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RESUMO 

No cotidiano nota-se a premência na obtenção de resultados, velocidade na 

entrega de bens e ofertas de serviços, ao qual baliza-se benefícios agregados 

ao consumidor, apoiando-se em redução de custos e ampliação da qualidade, 

passando por etapas desejáveis como atendimento satisfatório, ao menos, até 

prazo reduzido contratado, entre outros. Neste sentido, apesar do 

gerenciamento oferecido aos diversos níveis da cadeia de transportes, por meio 

de aplicações que visem aumentar a integração entre os elos de uma supply 

chain, nota-se que customizações são necessárias, em função das 

necessidades específicas, cultura organizacional a cada empresa, assim como 

especificidades de ordem física, ao qual limitam uma otimização que reflita em 

redução de processos, etapas ou mesmo ampliar a interação aos envolvidos a 

cada operação; mesmo com a não verificação direta da atividade logística, uma 

vez que esta, assim como outras atividades intermediárias que visem suportar o 

core business de uma empresa,  há de se considerar sua extrema relevância aos 

mais diversos setores, ao qual se faz necessária sua presença, o que remete a 

parcela importante, seja no transporte, armazenagem ou mesmo alinhamento 

entre fornecedores e consumidores finais. A partir deste conceito, ao se avaliar 

uma proposta de valor à empresa e cliente, considerar uma estrutura de custos 

que vise suportar e viabilizar suas operações, bem como determinar gargalos 

nos mais diversos níveis de atendimento, como tempo, acondicionamento 

adequado e acompanhamento de etapas às quais demandem o papel logístico, 

intenciona-se apresentar uma proposta alternativa ao fundamental ramo de 

transportes, principalmente rodoviário, uma vez que este representa cerca de 

11,6% do PIB brasileiro, segundo a Confederação Nacional de Transportes 

(2017), refletindo sensivelmente em parte das operações comerciais. 

 

OBJETIVO 

Apresentar uma proposta de redução de custos a roteirizações em transportes, 

apoiando-se em alternativas de otimização e informações relevantes às mais 

diversas operações cotidianas, intencionando a adoção de métodos estatísticos 

e mineração de dados, de tal modo que, além de apontar perfis e opções de 



roteirização, permitam determinar ampliar agregação de carga ou mesmo reduzir 

a capilarização em entregas, proporcionando ampliação da receita, por exemplo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Ao se considerar variáveis relevantes em custos de transportes, como custos 

fixos e variáveis, custos diversos como relacionados a riscos ou operações de 

logística reversa, é possível se mapear perfis de empresas que partilhem do 

mesmo ramo de atuação (core business), ao qual há de se considerar 

particularidades do setor, tais que uma customização adequada, apoiada em 

recursos como mineração de dados, permita uma otimização de processos, além 

de permitir a oportunidade de se determinar alternativas viáveis que visem a 

redução de despesas, podendo haver reflexo positivo em uma roteirização mais 

eficiente, portanto. Ao se desempenhar modelos que adotem variáveis que 

complementem as usuais, desde congestionamentos, interligação com sistemas 

públicos rodoviários, filtragem de perfis clientes (via CRM), atendimento 

personalizado a fornecedores, entre outros, pode-se determinar ampliação da 

satisfação às necessidades particulares, o que implicaria em maior estreitamento 

comercial, permitindo a geração de resultados a clientes, empresas e agregação 

de valores à cadeia de transportes. 

 

METODOLOGIA 

Por meio de pesquisas bibliográficas em revistas especializadas, coleta de 

necessidades, perfis e custos em empresas de diversos portes e setores, pode-

se obter uma base de dados que permita um tratamento, apoiado em modelos 

estatísticos, ao qual poderá proporcionar indicadores de mudanças e melhorias 

em logística de transportes. 

 

 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo necessidades mercadológicas e levantamento de requisitos a 

empresas que adotem malhas logísticas para escoamento de seus produtos e/ou 

serviços, particularmente em transportes, intenciona-se verificar aspectos que 

visem a redução de custos, bem como a obtenção de alternativas que objetivem 

uma ampliação de oportunidades e agreguem valor à cadeia, por meio de 

métodos estatísticos que permitam uma tomada de decisões mais efetiva. 
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