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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na 

modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o 

Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância 

(SEED) e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e 

escolas técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de 

ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a 

concluir o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas 

de ensino e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo 

integrantes das redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz 

de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com 

autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 

familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br





Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Caros estudantes, 

Neste livro, iremos discorrer sobre as atividades de transporte e distribuição 

do ponto de vista da logística. O transporte e a distribuição são considera-

dos, segundo Ballou (1999), atividades das mais importantes, para a eficiên-

cia logística e desenvolvimento de atividades comerciais em geral, junto com 

o processamento do pedido e a manutenção dos estoques. 

Sua importância não está, só, na capacidade de disponibilizar produtos para 

o mercado consumidor – a distribuição física – mas, também, na atividade 

de transporte que ocasiona o maior impacto aos custos logísticos totais de 

qualquer empresa, cerca de um terço destes. 

Não é possível entender ou aplicar logística, ou mesmo desenvolver suas ativida-

des mais elementares, sem conhecer as atividades de transporte e distribuição. 

O objetivo fundamental da logística é colocar o produto certo, no local certo, 

na hora certa, na quantidade necessária e exigida e ao menor custo possível. 

Em outras palavras, é efetivar uma distribuição física eficaz dos produtos, 

disponibilizando-os da maneira requerida pelo mercado, o que só é possível 

através de um transporte adequado.

A logística está cada dia mais presente em toda e qualquer organização e é 

a ferramenta fundamental para torná-la competitiva.

Na visão de muitos empresários, e de acordo com Peter F. Drucker – o Pai 

da Administração Moderna – a logística é a última fronteira a ser transpos-

ta pelas organizações para redução de custos e aumento de competência 

competitiva.

A eficiência logística, a redução de custos, o aumento do nível de serviço e 

o posicionamento estratégico competitivo da empresa em um mercado cada 

dia mais acirrado, só é possível através de adequadas operações de transpor-

te e distribuição física de mercadorias.



Então, vamos ver como tudo isto ocorre no dia a dia das empresas e na vida 

de um profissional especializado em logística?

Estude, atentamente, o conteúdo deste livro e adquira competência e ha-

bilidades profissionais para atuar neste mercado altamente competitivo e 

disputado.

Professor Ricardo José Carneiro

e-Tec Brasil 12
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Aula 1 –  O conceito de transporte e 
sua evolução

Nesta aula, você entenderá o que é transporte, sua evolução histó-

rica e sua importância no desenvolvimento econômico das nações.

Mostraremos como o transporte se tornou a ferramenta funda-

mental para a mobilidade humana e para a movimentação de pro-

dutos e mercadorias do ponto de origem ao ponto de destino.

Você compreenderá como a revolução industrial e a invenção 

da máquina a vapor impulsionaram a modernização dos meios 

de transporte, e porque o transporte  é de fundamental impor-

tância para as atividades logísticas de qualquer empresa e país.

Se você quer entender transporte e sua importância, leia esta 

aula e aprimore seus conhecimentos sobre a forma como ele 

atua - ferramenta de logística na economia mundial.

1.1 Introdução
Não se sabe com precisão científica quando nasceu o transporte no mun-

do, porém podemos deduzir que esta atividade de movimentar materiais e 

pessoas de um lado para outro, de maneira inteligente, surgiu junto com o 

aparecimento do homem sobre a Terra.

A importância do transporte está, diretamente, relacionada à existência dos 

seres humanos, pois, desde o momento em que o homem deixou de ser 

nômade e passou a fixar-se em alguns lugares, sentiu a necessidade de 

movimentar coisas do local em que elas se encontravam – na natureza em 

geral – para o local onde havia estabelecido sua permanência.

Com a evolução do processo de trocas entre indivíduos, ficou acentuada a 

necessidade de levar o excesso produzido para trocar com outros indivíduos 

e trazer o que necessitava para sua subsistência, a partir de então, o trans-

porte se tornou fundamental e indispensável.

Nômade:
aquele que não mora ou fica em 
lugar fixo.



Nos primórdios do homem sobre a Terra, a força motriz do transporte, ou 

seja, aquela que fazia mover, era a própria força humana, portanto, a capa-

cidade de movimentação estava limitada à capacidade física dos homens em 

carregar e movimentar produtos.

Com a necessidade de movimentar pesos superiores à capacidade física hu-

mana, fez-se necessária a utilização de outros mecanismos para transportar 

os volumes maiores e mais pesados, como podemos ver na Figura 1.1. Neste 

momento, provavelmente, o homem tenha passado a empregar a tração 

animal como forma de arrastar coisas, para, só depois, transportá-las sobre 

algum veículo (Figura 1.2).

Figura 1.2: Transporte pela força animal
Fonte: http://bibliospectiva.blogspot.com

Figura 1.1: Transporte pela força humana
Fonte: http://www.museudantu.org.br

Transporte e Distribuiçãoe-Tec Brasil 14



1.2  Os fatos geradores da evolução dos 
transportes

A primeira grande invenção que impulsionou a evolução do transporte foi 

a roda – ano 3.500 a.C., aproximadamente – que possibilitou ao homem 

associá-la aos veículos que arrastava, tornando-os mais ágeis, mais flexíveis 

em terrenos não planos e com maior capacidade de carga.

A partir da invenção da roda 

(Figura 1.3), o homem desen-

volveu os demais veículos de 

transporte: terrestres, hidro-

viários e aeroviários, desde a 

carroça puxada por animais 

domesticados, passando pelos 

automóveis, caminhões, trens, 

navios, balões, dirigíveis, avi-

ões, helicópteros e foguetes 

espaciais (Figura 1.4).

Figura 1.4: Helicóptero e avião de Leonardo Da Vinci.
Fonte: http://historiadigital.forumeiros.com/

Outro fato impulsionador da atividade de transporte foi a mudança da eco-

nomia, evoluindo da forma puramente extrativista para uma economia 

agrícola e pastoril, levando, assim, à necessidade de transportar volumes 

maiores e mais pesados a maiores distâncias, como forma de comercializar 

os excedentes da produção.

Outro divisor de águas na evolução do transporte foi a descoberta da força 

motriz do vapor, produzido através da queima do carvão, que possibilitou a 

primeira automatização das máquinas industriais e a redução dos esforços 

Extrativista:
A atividade extrativista 
consiste em extrair ou retirar 
recursos naturais em sua forma 
original com fins lucrativos ou, 
simplesmente, para subsistência. 
A atividade extrativista está 
dividida em três tipos distintos: a 
extração vegetal, animal e miner-
al. Fonte: www.brasilescola.com 

Saiba mais sobre a evolução 
dos meios de transporte e sua 
importância para a humanidade. 
Acesse: http://sites.google.com/
site/andandonofuturo/a

Figura 1.3: A evolução da roda
Fonte: http://www.facebook.com/

e-Tec BrasilAula 1 – O conceito de transporte e sua evolução 15



humanos no trabalho manual. Este período ficou conhecido, na história 

universal, como a Revolução Industrial e teve seu início no ano de 1750, na 

Inglaterra.

A partir desta nova tecnologia, o homem inventou o barco, o trem a vapor e 

o carro a vapor (Figura 1.5), possibilitando otimizar a capacidade de cargas 

destes meios de transporte.

Figura 1.5: Trem, barco e carro a vapor.
Fontes: http://www.anossaescola.com/ e http://www.taxigal.pt/

Em 1769, o escocês, James Watt, patenteou uma versão melhorada do mo-

tor a vapor que inaugurou a Revolução Industrial. A ideia de usar a energia a 

vapor para impulsionar barcos, ocorreu aos inventores logo após o potencial 

do novo motor de Watt se tornar conhecido. 

A era do navio a vapor começou na América em 1787, quando John Fitch 

(1743-1798) fez o primeiro teste bem sucedido de um barco a vapor, 45 me-

tros sobre o rio Delaware em 22 de agosto de 1787, na presença de membros 

da Convenção Constitucional.  Fitch, mais tarde, construiu um grande navio 

que levava passageiros e carga entre a Filadélfia e Burlington, New Jersey. 

Com a consolidação da economia pós-extrativista, com o aumento da pro-

dução pela mecanização das indústrias e com a evolução das maneiras de 

transportar, após a invenção da roda e da força motriz do vapor, a humani-

dade não pode mais abrir mão do transporte na sua vida.

1.3 Definição de transporte
Mas, o que vem a ser transporte? Para iniciarmos esta definição, vamos 

imaginar como seria nossa vida sem a evolução tão acentuada da função do 

transporte para humanidade. Teria sido possível chegarmos ao patamar de 

integração econômica que vivemos na economia moderna? Será que o ho-

mem teria conseguido disponibilizar todo tipo de materiais, bens e produtos 

em todo lugar onde ocorra uma demanda por eles? Teria sido capaz de che-

gar aos mais longínquos pontos da Terra? A resposta mais provável é: não! 

Otimizar:
Dar a algo (uma máquina, uma 

empresa) um rendimento ótimo, 
criando-lhe as condições mais 
favoráveis ou tirando (dele ou 

dela) o melhor partido possível; 
tornar (algo) ótimo ou ideal. Fonte: 
http://www.dicio.com.br/otimizar

Transporte e Distribuiçãoe-Tec Brasil 16



Portanto, transportar é preciso! E transportar significa dar mobilidade às coi-

sas produzidas, possibilitando movimentá-las do local de origem até o ponto 

de destino onde seja requerida.

De maneira genérica, podemos definir transporte como o ato ou ação de 

conduzir, levar algo ou alguém de um ponto de origem a outro, o ponto de 

destino, conforme podemos ver na Figura 1.6.

Origem Destino

Deslocamento eficiente de bens

Integridade da 
carga

Confiabilidade na 
entregaGarantindo

A B

Figura 1.6: Representação esquemática da definição básica de transporte.
Fonte: Elaborada pelo autor

Esta definição não satisfaz todas as exigências da função de logística, pois, 

neste aspecto, não é suficiente, simplesmente, disponibilizar produtos – coi-

sas – em um lugar diferente do de origem, isto deve ser feito de forma rápi-

da, eficiente, com qualidade e, ainda, ao menor custo possível.

Para uma definição mais formal de transporte e que venha satisfazer a abor-

dagem logística e econômica, adotaremos a enunciada pelo Prof. Yehuda 

Hayuth:

“Transporte é um sistema tecnológico e organizacional que tem como 
objetivo transferir pessoas e mercadorias de um lugar para outro com 
a finalidade de equalizar o diferencial espacial e econômico entre a 
demanda e a oferta”.

Nesta definição de transporte, podemos identificar as três características 

fundamentais desta atividade do ponto de vista da logística: produtivo, or-

ganizacional e institucional.

Produtivo porque agrega vias e veículos ao processo produtivo, gerando 

desenvolvimento social e econômico. Organizacional porque, para que 

funcione de maneira produtiva, envolve entidades públicas e privadas. Final-

mente, Institucional porque as instituições públicas intervenientes estabe-

lecem as regras para seu funcionamento e controle, com rigor.

e-Tec BrasilAula 1 – O conceito de transporte e sua evolução 17



Outras definições de transporte que associam este conceito à função logís-

tica são as seguintes:

“Transporte é o elo essencial entre a expedição da empresa e o clien-
te. Reúne as matérias-primas para a produção de produtos comercia-
lizáveis e distribui estes produtos no mercado”. (Ronald Ballou, 1999);

“Transporte é o deslocamento de bens de um ponto a outro da rede 
logística, respeitando as restrições de integridade da carga e de con-
fiabilidade de prazos. Não agrega valor aos produtos, mas é funda-
mental para que os mesmos cheguem ao seu ponto de aplicação, de 
forma a garantir o melhor desempenho dos investimentos dos di-
versos agentes econômicos envolvidos no processo.” (Site da FIESP: 
http://www.fiesp.com.br/infraestrutura/conceitos.aspx).

Resumo
Nesta aula, você viu a evolução dos meios de transporte ao longo do tempo 

e seu papel e importância para a logística, como função vital para o desen-

volvimento econômico e social da humanidade.

Ficou sabendo que muitos meios de transporte utilizados hoje em dia, não 

existiam. Os seres humanos demoravam muito tempo para deslocarem-se 

de um lado para o outro. Chegavam a demorar anos, quando precisavam 

percorrer longas distâncias. Os deslocamentos eram muito perigosos, pois 

tinham que enfrentar animais ferozes, acidentes geográficos quase intrans-

poníveis (rios, pântanos ou montanhas) e, até mesmo, condições atmosféri-

cas adversas.

Mas, hoje em dia, o homem quase ultrapassou as forças da natureza. Corre 

mais veloz que um leopardo, desloca-se, na água, mais à vontade que qual-

quer peixe e voa mais alto que qualquer águia – ou seja, vai mais longe e 

mais rápido a cada dia – tudo, graças à ciência e à técnica iniciadas com a 

invenção da roda.

Leonardo Da Vinci foi um dos 
maiores inventores de toda 

a história da humanidade 
e contribuiu, de maneira 

decisiva, com muitas invenções 
relacionadas ao transporte.  

Saiba quem foi e o que inventou 
este gênio da humanidade. 
Consulte em: http://www.

historianet.com.br/conteudo/
default.aspx?codigo=516

Leia o artigo sobre a evolução 
do transporte e a história 
do transporte terrestre no 

mundo. Acesse: http://www.
transitocomvida.ufrj.br/

HistoriaDoTransitoNoMundo.asp.

Transporte e Distribuiçãoe-Tec Brasil 18



Atividades de aprendizagem
1. Procure saber de que forma contribuíram para a evolução dos transpor-

tes as seguintes inovações/invenções:

a) Domesticação dos animais para transporte

b) Invenção da roda.

c) Invenção da máquina a vapor.

d) Invenção do automóvel.

e) Deslocações em troncos de árvores.

f) Construção das primeiras jangas.

g) Construção das primeiras canoas (pirogas) e a utilização de remos.

h) Invenção e utilização das velas.

i) Invenção do barco a vapor.

j) Invenção do balão de ar quente.

k) Invenção do avião.

l) Invenção do helicóptero.

m) Invenção do foguete.

2. Preencha a tabela abaixo com as invenções acima, na coluna referente ao 

respectivo modo de transporte, e cite exemplos de meios de transporte 

antigos e modernos:

Evolução dos Meios de Transporte

 Terrestres
 Marítimos e 

fluviais
 Aéreos

 Principais invenções

 Exemplos de meios de transporte antigos

 Exemplos de meios de transporte modernos

Jangas:
Pequenas embarcações a remo.
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Objetivo desta atividade:

2. Relacionar, sequencialmente, por ordem cronológica, as principais inova-

ções/ invenções que contribuíram para a evolução dos meios de transporte.

2. Reconhecer o aumento das distâncias percorridas, da comodidade e da 

rapidez dos novos meios de transporte em relação aos mais antigos.

3. Refletir sobre as consequências da utilização dos vários modais para a 

evolução econômica da humanidade.

Anotações
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Aula 2 –  O transporte como fator 
gerador de desenvolvimento

Nesta aula, você entenderá como o transporte exerce seu papel 

como fato gerador de desenvolvimento econômico e social. Você 

compreenderá que a ligação física entre os pontos produtores e 

os pontos consumidores de bens e produtos é uma função da lo-

gística e que o transporte é a atividade que propicia esta ligação.

Após estudar o conteúdo desta aula, você será capaz de enten-

der como o transporte possibilita o desenvolvimento de países, 

regiões e locais, por mais distantes que estejam dos mercados 

produtores, fortalecendo sua economia e trazendo prosperidade 

a sua população.

2.1 O transporte e a geração de riqueza 
O transporte é uma função cada vez mais vital nas operações logísticas, quer 

seja entre empresas ou entre nações. A sua funcionalidade está, diretamen-

te, ligada à infraestrutura disponibilizada em cada país, e entre países.

Os países mais desenvolvidos, economicamente, no mundo, líderes no co-

mércio internacional e potências econômicas mundiais, são aqueles que 

possuem melhor infraestrutura de transporte. Entre eles estão os Estados 

Unidos da América, o Canadá, a França e, ultimamente, a China. Isto não é 

coincidência, é consequência, ou seja, um sistema de transporte eficiente, 

permitindo a utilização de todos os modais – rodoviário, ferroviário, aquaviá-

rio, aeroviário e dutoviário (Figura 2.1) – bem como, a integração entre eles, 

é o fator decisivo no desenvolvimento econômico das nações.

Portanto, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o sistema de trans-

portes é vital para o comércio interno e externo, a fixação dos custos de 

bens e serviços, a composição dos preços, a regularização dos mercados, a 

utilização das terras e a urbanização dos países.



Figura 2.1: Os modais de transporte no desenvolvimento econômico
Fonte: http://ageografiaestanostransportes.blogspot.com/

A melhor disponibilidade de infraestrutura para o transporte tende a influen-

ciar de maneira decisiva os fluxos do comércio, determinando os custos das 

relações comerciais entre empresa e o público consumidor que se encontra 

espacialmente disperso por várias regiões.

Quando estamos falando em infraestrutura econômica, o setor de trans-

porte ocupa um papel de destaque devido a sua importância em termos de 

gerar ou não, a eficiência econômica de um país ou região.  Quanto maior o 

país, mais importância tem o sistema de transporte em função de transferir 

insumos e produtos finais para regiões mais distantes, e neste sentido, o 

setor de transporte tem um efeito multiplicador que influência, diretamente, 

na sua competitividade e em todos os outros setores da economia.

2.2  O desenvolvimento econômico e o 
transporte

O desenvolvimento econômico dos países depende da melhoria dos seus 

sistemas de transporte, que são as infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, 

portuárias e aeroportuárias em bom estado e funcionamento adequado a 

todos os setores vitais da economia – a agricultura, a indústria, a mineração 

e o turismo (Figura 2.2). Um sistema de transporte eficaz pode melhorar, 

também, o acesso a serviços indispensáveis para o progresso das nações, tais 

como, saúde e educação.
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Figura 2.2: O transporte como fato 
gerador de economia no mundo.
Fonte: http://irolog.com.br/

O transporte é o componente mais 

importante, fundamental e necessário 

de qualquer sistema logístico em pra-

ticamente todos os casos, pois os pro-

dutos precisam ser movidos, fisica-

mente, de um local para outro para 

complementar a transação comercial 

e gerar desenvolvimento econômico. 

As operações de transporte e as op-

ções pelos modais afetam os preços 

dos produtos, a pontualidade da en-

trega e as condições de qualidade de-

les, ao chegarem ao destino final. Es-

tes fatores determinam a satisfação dos clientes, o que é primordial nos dias 

de hoje, pois nenhuma organização sobrevive sem que preencha os requisi-

tos estabelecidos pelos consumidores.

Figura 2.3: Charge humorística sobre 
falta de infraestrutura viária
Fonte: http://impeachment.blig.ig.com.br

Os custos de transporte podem limitar os mercados almejados pelas orga-

nizações e/ou países, pois eles aumentam o custo de entrega, o que pode 

representar grande parte do custo total do produto, tornando-os menos 

competitivos em relação aos seus concorrentes. A função do transporte pre-

cisa, então, ajustar-se à estratégia total da organização, ou da nação, possi-

bilitando a geração de valor de local e tempo ao produto final, porém sem 

inviabilizar sua comercialização nos destinos onde se faz necessário.

Figura 2.4: Infraestrutura 
deficiente causa prejuízos 
para o país.
Fonte: http://sanatoriodanoticia.blogspot.com
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2.3 Visão estratégica do sistema de transporte
A logística de transporte é considerada, hoje, uma estratégia vital para as 

organizações e/ou para os países, e, também, um dos grandes fatores de de-

senvolvimento da economia mundial desde quando as distâncias passaram a 

ser avaliadas pela métrica da logística e não mais pela métrica da geografia. 

Do ponto de vista econômico, a distância entre um fornecedor e um consu-

midor é medida pelo custo de transporte e sua disponibilidade no momento 

necessário.  Por exemplo, dois pontos bastante distantes entre si, geografi-

camente, podem estar, logisticamente, próximos se, a carga a ser movimen-

tada entre eles for pesada, mas eles estiverem ligados por uma estrada de 

ferro eficiente.

A partir desta visão estratégica, podemos afirmar que um sistema de trans-

porte eficiente contribui para:

1. Aumentar a competição no mercado: o país que tem melhor trans-

porte pode disputar de maneira mais competitiva fora de suas cercanias, 

ou seja, ir mais longe e mais rápido reduzindo as distâncias logísticas.

2. Garantir a economia de escala: quanto maior for o volume transpor-

tado, menor será a influência dos custos nas mercadorias exportadas.

3. Redução de preços: à medida que o transporte se torna mais                                       

eficiente e oferece melhor desempenho, a sociedade se beneficia com a 

redução de preços, disponibilidade de produtos e um provável aumento 

do poder aquisitivo.    

Como forma de lembrar-lhes a importância da visão estratégica em relação 

ao transporte, gostaria que vocês refletissem sobre a seguinte afirmação:

“A Logística, através de sua função de trans-
porte pode determinar a manutenção, incre-
mento ou retirada de nações do jogo inter-
nacional das trocas – ou seja, do comércio 
internacional e da globalização.”

Figura 2.5: As estratégias de 
logística de transporte são as 
pontes para ligar mercados.
Fonte: http://www.igec.com.br/
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Resumo
O sistema de transporte é composto pelas facilidades disponíveis para a efe-

tivação prática do transporte, ou seja, o deslocamento de pessoas e coisas 

de um ponto de origem até um ponto de destino, de maneira rápida, segura 

e econômica.

Portanto, a competitividade comercial de uma nação, de uma região ou de 

um bloco econômico está, diretamente, relacionada e dependente de sua 

infraestrutura viária e suas ligações entre todos os modais de transporte dis-

poníveis.

Um sistema de transporte, estrategicamente estabelecido e suficientemente 

eficiente com a disponibilidade de uma infraestrutura adequada, possibilita 

o desenvolvimento econômico, a geração de riquezas, a distribuição da ren-

da e a realização dos demais segmentos de desenvolvimento social, como a 

saúde e a educação.

Atividades de aprendizagem
•	 Você viu como o transporte possibilita a geração de riqueza e sua distribui-

ção para os pontos mais distantes de qualquer lugar do mundo. Pesquise 

qual a situação da infraestrutura de transporte no Brasil e como está pro-

jetado seu desenvolvimento pelo governo federal para os próximos anos. 

Para obter informações seguras e confiáveis, visite sites como:

- Ministério do Transporte e das Comunicações (www.transportes.gov.br).

- ANTT (www.antt,gov.br).

- Centro de Estudos em Logística (www.centrodelogística.com.br).

- Guia de Logística e Transportes (www.guiadostransportes.com.br).

- Instituto ILOS (www.ilos.com.br).

- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT).

(www.dnit.gov.br).

Você sabe como a infraestrutura 
afeta o desenvolvimento 
econômico regional?
Para saber acesse: http://
www.movimentominas.com.
br/system/documents/146/ 
original/3%20-%20
Infraestrutura%20de%20
transporte%20e%20
desenvolvimento% 
20regional.pdf e leia o artigo: 
“Infraestrutura de transporte e 
desenvolvimento regional: uma 
abordagem de equilíbrio geral 
inter-regional”.

Também, acesse: http://www.
prnewswire.com/news-releases/
transporte-aereo-impulsiona-o-
desenvolvimento-economico-
da-america-latina-126166433.
html, e saiba como o 
transporte aéreo impulsiona o 
desenvolvimento econômico da 
América Latina.
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Aula 3 –  Os modais de transporte e a 
logística

Nesta aula, iremos tratar dos modais de transporte, suas carac-

terísticas, sua aplicabilidade nas operações logísticas, suas van-

tagens e desvantagens.

Veremos que a escolha do modal correto, ou do uso da inter-

modalidade e da multimodalidade, é um fator decisivo para a 

competitividade da organização e uma responsabilidade de pro-

fissionais de logística, que, portanto, devem conhecer a funcio-

nalidade, o custo e as dimensões de qualidade de cada modal, 

para recomendar sua melhor utilização.

3.1 Os modais de transporte
Agora, você já sabe como o transporte evoluiu acompanhando e propiciando 

a própria evolução tecnológica do homem, sua importância como fato gera-

dor de riqueza e distribuição de bens e pessoas por vários rincões do planeta.

O transporte para operar de maneira eficiente requer infraestrutura adequa-

da e capaz de suportar todos os modos de movimentação, ou seja, as facili-

dades que permitam o tráfego dos equipamentos de transporte e respectivas 

cargas, o que é denominado, genericamente, de sistema de transporte.  

Rodovia

Ferrovia

Figura 3.1: Sistema de transporte ou infraestrutura para o transporte
Fonte: Adaptado de http://www.projetecnet.com.br

Rincão:
s.m. Canto ou ângulo interior 
formado por duas paredes.
Bras. Recanto; lugar afastado, 
sítio longínquo.
Lugar muito abrigado, cercado 
de matos ou rios.

Aeroporto

Porto



Utilizando este sistema de transporte é que os veículos e suas cargas levam o 

progresso onde ele se faz necessário. Existem várias maneiras de transportar 

as cargas e as pessoas, e a estes diferentes modos é que denominamos de 

modais de transporte (Figura 3.1).

3.2 Classificação dos modais de transporte
Modal de transporte é a forma utilizada para movimentar produtos e pesso-

as de um ponto para outro, e são classificados conforme o meio onde ope-

ram – sobre o terreno (terrestres), sobre as águas (aquáticos) e no ar (aéreo).

Podemos, então, entender os modais de transporte como sendo as maneiras 

possíveis de se movimentar mercadorias e/ou pessoas do ponto de origem 

ao ponto de destino. Cada modal apresenta características próprias e parti-

culares, bem como custos de fretes diferenciados pela sua utilização.

A representação da classificação dos modais, conforme o meio onde atuam, 

é a seguinte:

Modais

Terrestres

Aquaviários

Aeroviários

Rodoviários

Ferroviários

Dutoviários

Fluvial

Lacustre

Longo Curso

Cabotagem

Grande Cabotagem

Marítimo

Figura 3.2: Classificação dos modais de transporte de acordo com o meio onde atum
Fonte: Elaborada pelo autor.

Para finalidade de estudo da logística, dividimos os modais de transporte em 

rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário. Em termos gerais, não pode-

mos afirmar que um modal é melhor que o outro, pois todos eles possuem 

suas características próprias e sua indicação depende da análise de cada 

operação a ser realizada.
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Figura 3.3: Os modais de transporte - aero-
viário, aquaviário, rodoviário, dutoviário e 
ferroviário.
Fonte: http://www.noticiasagronegocios.com.br

3.3  Os modais de transporte e suas caracte-
rísticas funcionais

Cada um dos modais apresenta características próprias que devem ser con-

sideradas como fundamentais quando da escolha para transporte de mer-

cadorias ou pessoas. A combinação destas características é que irá indicar o 

modal mais apropriado ou a melhor combinação entre eles.

Estas características são referentes à velocidade, à consistência, à capa-
cidade de movimentação, à disponibilidade de uso e à frequência de 
utilização. Cada uma destas características será discutida na sequência.

Segundo Fleury (2002), no seu artigo Gestão Estratégica do Transporte, cada 

modal possui custos e características operacionais próprios, que os tornam 

mais adequados para cada tipo de operação e produto, consequentemente, 

custos e características de serviços requeridas devem, sempre, ser levados 

em consideração na análise da operação de escolha. 

De modo geral, quanto maior o desempenho em serviços, maior tende a ser 

o custo de frete do modal, ou seja, quanto mais rápido e eficiente o deslo-

camento pelo modal, maior é o custo de seu frete.

Além do custo, recomenda Fleury, devem ser avaliadas as características refe-

rentes à qualidade dos serviços prestados, e neste aspecto, a avaliação deve 

recair sobre as cinco dimensões já citadas.
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Comparação dos modais: Serviço

Duto

Duto

Rodo

Rodo

Rodo

Rodo

Rodo

Ferro

Ferro

Ferro

Ferro

Ferro

Duto

Duto

Duto

Aéreo

Aéreo

Aéreo

Aéreo

AéreoAquav.

Aquav.

Velocidade

Consistência

Frequência

Capacitação

Disponibilidade

Aquav.

Aquav.

Aquav.

(+) (-)

Figura 3.4: Comparação dos modais em termos das dimensões de serviço
Fonte: http://www.ilos.com.br/

Ao analisarmos a Figura 3.4, verificamos que na dimensão velocidade, 

quando consideradas, somente, as distâncias percorridas, o modal mais rá-

pido é o transporte aeroviário. Mas, quando considerado o tempo de trânsi-

to entre os terminais aeroportuários, acrescido do tempo de operação com 

a carga (carregamento e descarregamento) e entrega no destino final, o 

tempo passa a ser, relativamente, longo, reduzindo sua vantagem sobre o 

modal rodoviário.

O modal mais lento, nesta dimensão, é o dutoviário e o mais rápido é o aero-

viário, portanto, quando a operação de transporte envolve produtos perecíveis 

(alimentos, flores, carga viva, etc.), produtos de alto valor agregado (joias, 

informática, etc.) e materiais que exigem rapidez na sua entrega (documentos 

urgentes, etc.), o transporte mais indicado é através do modal aeroviário.

Quando a análise recai sobre a dimensão de consistência ou confiabili-
dade, capacidade de realizar entregas consistentes e nos prazos acordados 

entre as partes envolvidas, analisando a (Figura 3.4), podemos concluir que o 

modal menos consistente é o aeroviário pela sua dependência das condições 

climáticas e da capacidade operacional dos aeroportos. Enquanto, o mais 

consistente e confiável é o dutoviário, pois opera, ininterruptamente, 24 
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horas por dia, sete dias por semana, todos os meses do ano, independente 

das condições climáticas e não está sujeito a intensidade de tráfego.

Quanto à terceira dimensão, a capacidade de movimentação, ou seja, 

capacitação de transporte de maiores ou menores volumes em cada um 

dos modais em um único veículo.  Os equipamentos de carga com maior 

capacidade de movimentação são os disponíveis no modal aquaviário - os 

navios – e o de menor capacidade em um mesmo veículo é o dutoviário, pois 

é limitada a capacidade de vazão do duto em utilização. Entre estes dois, 

temos: o modal ferroviário, como o segundo em capacidade, através das 

composições ferroviárias e dependendo do número de vagões. O terceiro 

modal, nesta dimensão, é o aeroviário (aviões) com sua capacidade de carga 

variada. O rodoviário está em quarto lugar, em função da disponibilidade de 

carga dos veículos (caminhões) ofertados pelo mercado. 

Quanto à disponibilidade, se refere à existência de veículos em número 

suficiente no momento necessário, ou demandados pelo mercado embarca-

dor. Nesta dimensão, o modal mais eficiente é o rodoviário – há disponibili-

dade de caminhões em quase todos os locais e hora em que são requeridos, 

em segundo lugar temos o modal ferroviário – considerando-se o número 

de vagões disponíveis. Como você já percebeu, a disponibilidade é medida 

em função da frota (número de veículos) disponível em cada um dos modais. 

A quinta e última dimensão da qualidade avaliada (Figura 3.4), é a frequên-
cia, que diz respeito à possibilidade de utilização do mesmo veículo em várias 

operações no mesmo período de tempo, podendo funcionar 24 horas por dia, 

na maioria dos dias do ano. Neste sentido, o modal com maior frequência é o 

dutoviário, seguido pelo rodoviário. Na sequência, encontramos o ferroviário e 

o aeroviário, sendo o menos frequente entre todos, o aquaviário.

Resumo
Para que o transporte seja efetivamente realizado, é preciso contar com uma 

infraestrutura adequada e com disponibilidade de equipamentos para trans-

porte em cada um dos tipos de movimentação de produtos, ou seja, em 

cada um dos modais de transporte.

Não é correto afirmarmos que existe, genericamente, um modal melhor que 

o outro, pois cada um deles tem características próprias e específicas, que 

devem ser do conhecimento dos profissionais de logística para que possam 

tomar as melhores decisões em termos de operação e custo.

Veja mais a respeito da 
importância dos modais de 
transporte para a logística, 
acessando o seguinte endereço 
na internet:
http://www.tecspace.com.br/
paginas/aula/mdt/artigo01-
MDL.pdf
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Através da representação gráfica, (Figura 3.4), você pode visualizar cada 

uma destas características em relação a cada modal e verificar que os modais 

rodoviário e ferroviário são os que apresentam, na média, as características 

mais exigidas nas operações logísticas. 

Anotações
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Aula 4 – O modal rodoviário

Nesta aula, trataremos de aprofundar o estudo a respeito de um dos 

mais importantes modais utilizados em todo o mundo, e o único que 

pode efetuar operações sem depender de outros modais.

Veremos suas principais características, seu processo de trans-

porte, suas vantagens e desvantagens logísticas, bem como sua 

forma de operação na ligação de pontos distantes por meio de 

estradas rodoviárias.

Estudando esta aula, você conhecerá, de maneira técnica, o modal 

de transporte terrestre e suas aplicações como atividade básica da 

logística.

4.1 O que é modal rodoviário?
O modal rodoviário é de suma importância para o sistema 

econômico de todo e qualquer país ou região, é o úni-

co que possibilita a interligação entre diferentes 

regiões econômicas sem depender de algum dos 

demais modais.

Mas, como podemos definir transporte rodoviá-

rio? Como você já deve saber, o transporte por 

modal rodoviário é todo aquele realizado através 

das estradas de rodagem com a utilização de veículos denominados cami-

nhões ou similares, tais como ônibus, camionetes, etc.

Este é o modal mais utilizado em todo o mundo para o transporte de cargas. 

No Brasil, o transporte rodoviário de cargas é a principal opção disponível em 

função da área coberta por estradas, que representa cerca de 20% do total 

do território nacional.

Figura 4.1: Caminhão para transporte de cargas 
Fonte: http://sites.amarillasinternet.com/



4.2  A importância e o processo de operação 
do modal rodoviário

Você já sabe da importância do modal rodoviário para a logística, tanto 

como fator gerador de riqueza e desenvolvimento econômico e social, como 

em relação ao seu custo no componente logístico, portanto, neste momento 

de seu estudo, é preciso que este modal seja muito bem caracterizado e seu 

modo de operação, muito bem conhecido.

A caracterização deste modal, tal com será feito com os demais, se constituirá 

nos seguintes itens: caracterização, vantagens logísticas e desvantagens logísticas.

4.3 O que caracteriza o modal rodoviário?
 É o transporte realizado sobre infraestrutura viária composta por rodovias 

(pavimentadas ou não), pontes, viadutos, túneis, acostamentos, pátios de 

manobra, armazéns, sinalização nas vias, etc.

 A utilização de veículos denominados de caminhões, que são os equipa-

mentos básicos de transporte deste modal e podem ser dos mais variados 

tipos, modelos e capacidade de carga. 

 Os caminhões podem transportar qualquer tipo de carga, desde que viá-

vel economicamente e dentro do tamanho permitido.

Então, lembre-se de que a unidade básica de transporte no modal 
rodoviário é denominada - Caminhão.

Os caminhões, em geral, são classificados em duas categorias básicas: veícu-

los fixos ou monoblocos e veículos articulados ou carretas.

Veículos fixos, monoblocos, são aqueles constituídos de uma única parte 

que incorpora a cabine com o motor, e a unidade de carga,  carroceria ou 

baú sob uma mesma estrutura, (Figura 4.2).

Figura 4.2: Caminhões monoblocos
Fonte: http://www.cowboysdoasfalto.com.br/
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Veículos conjugados, articulados ou combinados são compostos de uma 

unidade de tração denominada Cavalo Trator, ou popularmente chamada 

de cavalo mecânico, e unidades de carga denominados de semirreboques, 

(Figura 4.3). 

As unidades de carga, tanto dos monoblocos quanto dos conjugados, pos-

suem os mais variados tamanhos, podem ter de 2 a 7 eixos e uma capacida-

de de carga de 06 até 70 toneladas, e apresentam-se em vários modelos, tais 

como: carrocerias abertas, gaiolas, plataforma, tanque ou fechado (baú); e, 

ainda, providos ou não, de equipamento de refrigeração para transporte de 

cargas congeladas e resfriadas (Figura 4.4).

Figura 4.4: Semirreboques típicos para caminhões conjugados (baú, carroceria e tanque).
Fonte: http://www.rodambros.com.br/

Outras características básicas do modal rodoviário são:

 – As cargas mais indicadas são de produtos acabados, semiacabados, 

principalmente, aqueles com peso elevado e baixo valor agregado, 

como as commodities (produtos agrícolas como trigo, soja, milho, 

etc.) e produtos industrializados em geral.

 – O mais indicado para viagens curtas (até 300km de distância), ou 

seja, melhor rendimento quando utilizado com maior frequência, em 

viagens curtas de ida e volta, do que em viagens longas e demoradas. 

 – A relação tempo total em viagem e tempo em operação é de 15%.  

Isto significa que, do tempo total de utilização: tempo em movimento 

mais tempo carga e/ou descarga, o caminhão, em média, fica parado, 

somente, 15% do tempo total.    

 – A velocidade média de trânsito e com carga é de 80 km/h.

Figura 4.3: Caminhões conjugados
Fonte: http://www.cowboysdoasfalto.com.br/
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4.4 Vantagens logísticas
•	 Apresenta flexibilidade para operar em áreas geográficas dispersas.

•	 Sua operação de carga/descarga é realizada com a manipulação de lotes, 

relativamente, pequenos de carga, quando comparado com os modais 

ferroviário e aquaviário.

•	 Possibilita execução de serviço extensivo e adaptável a quase toda ope-

ração de transporte.

•	 Indicado para executar serviço rápido de transporte.

•	 O único modal que consegue realizar entrega em domicílio ou porta a porta.

•	 Alta frequência e operação, e grande disponibilidade de veículos para 

operações de transporte.

4.5 Desvantagens logísticas
•	 Apresenta custos elevados para operações de transporte com distâncias 

superiores a 300 km.

•	 O volume transportado é menor em comparação ao transportado pelos 

modais ferroviário e marítimo.

•	 Os custos de operação são mais elevados em 

comparação ao transporte realizado pelos mo-

dais ferroviário e marítimo.

•	 O percurso pode ser prejudicado por condi-

ções meteorológicas ruins e pelo tráfego intenso.

•	 Operacionalmente, tem maior intensidade de 

risco de acidentes, furtos e roubos que os de-

mais modais.

•	 A malha rodoviária é ruim, principalmente no 

Brasil (Figura 4.5)

Figura 4.5: Rodovia em más condições de conservação
Fonte: http://acertodecontas.blog.br/
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Resumo
O modal rodoviário é o mais expressivo no transporte de cargas, principal-

mente no Brasil, pois é capaz de atingir, praticamente, todos os pontos ter-

ritoriais, sendo que em muitas regiões é o único disponível.

Apesar de ser um modal de tamanha relevância logística, apresenta uma 

tendência irreversível de redução de sua importância percentual em termos 

de quantidade de cargas transportadas. Tende a dividi-las com os demais 

modais, principalmente o ferroviário e aquaviário, isto, devido a ações que 

vêm sendo tomadas nos últimos anos, principalmente em nosso país, para 

possibilitar a utilização dos demais que estão crescendo ou renascendo para 

a logística, retomando assim, sua importância na movimentação eficiente, 

operacional e econômica de cargas.

Sua importância futura deverá ocorrer mais em termos de qualidade do 

transporte, fazendo parte da cadeia logística como o mais efetivo elo de 

transporte, pois é o único com a capacidade de unir os demais modais, bem 

como os pontos de origem e de entrega das cargas.

Anotações

Quais são as vantagens do 
modal rodoviário de carga 
sobre os demais modais? Saiba 
mais lendo o artigo disponível 
no endereço: http://www.
brexpress.com.br/consulta.
cfm?Noticia=5381
Veja também os vídeos nos 
seguintes endereços: http://
www.youtube.com/watch?v=
XlXF61JdhcE&feature=related, 
http://www.youtube.com/watc
h?v=9e0yD4m6H3Q&feature=
related e http://www.youtube.
com/watch?v=RzMWJYwREPA
&feature=related
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Aula 5 – O modal ferroviário

 Nesta aula, teremos uma visão geral sobre o segundo mais im-

portante modal de transporte em volume de carga para a logís-

tica, o modal ferroviário.

Estudando este capítulo, você conhecerá as principais caracte-

rísticas, o processo de transporte, as vantagens e desvantagens 

logísticas do modal ferroviário, bem como a forma de operação 

através das linhas férreas.

Conhecerá sobre as condições das ferrovias no Brasil e terá a 

oportunidade de fazer uma comparação entre este modal de 

transporte e os demais.

5.1 O que é modal Ferroviário?
O modal ferroviário, também, é muito importante nas operações logísticas, 

pois, é um dos mais indicados para transportes a longas distâncias de pro-

dutos de grande volume e com baixo 

valor agregado. Na próxima aula co-

nheceremos o modal aquaviário.

Vamos, então, procurar entender um 

pouco mais sobre este indispensável 

modo de movimentação de mercado-

rias e pessoas, no Brasil e no mundo 

todo. O modal ferroviário é definido 

como o transporte realizado sobre as 

ferrovias, vias férreas, com a utilização 

de trens ou comboio ferroviário.

O modal ferroviário é considerado 

lento em comparação com o rodoviário, assim, mais apropriado para maté-

rias-primas ou produtos manufaturados de baixo valor agregado. Uma das 

principais razões é que a maior parte do tempo do transporte em um vagão 

ferroviário é gasto em operações de carga e descarga e movimentações den-

tro dos próprios terminais ferroviários, como veremos, ainda, nesta aula.

Figura 5.1: Composição ferroviária ou trem (loco-
motiva e vagões) 
Fonte: http://www.webtranspo.com.br/



5.2  A importância e o processo de operação 
do modal ferroviário

Tal qual o modal rodoviário, este, também, é de fundamental importância 

para as operações logísticas, contribui para a geração de riquezas e desen-

volvimento econômico e social, portanto, se faz necessária sua caracteriza-

ção e o estudo de seu modo de operação.

5.3 O que caracteriza o modal ferroviário?
 O transporte ferroviário é aquele realizado sobre estradas de ferro, fer-

rovias, e depende de infraestrutura de pontes, viadutos, túneis, armazéns, 

sinalização nas vias, cancelas, passagens de nível, etc.

A utilização de veículos denominados de trens, equipamentos básicos de 

transporte deste modal, e podem ser dos mais variados tipos, modelos e 

capacidade de carga. 

Os trens podem transportar qualquer tipo de carga desde que viável eco-

nomicamente e com características de alto volume e baixo valor agregado. 

Então, lembre-se de que a unidade básica de transporte no modal 
ferroviário é denominada - Trem.

Figura 5.2: Trem composto por locomotiva e 
vagões
Fonte: http://www.hornbyguide.com/

Um trem é um veículo articulado 

composto de, no mínimo, uma lo-

comotiva (unidade de tração) e 

um vagão (unidade de transporte 

de pessoas ou cargas), (Figura 

5.2).

As unidades de carga, ou vagões, 

são de variados tamanhos, mode-

los e capacidade, sendo que um 

vagão padrão pode carregar cerca de 96 toneladas. Os principais modelos 

são os de passageiros, de carga seca, tanque (para cargas líquidas) e de car-

gas congeladas e resfriadas, (Figura 5.3).

Figura 5.3: Exemplos de vagões mais utilizados no transporte ferro-
viário (transporte de carga, de líquidos e passageiros).
Fonte: http://www.maismodelismo.com.br/
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Outras características básicas do modal ferroviário:

 – As cargas mais indicadas são semelhantes às cargas do modal rodo-

viário, ou seja, os produtos acabados, semiacabados, principalmente, 

aqueles com peso elevado e baixo valor agregado, como as commo-

dities (produtos agrícolas: trigo, soja, milho, etc.), produtos minerais 

(minério de ferro, manganês, carvão mineral, derivados de petróleo, 

etc.) e produtos industrializados em geral, ratificando, desde que vo-

lumosos e de baixo valor agregado.

 – O mais indicado para médias e longas viagens (800km ou mais), sen-

do melhor  utilizado em viagens longas que permitam longos perío-

dos de tempo em tráfego.

 – A relação tempo total em viagem e tempo em operação é de 80%.  

Isto significa que, do tempo total de utilização: tempo em movimento 

mais tempo de carga e/ou descarga, o trem fica parado,  aproximada-

mente, 80% do tempo total, devido às dificuldades operacionais de 

carga e descarga do número elevado de vagões.

 – Uma composição férrea pode ter muitos vagões e várias locomotivas, 

sendo que a relação básica é de uma locomotiva para cada 20 ou 30 

vagões – um comboio ferroviário com 100 vagões utiliza 03 locomotivas.

 – Cada vagão transporta carga equivalente a 03 carretas rodoviárias, 

ou seja, um trem com 100 vagões equivale à carga de 300 carretas. 

 – A velocidade média de trânsito com carga é de 40km/h.

5.4 Vantagens logísticas
•	 Transportam grande quantidade de carga em peso e volume, por viagem.

•	 Percorre longas distâncias, quanto mais longas, mais viáveis economicamente.

•	 Muito flexível quanto às mercadorias que pode transportar.

•	 Custo operacional menor em relação ao rodoviário para grandes volumes 

de mercadoria.

•	 O trem mantém uma boa velocidade média para longas distâncias (em 

torno de 40km/h).

•	 As viagens não são prejudicadas por más condições meteorológicas e 

não enfrenta tráfego competitivo – nos cruzamentos com rodovias tem a 

preferência de passagem.
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•	 Utiliza o vagão ou o próprio contêiner para o transporte.

5.5 Desvantagens logísticas
•	 Apresenta baixa segurança, principalmente, no Brasil. 

•	 Não é economicamente viável para produtos de alto valor agregado ou 

pequenos volumes.  

•	 Tem frequência de saídas menores, em relação ao rodoviário.

•	 Seu tempo de trânsito é maior que o modal rodoviário.

•	 Economicamente ineficiente para curtas distâncias.

•	 Os custos de manuseio são altos em relação ao modal rodoviário.

•	 Não pode atender entregas em domicílio.

•	 É ineficiente para produtos que não suportam trepidação e movimentos 

bruscos, tais como, equipamentos de alta tecnologia e de precisão.

•	 No Brasil, a malha ferroviária é muito reduzida em relação à necessidade, 

(Figura 5.4), e com o agravante de utilizar três bitolas diferentes (estrei-

ta, métrica e larga).

Figura 5.4: Comparação entre a densidade da malha ferroviária entre 
o Brasil e os Estados Unidos.
Fonte: CNT/UFRJ/COPPEAD, 2002

Figura 5.5: Medida da bitola em uma ferrovia.
Fonte: http://railwaycard.arteblog.com.br/

Bitola ferroviária:
Termo ferroviário. A largura fixa 

de uma ferrovia, cuja medida 
é a da distância entre os lados 

internos dos trilhos, (Figura 5.5). 
Fonte: http://bemfalar.com/

significado/bitola.html
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Resumo
Como podemos verificar (Figura 5.4), o transporte ferroviário no Brasil, 

quando comparado com um país de dimensões semelhantes, como os Es-

tados Unidos, tem uma malha ferroviária infinitamente menor e insuficiente 

para o escoamento da produção brasileira. No Brasil, a malha ferroviária 

cobre menos que 1% da área territorial.

O modal ferroviário tem um potencial crescente de transporte de cargas 

com o perfil agrícola brasileiro, está para vir a ocupar um espaço significativo 

no transporte de cargas e, com isso, reduzir os custos operacionais para os 

embarcadores.

O transporte ferroviário acontece tanto com cargas fechadas (ocupando total-

mente o vagão), como com cargas parciais ou fracionadas, sendo que cargas 

cheias barateiam o valor do frete, pois seu manuseio nos processos de carrega-

mento e descarregamento é muito menor que para cargas fracionadas.

A carga ideal para este modal é aquela de baixo valor agregado, não é ade-

quado para as de médio e alto valor, cargas estas que são, em geral, trans-

portadas por modal rodoviário.

O trem é um veículo de pouca versatilidade em seu uso e trajeto, pois fica 

preso às vias férreas, e qualquer problema pode, facilmente, interromper a 

sua circulação, como por exemplo, queda de barreira, queda de árvore, etc.

Anotações

Leia o artigo sobre modal 
ferroviário no endereço: http://
www.agenciat1.com.br/5518-
setor-de-carga-preve-aumento-
de-50-na-producao-em-2011/
Veja também o vídeo no 
endereço http://www.youtube.
com/watch?v=S6geLkoh9tE&fe
ature=related
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Aula 6 – O modal Aquaviário

Este modal foi fundamental para o desenvolvimento da humanida-

de por ter sido o primeiro a transportar grandes volumes de cargas 

e interligar diferentes países e continentes.

O transporte aquaviário, também denominado de hidroviário, é 

mais um dos importantes modais de transporte muito utilizado nas 

operações logísticas, principalmente nas de importação e exporta-

ção. O modal aquaviário marítimo é o mais utilizado atualmente, 

para o deslocamento internacional de mercadorias no planeta.

É, praticamente, o único meio econômico para transportar grandes 

volumes de mercadorias, sobretudo aquelas de baixo valor agrega-

do, entre lugares, geograficamente, distantes.

Visto sua importância, vamos, então, entender como é operaciona-

lizado, suas características fundamentais, suas vantagens e desvan-

tagens logísticas.

6.1 O que é modal aquaviário?
O modal aquaviário, também, é muito importante nas operações logísticas; 

é o mais indicado para transportes, a longas distâncias, de produtos de gran-

de volume e com baixo valor agregado.

Como você estudou na aula 3, o modal aquaviário ou hidroviário, é classifi-

cado em três grandes grupos: modo marítimo, modo fluvial e modo lacustre.

O modo marítimo é o transporte que ocorre nos mares ou oceanos e subdi-

vide-se em: marítimo de longo curso ou internacional, marítimo de cabota-

gem e marítimo de grande cabotagem. 

1. Marítimo de longo curso ou internacional: é o transporte realizado entre 

portos de países diferentes, trafegando por águas internacionais (Figura 6.1).



2. Marítimo de cabotagem: é o transporte realizado entre portos de um 

mesmo país, trafegando pelas águas costeiras e de domínio deste mes-

mo país, sem utilizar águas internacionais ou de domínio de outros países 

(Figura 6.1).

Figura 6.1: Transporte marítimo de longo curso e de cabotagem
Fonte: http://dc317.4shared.com/

3. Grande cabotagem: é o transporte por mar que liga portos de países di-

ferentes trafegando por águas costeiras de países diferentes, porém sem 

operar por águas internacionais (Figura 6.2).

Figura 6.2: Grande cabotagem entre o porto Paranaguá (Brasil) e o 
porto de Zarate (Argentina).
Fonte: http://www.oceanica.ufrj.br/

6.2  A importância e o processo de operação 
do modal aquaviário

Este modal de transporte de cargas e passageiros, juntamente com os 

modais rodoviário e ferroviário, é de fundamental importância para as 
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operações logísticas, contribuindo, sobremaneira, para a geração de riquezas 

e desenvolvimento econômico e social. 

Vamos estudar sua caracterização, vantagens e desvantagens logísticas, bem 

como seu modo de operação.

Figura 6.3: Representação de um navio cargueiro, seus compartimentos e sua carga. 
Fonte: http://www.workboatsinternational.com/

6.3 O que caracteriza o modal aquaviário?
 O transporte aquaviário é aquele realizado em águas (oceanos, mares, 

rios ou lagos), utilizando navios e uma infraestrutura portuária composta 

por portos, canais de aproximação, cais, atracadouros, estrutura de carga e 

descarga, armazéns portuários, etc.

 Utiliza veículos denominados de navios, que são os equipamentos básicos 

de transporte deste modal e podem ser dos mais variados tipos, modelos e 

capacidade de carga.

 Os navios podem transportar qualquer tipo de carga, desde que viável 

economicamente, com características de alto volume e baixo valor agregado.

Então, lembre-se de que a unidade básica de transporte no modal 
aquaviário é denominada - NAVIO (Figuras 6.3 e 6.4).

Figura 6.4: Típico navio porta contêineres
Fonte: http://s11.invisionfree.com/
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Outras características básicas do modal aquaviário:

 – As cargas mais indicadas são semelhantes às cargas do modal ro-

doviário e ferroviário, ou seja, os produtos acabados, semiacabados, 

principalmente aqueles com peso elevado e baixo valor agregado, 

como as commodities (produtos agrícolas como trigo, soja, milho, 

etc.), produtos minerais (minério de ferro, manganês, carvão mineral, 

derivados de petróleo, etc.) e produtos industrializados em geral, rati-

ficando, desde que volumosas e de baixo valor agregado.

 – O mais indicado para longas viagens internacionais ou de cabotagem 

(1000 Km ou mais de distância), sendo o mais utilizado para cargas 

que permitam longo período de tempo em trânsito. 

 – A relação tempo total em viagem e tempo em operação é de 20%. 

Isto significa que, do tempo total de utilização: tempo em movimento 

mais tempo para carga e/ou descarga, um navio fica parado, aproxi-

madamente, 20% do seu   tempo total de utilização, dependendo da 

estrutura operacional apresentada pelo porto em que atracar. 

 – Uso elevado de cargas conteinerizadas.

 – A velocidade média em trânsito com carga é de 70km/h.

6.4 Vantagens logísticas
•	 Transportam grande volume de carga por viagem o que resulta em cus-

tos menores para os embarcadores.

•	 Percorre longas distâncias em viagens internacionais, de cabotagem e de 

grande cabotagem.

•	 É bastante flexível quanto às mercadorias que transporta, porém mais 

indicado para aquelas com peso elevado e valor agregado baixo.

•	 Menores custos operacionais em relação aos modais rodoviário e ferroviário.

6.5 Desvantagens logísticas
•	 Não é indicado para cargas pequenas, emergenciais e altamente perecíveis.

•	 O processo de cargas, descargas e transferências em portos pouco estru-

turados em equipamentos de operação é demorado.
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•	 Historicamente, apresenta altos níveis de danos sobre a mercadoria devi-

do às condições de transporte e a exposição às intempéries.

•	 O tempo de trânsito é longo, quando comparado com os modais rodo-

viário e ferroviário.

•	 Apresenta baixa frequência de viagens em relação aos demais modais.

•	 Pouca disponibilidade de portos com estrutura adequada para uma ope-

ração marítima eficiente, principalmente no Brasil, Figura 6.5. 

Figura 6.5: Fila de caminhões na rodovia de acesso ao Porto de Paranaguá (PR.), terminal 
de carga e Pátio de triagem superlotados.
Fonte: http://gepenews.blogspot.com/ e http://www.opresenterural.com.br/

Resumo
Como vimos o transporte aquaviário, também, apresenta vantagens e des-

vantagens em relação aos demais modais, daí a importância do profissional 

de logística conhecer as características de cada um dos modais e ter habili-

dades para optar pelo que maximiza as vantagens operacionais, e minimiza 

os custos incidentes sobre a mercadoria, principalmente, aqueles advindos 

do transporte. 

O modal aquaviário tem uma importância muito grande no comércio exte-

rior, principalmente para o Brasil, sendo o mais utilizado fisicamente, com 

cerca de 97% do transporte de exportação e 86% na importação, dados de 

2009 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do 

Brasil.

A importância deste modal é menor quando se trata de trocas comerciais 

entre países limítrofes, vizinhos, em especial entre países pequenos e os que 

não têm saída, diretamente, para o mar.
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O custo de transporte desde a origem até o destino final não é plenamente 

previsível no modal aquaviário porque vários fatores que podem ocorrer, 

provocam incidência de custos às operações de transporte, como por exem

plo, se o embarque ou desembarque, no porto, ocorrer sob condições mete-

orológicas adversas (chuva), o valor da operação portuária será maior devido 

às paralisações. 

Outro aspecto que foge ao controle e previsão do usuário deste modal é o 

tempo total de viagem, pois atrasos nos portos ocorrem frequentemente, 

algumas vezes, por falta de estrutura do próprio porto e,outras vezes, por 

responsabilidade dos armadores (donos dos navios), e, ainda, podem ser 

decorrentes dos meios de transporte terrestre: falta de vagões, congestiona-

mento das vias de acesso, etc. (Figura 6.5). Também, as escalas dos navios ao 

longo de sua rota (portos visitados), nem sempre obedecem ao programado.

Por estas razões, fica difícil prever, com precisão, entregas nos prazos fixa-

dos, o que tem afastado clientes com carga de maior valor agregado, como 

os produtos eletroeletrônicos e de informática.

A maneira de agilizar as operações portuárias, e com isto diminuir o tempo 

de viagem, é a utilização dos contêineres para o transporte de cargas em ge-

ral, ou, ainda, a utilização de carretas rodoviárias com cargas que podem ser 

embarcadas, diretamente, nos navios, rodando pelos conveses e rampas de 

acesso. Este sistema, denominado de Ro-Ro (abreviatura da expressão em in-

glês roll-on, roll-off), reduz bastante o tempo nos portos, mas ocasiona per-

das consideráveis de espaço útil de carga nos conveses e porões dos navios.

Anotações

Artigo sobre a dificuldade de 
transporte da safra agrícola 
para o porto de Paranaguá. 
http://gepenews.blogspot.

com/2011/07/logistica-gargalo-
para-o-agronegocio.html

Artigo modal aquaviário:
http://www.oceanica.ufrj.
br/deno/prod_academic/

relatorios/2008/Victor+Abrahao/
relat1/Rel_11.htm

Artigo modal aquaviário: 
http://estrategiaempresarial.
wordpress.com/2008/04/20/
skysails-conheca-a-asa-que-

possibilita-um-navio-cargueiro-
economizar-combustivel/

Artigo modal aquaviário: 
http://www.blogmercante.

com/2011/07/anatomia-de-um-
navio-porta-conteiner/
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Aula 7 – O modal Aeroviário

O modal aeroviário é utilizado para transporte de pessoas e cargas 

entre pontos distantes, através de aeronaves (aviões, helicópteros, 

dirigíveis, etc.).

O transporte aeroviário é outro dos mais utilizados em logística, nas 

operações de importação e exportação. 

Apesar de um dos principais limitadores de sua utilização em larga 

escala ser o valor do frete, o modal aeroviário é bastante utilizado, 

atualmente, para o deslocamento internacional de pessoas e merca-

dorias para os pontos mais distantes da terra.

Devido a esta importância fundamental para operações logísticas, é 

imprescindível que profissionais de logística saibam de sua funciona-

lidade e características operacionais. Isto será discutido nesta aula.

7.1 O que é modal aeroviário?
O transporte aéreo é considerado o caçula dos modos de transporte, pois surgiu 

no início do século XX, a partir de experiências iniciadas no final do século XIV. 

Somente, em meados do século XX, foi desenvolvido de maneira extraordinária 

e possibilitou o transporte rápido de cargas, quando, então, sua importância 

passou a ser estratégica para esta movimentação, com características especiais 

de alto valor agregado, baixo volume e urgência de chegada ao destino final.

O transporte aéreo, desde que começou a ser utilizado em escala comercial, foi 

fundamental para o estabelecimento de conexões entre as regiões mais distan-

tes do mundo, propiciando o desenvolvi-

mento econômico e social de regiões que, 

muitas vezes, são inatingíveis por outros 

meios de transporte.

O modal aeroviário realiza transporte 

nacional, também chamado de domés-

tico, que ocorre dentro do mesmo país, 

e, também, transporte internacional, li-

gando pontos entre dois ou mais países diferentes.

Figura 7.1: Avião típico para transporte de passageiros e cargas.
Fonte: http://www.ibiubi.com.br/



7.2  A importância e o processo de operação 
do modal aeroviário

O modal aeroviário é de extrema importância para as operações logísticas, 

e junto com os modais rodoviário, ferroviário e aquaviário forma o conjunto 

dos mais importantes modais de transporte utilizados em todo o mundo 

para movimentação de pessoas e cargas e geração de riquezas, promovendo 

o desenvolvimento social e econômico de regiões distantes. 

Para um sólido conhecimento em logística é indispensável estudar o modal 

aeroviário na sua caracterização, operacionalização, vantagens e desvanta-

gens logísticas.

Figura 7.2: Processo de carga/descarga de um avião cargueiro.
Fonte:http://www.virt.com.br/

7.3 O que caracteriza o modal aeroviário?
O transporte aeroviário é todo aquele realizado pelo ar utilizando aeronaves 

e uma infraestrutura aeroportuária composta por aeroportos, pistas, termi-

nais de carga, equipamentos de carga e descarga, etc. 

 Os veículos básicos de transporte deste modal são os aviões, que se apre-

sentam nos mais variados tipos, modelos e capacidade de carga. 

 As três configurações básicas dos aviões mais utilizados são: full pax (so-

mente para transporte de pessoas), full cargo (somente para transporte de 

cargas) e o combi (aeronaves mistas e que transportam pessoas e cargas).

 Os equipamentos de transporte apresentam a capacidade de voar a gran-

des distâncias com rapidez e segurança, multiplicando espaços e, de modo 

geral, com média capacidade de carga, somente superior ao modal rodoviário. 
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Então, lembre-se de que a unidade básica de transporte no modal 
aeroviário é denominada - Avião (Figuras 7.3 e 7.4).

Figura 7.3: Avião all pax para transporte de passageiros.
Fonte: http://desastresaereosnews.blogspot.com/

Outras características básicas do modal aeroviário:

 – As cargas indicadas são compostas por produtos de alto valor agre-

gado e baixo peso e, também, produtos urgentes e de emergência.

 – Apropriado para transportar a médias e grandes distâncias.

 – A relação entre o tempo total de viagem e o tempo operação para 

carga e/ou descarga é de 30%. Quanto mais conteneirizada a carga, 

menor será esta proporção de tempo.

 – É o mais rápido dos modais de transporte e sua velocidade média com 

carga é 500 km/h.

 – O modal aeroviário oferece serviços de transporte regulares, pontuais 

e seguros através de linhas regulares e linhas exclusivamente carguei-

ras. Oferece, também, voos suplementares, denominados de voos 

charter, sem uma regularidade estabelecida e funcionabilidade sob 

demanda contratada.

Figura 7.4: Avião Airbus A380 Beluga, all cargo para transporte de cargas.
Fonte: http://www.meteopt.com/
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7.4 Vantagens logísticas
•	 É o modal que tem o transporte mais rápido, portanto é indicado para 

cargas urgentes e de emergência.

•	 Permite a redução dos níveis de estoques no destino, pois, viabiliza a 

rápida reposição das mercadorias e a consequente redução de custo de 

manutenção destes estoques.

•	 O transporte mais indicado para produtos altamente perecíveis e valor 

agregado alto, tal como importação e exportação de flores.

•	 É o que apresenta o menor nível de avarias e perdas, e, portanto, o me-

nor custo de seguro de mercadorias, de todos os modais disponíveis.

•	 É o modal de maior confiabilidade e o que possui boa disponibilidade em 

várias localidades.

7.5 Desvantagens logísticas
•	 A principal desvantagem está no alto valor do frete quando comparado 

com os modais rodoviário, ferroviário e aquaviário.

•	 Possui alta restrição de capacidade de carga, exceto em aeronaves es-

peciais com grande capacidade de carga (Airbus Beluga, Figura 7.3 e 

Antonov, Figura 7.4).

•	 Não é viável o custo para transporte de cargas a granel (em grande volume).

•	 Inviabilidade de transporte para produtos de baixo custo unitário ou re-

duzido valor agregado.

•	 Na aviação comercial há severa restrição para transporte de artigos peri-

gosos (inflamáveis, explosivos, etc.).

•	 Transporte bastante prejudicado pelas condições meteorológicas (chu-

vas, granizo, neblina intensa, etc.) e pelo alto tráfego aéreo.

•	 A operação de transporte não é auto-operacionalizável, dependendo, 

quase sempre, de um outro modal para realizar sua ligação com os pon-

tos de origem e destino final das cargas. 
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Figura 7.5: Maior avião cargueiro do mundo o Antov 
AN-225 Mriya
Fonte: http://www.logisticadescomplicada.com/

Resumo
Embora o modal aeroviário tenha um valor de frete bastante elevado, po-

dendo ser até três vezes maior que o rodoviário e até catorze vezes maior em 

relação ao ferroviário, a demanda tem crescido em virtude de sua rapidez, 

sobretudo em operações internacionais, onde são transportados produtos 

de alto valor agregado e altamente perecíveis, como medicamentos e flores.

Outro fator que tem elevado o crescimento do transporte aéreo é o aumen-

to substancial na capacidade de carga com a construção de aeronaves com 

capacidade de carregamento de 100 a 250 toneladas, como o Boeing 747, 

O Airbus A380 Beluga, o Lockheed 500 e o Antonov NA-225. Este aumento 

na capacidade de cargas possibilita uma sensível redução nos custos por 

tonelada transportada.

Na medida em que estes valores são reduzidos, o modal aeroviário se tor-

na mais competitivo e apresenta-se como uma grande opção futura para o 

transporte em geral, passando a ser uma alternativa em relação ao modal 

aquaviário marítimo de longo curso, e podendo até mesmo vir a ser a grande 

revolução na logística do futuro.

Como em logística tudo é possível, segundo Keedi, é provável que a tecnolo-

gia do transporte aéreo avance rapidamente, mudando os atuais conceitos e 

procedimentos, tornando-o altamente competitivo como maneira de trans-

porte. A logística é uma área em constante mutação e não tem modelo es-

tável, podendo assumir formatos diferentes a cada operação ou a cada dia, 

transformando-se numa condição inalienável para a competitividade exigida 

em mercados altamente competitivos.

Leia o artigo “Os maiores do 
Mundo”, no endereço: http://
www.logisticadescomplicada.
com/os-maiores-do-mundo-
avioes-de-carga-e-de-
passageiros-antonov-e-a380/

Leia, também, o texto 
“Transporte Aeroviário”, 
disponível em: http://www.
citamericas.org/imagens/
files/livros/vol_4/livro_vol_4_
cap_05.pdf
Saiba como foi a evolução do 
modal aeroviário no Brasil, no 
artigo disponível em: http://
www.administradores.
com.br/informe-se/
producao-academica/modal-
aeroviario/3023/
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Aula 8 – O modal Dutoviário

O modal dutoviário não é utilizado de forma intensiva para 

transporte de cargas, porém tem grande importância, principal-

mente, na movimentação de produtos líquidos, gasosos e grãos. 

O transporte dutoviário é bastante limitado, principalmente, 

quanto à sua flexibilidade, pois liga somente um ponto de ori-

gem a um ponto de destino. 

Vamos, nesta aula, entender como funciona e qual a utilidade 

logística deste modal no conjunto das operações de transporte.

8.1 O que é modal dutoviário?
Dutos são tubulações por onde trafegam produtos a partir de um ponto de 

origem até determinado ponto de destino. Estas tubulações já eram conhe-

cidas como meio de transporte de líquidos desde a antiguidade. Feitos de 

bambus pelos chineses, os egípcios e astecas usavam material cerâmico, e 

os gregos e romanos usavam os tubos de chumbo, todos, empregavam este 

modo de movimentar líquidos, principalmente água, da fonte até o local onde 

dela necessitavam – as cisternas ou para irrigação das plantações (Figura 8.1).

Este meio de transporte evoluiu muito nestes anos todos, e, hoje, está en-

tre os mais utilizados para a movimentação de óleo - os oleodutos - tanto 

para atender ao abastecimento das refinarias como suprir a necessidade dos 

grandes centros de consumo de derivados

Figura 8.1: Aquadutos (duto para transporte de água) de bambu e de cerâmica
Fonte: http://pt.protopia.at/index.php/ 
           http://o-xukalho.blogspot.com/



8.2  A importância e o processo de operação 
do modal dutoviário

Como você já sabe, o transporte dutoviário é aquele feito através de tubos 

(dutos) e utiliza a diferença de pressão ou a força da gravidade para a movi-

mentação dos produtos. 

Sua importância logística está na utilização com materiais fluidos, tais como: 

gases, líquidos e sólidos granulares. O sistema dutoviário, ainda, apresen-

ta um elevado custo de implantação, porém, um baixo custo operacional, 

apesar de sua pequena flexibilidade, pois opera apenas entre 

pontos fixos, que são as estações de bombeamento e recalque. 

Por outro lado, o transporte dutoviário registra muita competi-

tividade para o transporte em alta velocidade de grandes quan-

tidades de fluidos.

Nos dias de hoje, as dutovias, além de movimentarem água 

(aquadutos), são muito utilizadas para transporte de petróleo 

e seus derivados (óleo, gasolina e gás), os chamados oleodutos 

e gasodutos (Figura 8.2), e são constituídos pela ligação de 

vários tubos de aço-carbono, podendo dar maior flexibilidade 

à programação de transporte quando existem terminais inter-

mediários ao longo de toda a dutovia.

8.3 O que caracteriza o modal dutoviário?
A principal característica do transporte dutoviário é que o veículo utilizado 

compõe a própria infraestrutura construída, ou seja, o veículo se confunde 

com o modal, que são os dutos. Os dutos foram desenvolvidos a partir do 

avanço tecnológico permitindo a remessa de produtos como: petróleo bru-

to, gás, minérios líquidos em geral e gasosos, a longas distâncias, sem o 

consumo de combustível não renovável.

Quando empregados em grande escala, as dutovias diminuem, consideravel-

mente, o congestionamento de rodovias e ferrovias.

A dutovia é o meio mais seguro e econômico de transportar petróleo e       

seus derivados, interligando regiões produtoras, plataformas, refinarias, 

terminais marítimos, parques de estocagem com os centros consumidores. 

Contribui, ainda, para aumentar a segurança nas estradas e diminuir a polui-

ção causada pelo tráfego pesado das carretas. O oleoduto de Belo Horizon-

te, possibilita retirar das estradas aproximadamente 1.000 carretas por dia. 

Figura 8.2: Dutos para transporte 
de derivados de petróleo feitos de 
aço-carbono.
Fonte: http://meios-de-transportes.blogspot.com
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Por todos estes aspectos, investir na ampliação, modernização e na confia-

bilidade operacional da malha dutoviária brasileira é fundamental para aten-

der às necessidades e exigências cada vez maiores da população.

Os principais tipos de dutos são os seguintes:

Dutos subterrâneos: são os enterrados (Figura 8.3.) para ficarem protegi-

dos contra acidentes provocados por veículos, máquinas agrícolas e, tam-

bém, contra o vandalismo de pessoas. 

Figura 8.3: Duto subterrâneo
Fonte: http://www.manutencaoesuprimentos.com.br

Dutos aparentes: são os visíveis, e, normalmente, estão localizados nas 

chegadas e saídas das estações de bombeio, nas estações de carregamento 

e descarregamento (Figura 8.4).

Figura 8.4: Duto aparente 
Fonte: http://logisticaecomunicacao.blogspot.com
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Dutos submarinos: são assim denominados, aqueles dutos cuja maior par-

te está submersa no fundo do mar, rios ou lagos (Figura 8.5). Este método é 

mais utilizado no transporte da produção do petróleo de plataformas marí-

timas até o continente.

Figura 8.5: Duto submarino
Fonte: Adaptado de http://www.redetec.org.br

8.4 Vantagens logísticas
O transporte dutoviário apresenta uma alta confiabilidade, pois possui pou-

cas interrupções, e é pouco influenciado por fatores meteorológicos.  Pode 

operar 24 horas por dia, ininterruptamente.

8.5 Desvantagens logísticas
A principal desvantagem do 

transporte dutoviário é o seu 

número limitado de serviços e a 

dificuldade de transportar pro-

dutos que não sejam líquidos, 

gasosos ou grãos. Sua velocida-

de média de transporte é de 15 

km por hora, portanto, é consi-

derado um modal lento. Outra 

desvantagem está na disponibili-

dade, que ocorre, somente, para 

as empresas proprietárias dos 

dutos, que os utilizam de forma 

exclusiva.

Plataforma

Fundo do mar

Duto submarino

Nível do mar

Em direção ao continente

Figura 8.6: Principais dutovias do Brasil e da América do Sul
Fonte: http://conexaogeografia.hdfree.com.br/
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Resumo
O transporte dutoviário, como conhecemos atualmente, pode ser considera-

do o mais novo dos modais de transporte, e as dutovias desempenham um 

importante papel no quadro global do sistema de transporte de produtos 

líquidos, gasosos e pastosos, o que vem requerendo altos investimentos pú-

blicos.

Os dutos constituem uma maneira de transportar algumas substâncias por 

meio de tubulações que substituem veículos rodantes, os rodoviários e os 

ferroviários, e marítimos (navios), o que vem minimizando os custos finais 

destes produtos e possibilitando reduzir os acidentes ambientais.

Este sistema de transporte é altamente eficiente na movimentação de pro-

dutos líquidos ou gasosos a longas distâncias, embora, sejam limitados a 

transportar líquidos, gases em grandes volumes e alguns poucos produtos 

que podem ser encapsulados ou suspensos em líquidos para serem movi-

mentados como fluídos.

Anotações

Leia o artigo “Uniduto apresenta 
projeto ao BNDS”, disponível no 
endereço:
http://www.praiagrande.org.
br/2010/09/uniduto-apresenta-
projeto-ao-bndes/

Leia também o artigo 
“Panorama da Logística no 
Brasil”, disponível no endereço: 
http://www.comexblog.com.
br/logistica/panorama-da-
logistica-no-brasil
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Aula 9 –  A escolha pelo melhor modal 
ou pelos melhores modais

Como você viu nas aulas 04, 05, 06, 07 e 08, temos pelo menos cin-

co modais disponíveis para efetivar a movimentação de produtos e 

mercadorias entre vários pontos, porém, nem sempre é possível ou 

viável utilizar todos eles, separadamente ou mesmo combinados.

Cada um dos modais possui características e funcionalidades 

próprias, que devem ser conhecidas pelo profissional de logís-

tica, pois é ele que tem a responsabilidade de indicar o melhor 

modal ou a combinação entre dois ou mais modais em cada 

operação logística.

O objetivo desta aula é apresentar os parâmetros para a tomada 

de decisão na escolha do modal mais indicado ou da melhor 

combinação entre eles, portanto, vamos entender como isto 

tudo funciona na prática do dia a dia da logística.

9.1  Porque escolher um ou mais modais de 
transporte?

Como você pode perceber ao estudar nas aulas anteriores, os modais de 

transporte disponíveis para a movimentação de pessoas, bens, produtos e/

ou mercadorias possuem utilidades, características e funcionalidades dife-

rentes entre si, e, portanto, devem ser escolhidos a cada operação logística 

em que se fizerem necessários.

Como veremos na próxima aula, esta escolha pode recair sobre um único, 

dentre os cinco modais disponíveis, o que caracterizará a monomodalidade, 

ou poderá ser indicada uma combinação entre dois ou mais modais, então, 

passará a ser denominada de operação intermodal ou multimodal – seme-

lhantes, porém diferem em sua essencialidade (aula 10).

A combinação de preço (custo) com o desempenho operacional de cada um 

dos modais, nas cinco dimensões de serviços, resulta na decisão pela esco-

lha do modal ou modais mais adequado(s) para cada operação logística em 

particular.



Portanto, não esquecer do aspecto - custo – fundamental e decisivo na es-

colha da forma e do modal de transporte, – a escolha de um ou outro modal 

de transporte está, diretamente, ligada aos conceitos descritos nas aulas an-

teriores, importantíssimo,  no desempenho do sistema como um todo.

Por estas razões, é diferente o grau de utilização dos modais de país para 

país, e de região para região, no mundo inteiro. 

Vamos discutir alguns dos fatores mais relevantes, além do custo, para a 

escolha do(s) modal(is):

1. Valor dos bens transportados: para bens de valor agregado mais bai-

xo, a escolha pode recair sobre um modal mais lento, com exceção dos 

perecíveis. À medida que o valor agregado dos bens aumenta, passa a ser 

viável a decisão por modal mais rápido, e, portanto, mais caro.

2. Perecibilidade dos bens: quanto mais perecíveis são os bens, mais ra-

pidez é exigida do modal, e, portanto, maior o custo do frete incidente. 

Flores são importadas da Holanda, o que exige um transporte aéreo. 

Outro exemplo é o transporte de iogurte de São Paulo para Manaus, é 

feito por avião, em virtude do curto prazo de validade destes produtos.

3. Custo do transporte: cada um dos modais de transporte apresenta ca-

racterísticas próprias que determinam o valor do frete cobrado dos em-

barcadores. A relação peso/volume dos produtos transportados, também, 

tem um impacto importante no preço final do frete. O exemplo clássico 

deste fator está na diferença em transportar chapas de isopor (peso baixo 

e valor agregado, também, baixo) e transportar lingotes de ferro (peso 

elevado e valor agregado médio, mas superior ao do isopor). Você acha 

justo cobrar o mesmo frete pelos dois produtos? O transporte de isopor 

gera um volume enorme (ocupa muito espaço no equipamento de trans-

porte), mas pesa muito pouco (causando ociosidade na sua capacidade 

de carregar peso), já com a carga de lingotes de ferro ocorre exatamente 

o contrário, ocupa pouco espaço no equipamento de transporte, porém, 

exige o máximo da capacidade de carregar peso. Conclusão: não é justo 

cobrar o mesmo valor de frete nos dois casos, portanto, na composição 

do custo do frete são levadas em consideração estas duas variáveis, o 

peso e o volume dos bens transportados.
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4. Velocidade do modal: quanto mais perecível o bem e quanto mais ur-

gente sua necessidade no destino, mais velocidade é exigida do modal 

de transporte. Velocidade é a característica definidora de rapidez, quanto 

mais veloz o modal de transporte, mais rapidamente, estará disponível o 

bem para ser realizada a entrega, em contrapartida, quanto mais rápido 

o modal de transporte, maior será o custo com o frete.

5. Confiabilidade do modal: quanto mais confiável o modal de transpor-

te, menor será o estoque gerado na origem e no destino, uma vez que 

confiabilidade resulta da capacidade de realizar entregas consistentes e 

nos prazos acordados com os clientes. Quando não existe confiabilidade 

no modal, mais o destinatário será obrigado a manter estoques elevados 

para garantir a continuidade de suas operações, o que acarreta mais 

custos ao produto final.

6. Frequência e disponibilidade do modal: frequência significa a regu-

laridade que o modal de transporte mantém em determinada rota de 

movimentação. Porém, não basta a existência de veículos realizando de-

terminado roteiro em intervalos de tempo regulares, faz-se necessário, 

também, que eles apresentem disponibilidade para a realização do trans-

porte. Fica fácil de perceber que a falta de frequência e a não disponi-

bilidade do equipamento de transporte de determinado modal implica 

na formação de estoques maiores e, consequentemente, maiores custos 

incidentes sobre os bens.

9.2  As dimensões do nível de serviço e os 
modais de transporte

 Administrar o transporte significa tomar decisões sobre um amplo conjunto 

de aspectos. Estas decisões podem ser classificadas em dois grandes grupos: 

decisões estratégicas e decisões operacionais. 

As decisões estratégicas se caracterizam pelos impactos de longo prazo, e 

se referem, basicamente, à aspectos estruturais. As decisões operacionais 

são, geralmente, de curto prazo e se referem às tarefas do dia a dia dos 

responsáveis pelo transporte. São quatro, as principais decisões estratégicas 

no transporte: escolha de modais, decisões sobre propriedade da frota, 
seleção e negociação com transportadores e política de consolidação 
de cargas. 
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Dentre as principais decisões de curto prazo, podemos destacar: planeja-
mento de embarques, programação de veículos, roteirização, audito-
ria de fretes e gerenciamento de avarias. Por estar voltado para a gestão 

estratégica do transporte, esta aula se concentrará na discussão das decisões 

de longo prazo que moldam a estrutura, e estabelecem limites relacionados 

a custos e qualidade de serviços. 

•	 Escolha de modais 

São, basicamente, cinco os modais de transporte de cargas: rodoviário, fer-

roviário, aquaviário, dutoviário e aéreo (Figura 9.1.). Cada um possui custos 

e características operacionais próprias, que os tornam mais adequados para 

certos tipos de operações e produtos.

Figura 9.1: Os quatro principais mo-
dais de transporte: aeroviário, aqua-
viário, ferroviário e rodoviário.
Fonte: http://www.globaw.com.br

Os critérios para escolha de modais devem 

sempre levar em consideração aspectos de 

custos por um lado, e características de 

serviços, por outro. Em geral, quanto 

maior o desempenho em serviços, maior 

tende a ser o custo do mesmo. As diferen-

ças de custos/preços entre os modais ten-

dem a ser substanciais. Tomando por base 

um transporte de carga fechada à longa 

distância, verifica-se que, em média, os custos/preços mais elevados são os 

do modal aéreo, seguido pelo rodoviário, ferroviário, dutoviário e aquaviá-

rio, nesta ordem.

9.3  Dimensões para decisão na escolha do 
modal mais indicado

Conforme já afirmamos anteriormente, o custo do transporte não é a úni-

ca dimensão a ser levada em consideração na escolha de um modal ou de 

vários modais para a operação de transporte de bens – apesar, de o custo 

afetar de maneira decisiva o transporte, sempre estará presente como uma 

dimensão fundamental na escolha dos modais.

 O contratante do transporte, o embarcador, além do preço deve analisar ou-

tras cinco dimensões relevantes na decisão pelo modal ou pela combinação 

de dois ou mais modais, pois são elas, que associadas ao custo, determinam 

a qualidade dos serviços oferecidos modal a modal.
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Estas dimensões são as seguintes:

1. Velocidade: é a relação tempo e distância que o modal oferece, ou seja, o 

tempo gasto em determinada operação para percorrer a distância requerida.

2. Consistência: entendida como a capacidade de cumprir os tempos pre-

vistos nas operações, conforme exigência do mercado.

3. Capacidade: é a possibilidade de operar com diferentes volumes, peso e 

variedade de produtos no mesmo equipamento de carga.

4. Disponibilidade: representado pelo número de localidades onde o mo-

dal se encontra presente e disponível para ser utilizado. 

5. Frequência: é número de vezes que o mesmo equipamento do modal 

pode ser utilizado em um determinado horizonte de tempo. 

A combinação destas dimensões analisadas para atender cada operação lo-

gística, é que irá indicar ao analista qual o melhor modal, ou qual a melhor 

combinação de modais será mais eficiente e atenderá ao nível de serviço re-

querido. A Figura 9.2 representa a combinação das dimensões em cada um 

dos modais, em relação à sua operacionalidade a nível de serviço.

Comparação dos modais: Serviço

Duto

Duto

Rodo

Rodo

Rodo

Rodo

Rodo

Ferro

Ferro

Ferro

Ferro

Ferro

Duto

Duto

Duto

Aéreo

Aéreo

Aéreo

Aéreo

AéreoAquav.

Aquav.

Velocidade

Consistência

Frequência

Capacitação

Disponibilidade

Aquav.

Aquav.

Aquav.

(+) (-)

Figura 9.2: Comparação dos modais em termos das dimensões de serviço
Fonte: http://www.ilos.com.br/
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Ao analisarmos a representação acima (Figura 9.2), podemos verificar que os mo-

dais rodoviário e ferroviário salientados, respectivamente, pelas cores amarela e 

verde, apresentam uma combinação destas cinco dimensões que são muito favo-

ráveis às operações logísticas.

De maneira geral, as dimensões requeridas de um modal de transporte pelo mer-

cado são: qualidade do serviço, velocidade de atendimento, frequência de aten-

dimento, disponibilidade dos equipamentos, confiabilidade em cumprir o que 

foi acertado, consistência operacional e capacidade de carga compatível com a 

necessidade do embarcador. Estas dimensões estão representadas na Figura 9.3. 

O que o mercado de cargas espera de um modal?

Qualidade

Velocidade

Frequência

Disponibilidade

MODAL DE TRANSPORTE

Confiabilidade

Consistência

Capacidade

Figura 9.3: As características exigidas dos modais de transporte pelo mercado competitivo 
Fonte: Elaborada pelo autor.

Resumo
Para a eficiência e efetividade das operações logísticas é necessária disponibilidade 

dos modais e uma infraestrutura adequada para sua operacionalização. Cada mo-

dal apresenta características próprias que apontam para a utilização mais indicada 

dependendo da operação a ser desenvolvida.

A consideração destes fatores e dimensões resulta em uma maior segurança e ra-

cionalidade na decisão pelo modal de transporte a ser utilizado. O objetivo maior 

do gerenciamento dos modais de transporte é obter o equilíbrio do sistema lo-

gístico por meio de um menor custo possível para cada operação de transporte 

e em um nível de serviço agregado que seja satisfatório para o contratante (em-

barcador), e ao mesmo tempo, estejam de acordo com as estratégias de serviços 

requeridos pela empresa.

A escolha racional de um modal, ou da combinação entre dois ou mais modais de 

transporte possibilita à empresa estabelecer diferenciais competitivos no que diz 

respeito à operação dos sistemas logísticos.

Para saber mais a respeito 
da escolha de modal leia os 

seguintes artigos: “Gestão 
estratégica do transporte”, do 

prof. Paulo Fleury, disponível no 
endereço: http://www.ilos.com.

br/site/index.php?option=com_
content&task=view&id=1104&

Itemid=74;

“Logística e transportes: uma 
discussão sobre os modais 

de transporte e o panorama 
brasileiro”, de Ribeiro e Ferreira, 

disponível no endereço: http://
tecspace.com.br/paginas/aula/

mdt/artigo01-MDL.pdf.
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Aula 10 –  A monomodalidade, 
a intermodalidade e a 
multimodalidade

Na aula 9, discutimos a importância da escolha racional de modal, 

de forma a minimizar os custos incidentes sobre as mercadorias, 

elevar o nível de serviço, e, como consequência, tornar os produ-

tos mais acessíveis em um mercado cada dia mais disputado.

Após a análise das dimensões da operação e das características de 

cada modal, cabe ao gestor de logística optar por um dos modais 

disponíveis, ou pela combinação entre dois ou mais modais.

Nesta aula, vamos entender, tecnicamente, o faz a escolha recair 

sobre a utilização de um único modal ou pela combinação entre 

dois ou mais modais.

10.1  A monomodalidade ou transporte rea-
lizado por um único modal

Quando a opção pela realização de uma operação de transporte recaiu sobre 

um único modal, entre todos os modais disponíveis, dizemos que a operação 

de transporte é unimodal ou monomodal.

Portanto, o que caracteriza uma operação monomodal é que o mesmo mo-

dal irá transportar a mercadoria desde seu ponto de origem até o ponto 

final de destino. Este tipo de operação é indicada para transporte de grande 

volume de carga, geralmente, entre a unidade produtora primária e um des-

tinatário consolidador de cargas, por exemplo, utilizar caminhões – modal 

rodoviário – para transportar a produção agrícola desde a fazenda até os 

silos de cooperativas, mesmo que para isto utilize dois ou mais tipos de ca-

minhões (trucado, carreta, bitrem, etc.).

A monomodalidade ou unimodalidade ocorre quando a unidade de carga é 

transportada diretamente, utilizando um único veículo, em uma única mo-

dalidade de transporte e com apenas um contrato de transporte. 



Esta é a forma mais simples de transporte aplicada em logística.

Figura 10.1: O transporte intermodal ou unimodal: rodoviário, ferroviário, aeroviário e 
aquaviário.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/

10.2  A intermodalidade ou transporte rea-
lizado por dois ou mais modais

Quanto mais complexa se apresentar a operação de transporte, principal-

mente, no comércio internacional, faz-se necessário, quase sempre, a utili-

zação de mais de um tipo de modal para fazer as ligações entre o local de 

origem e os demais modais de transporte. Também, na etapa final do pro-

cesso de transporte, ou seja, entre um modal de transporte – que não seja 

o rodoviário – e o ponto final de destino. Na prática operacional quase não 

existem operações de transporte onde não sejam empregados mais de um 

modal – à exceção do modal rodoviário – sempre será necessária a realização 

de processos de integração dos serviços de transporte.

A intermodalidade é definida como sendo a movimentação caracterizada 

apenas pelo uso de mais de um modal, simplesmente, uma junção entre 

diferentes modais de transporte. 

Na intermodalidade são adotados dois ou mais modais de transporte com o 

objetivo de aproveitar melhor as características de cada um dos modais, vi-

sando a redução dos custos de transporte e as resistências do fluxo contínuo 

de cargas entre a origem e o destino final. No caso de intermodalidade, 

faz-se necessária a emissão individual de um Conhecimento de Transporte 

de Carga (ou Conhecimento de Frete) por parte do fornecedor de serviço 

de transporte para cada modal utilizado e em cada trecho operado por ele.

Transporte e Distribuiçãoe-Tec Brasil 70



A intermodalidade para ser efetivada necessita da 

existência de interfaces eficientes (terminais de 

carga, portos, aeroportos, aduanas e armazéns) e 

que atendam a integração entre os modais.

Então, para que você possa gravar e entender 

este conceito de intermodalidade lembre-se, 

sempre, de que intermodalidade é uma ope-

ração de transporte segmentada na qual são 

emitidos documentos e contratos independen-

tes para cada modal utilizado.

10.3  A multimodalidade ou transporte rea-
lizado por dois ou mais modais

Da mesma maneira que na intermodalidade, também a importância da mul-

timodalidade está relacionada com a complexidade crescente das operações 

de transporte, principalmente, no comércio globalizado que exige maior efi-

ciência operacional e menor custo incidente.

A multimodalidade pode ser entendida como sendo a integração de dois 

ou mais modais de transporte (rodoferroviário, rodo-aeroviário, ferro-hidro-

viário, rodo-ferro-aeroviário, etc.), implicando para isto na emissão de um 

único contrato e, consequentemente, a emissão de um único conhecimento 

de transporte.

A multimodalidade exige, também, uma infraestrutura de base que permi-

ta a interligação dos diversos modais, denominada de plataforma logística 

multimodal, na qual devem ocorrer os processos de coleta e distribuição de 

mercadoria, produtos ou insumos, com pontualidade, custo competitivo e 

confiabilidade.  

Uma plataforma logística multimodal para ser eficiente deve oferecer vias 

de tráfego, instalações de terminais de cargas, equipamentos de movimen-

tação, sistema de comunicação e pessoal qualificado, de tal maneira que 

permita a interação com redes de fornecedores de transporte, indústrias, 

distribuidores, empresas de transporte e órgãos do governo (municipal, es-

tadual e federal).

Figura 10.2: A intermodalida-
de pode ser representada por 
peças de um quebra-cabeça 
que se encaixam de maneira 
perfeita.
Fonte: http://maquinistas.org
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Então, para que você possa gravar e entender este conceito de multimoda-

lidade lembre-se, sempre, de que multimodalidade é a integração total da 

cadeia de transporte, de modo a permitir um gerenciamento integrado de 

todos os modais utilizados, bem como das operações de transferência, ca-

racterizando uma movimentação porta a porta com a aplicação de um único 

documento de transporte. 

A multimodalidade, por ser um sistema de transporte regido por um único 

documento que permite que a carga utilize dois ou mais modais, precisa de 

um único responsável por este serviço, que é denominado de operador mul-

timodal de transporte (OTM), que, desde a origem da carga até seu destino 

final assume total responsabilidade pela operação. Estudaremos estas OTM´s 

na aula 12.

O.T.M

Figura 10.3: A multimodalidade é integração dos modais com ges-
tão única de operação.
Fonte: Adaptada de http://teclog2.wordpress.com

Resumo
Os conceitos de intermodalidade e multimodalidade, muitas vezes, são con-

fundidos, outras vezes, trocados. No Brasil, o Ministério dos Transportes, 

para padronizar os conceitos de intermodalidade e multimodalidade, adotou 

os mesmo da Europa:

Intermodalidade: utilização conjunta de mais de um modal, no qual são 

utilizados documentos fiscais individuais para cada tipo de modal.

Multimodalidade: integração total da cadeia de transporte, de modo a 

permitir um gerenciamento integrado dos modais utilizados, bem como das 

operações de transferência, com a aplicação de um único documento.
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Também, foi adotado o conceito formal para o Operador de Transporte Mul-

timodal (OTM), que é o responsável pela realização da multimodalidade utili-

zando um único contrato, desde que o operador tenha os ativos necessários 

à execução do transporte. 

Desta maneira, você ficou sabendo que tanto a multimodalidade quanto a 

intermodalidade são operações que se realizam pela utilização de mais de 

um modal de transporte, ou seja, é a maneira de transportar uma mercado-

ria do seu ponto de origem até a entrega no destino final por modalidades 

diferentes. Por outro lado, tecnicamente, os dois têm uma diferença funda-

mental relacionada a dois fatores: o gerenciamento de toda a operação e o 

tipo de documento utilizado. 

A intermodalidade caracteriza-se pelo gerenciamento separado de cada 

modal utilizado, sob a responsabilidade do embarcador contratante, e pela 

emissão de um documento de transporte específico para cada modal, bem 

como pela divisão de responsabilidade entre os transportadores. Na multi-

modalidade, o gerenciamento da operação, desde sua origem até o destino 

final, é realizado por uma única empresa responsável – OTM – com a emis-

são de apenas um documento de transporte – CTMC (Conhecimento de 

Transporte Multimodal de Carga) – que legalmente cobre o trajeto total da 

carga.  Este documento é emitido pelo OTM, que, também, toma para si a 

responsabilidade total pela carga sob sua custódia.

Anotações

Para conhecer, ainda mais, a 
respeito de monomodalidade, 
intermodalidade e 
multimodalidade leia os artigos:
1.“Intermodalidade X 
Multimodalidade”, disponível 
no endereço eletrônico: 
http://www2.dbd.puc-rio.
br/pergamum/tesesabertas/ 
0321302 _06_cap_05.pdf
2.“Plataformas logísticas: 
características e tendências no 
Brasil”, disponível no endereço 
eletrônico: http://logisticatotal.
com.br/files/articles/
f258563065b07 f63e42 e4ba 
83d591578.pdf.
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Aula 11 –  Operação logística e o 
transporte de cargas de 
modal único

Você já sabe que o transporte é fundamental para a geração 

de riqueza e para o desenvolvimento de regiões, também, já 

entendeu que a função logística de transporte absorve cerca de 

dois terços do custo logístico de qualquer empresa, portanto, 

efetivar operação de transporte de maneira eficiente e a baixo 

custo é vital em um mundo cada dia mais competitivo.

As empresas precisam transportar. Podem optar por operar com 

frota própria ou terceirizar o transporte. Caso a opção recaia em 

terceirizar, o passo seguinte é a escolha do modal, ou dos mo-

dais (intermodal ou multimodal), e qual transportador efetuará 

este transporte.

Em muitas situações a decisão é a de transportar por uma única 

empresa e utilizando um único modal, sendo o mais requisitado, 

o modal rodoviário.

Nesta aula, faremos uma análise a respeito das transportadoras 

de carga que utilizam um único modal, ou seja, são, efetivamen-

te, transportadores e não devem ser denominados de Operado-

res Logísticos. 

11.1  A monomodalidade ou transporte rea-
lizado por um único modal

Na aula 10, vimos que a monomodalidade ou unimodalidade é a operação 

de transporte realizada por um único modal, portanto um único tipo de 

veículo será responsável por levar a carga desde o ponto de origem até o 

destino final.

Na maioria das vezes, o transporte unimodal é realizado por caminhões, 

pois o modal rodoviário é o único que possui a vantagem de atender porta 

a porta, sem a dependência de outro, apresenta flexibilidade em atender, 

praticamente, todos os pontos, apresenta grande disponibilidade de equipa-

mentos de carga e é o mais conhecido de todos, portanto, sua operação é 

considerada simples e de fácil operacionalização.



A empresa que oferece, exclusivamente, o serviço de transporte - não ope-

ra com gestão de estoque, armazenagem e distribuição -  é denominada, 

Transportador de Carga, podendo operar com carga cheia (lotação) e/ou 

com carga fracionada (consolidação de várias cargas menores formando um 

volume maior de carga).

Apesar do maior volume de carga – cerca de 60% - transportada no Brasil ocor-

rer pelo modal rodoviário, são considerados transportadores de carga as em-

presas que operam com os demais modais – ferroviário, aquaviário e aeroviário.

Figura 11.1: Os modais mais utilizados de forma independente (monomodal).
Fonte: http://www.l2c.com.br/

11.2  O transportador de carga como ele-
mento da logística

Como vimos, anteriormente, o fornecer de serviços, exclusivamente, de 

transporte é denominado de Transportador de Cargas, e compõem um im-

portante segmento da economia em todo o mundo.

Quando estudamos o transporte de cargas por apenas um modal, verificamos 

que, entre todos eles, um é preferencialmente utilizado, tanto no Brasil como 

no resto do mundo, o modal Rodoviário. Portanto, apesar dos demais modais, 

também, terem a possibilidade de atuar com exclusividade, utilizaremos o rodo-

viário para a análise deste tópico.

O Transporte Rodoviário de Cargas – 

TRC – por ser considerado o único dos 

modais com capacidade de autonomia 

operacional, ou seja, aquele que pode 

efetuar operações sem depender de 

outro torna-se fundamental nas opera-

ções de modal único, tendo, ainda, sua 

importância reforçada pela diversidade 

de agentes econômicos que operam 

com ele e que compõem sua estrutura 

pela dinâmica de sua atuação como in-

tegrador entre os demais modais.

Figura 11.2: O transporte monomodal rodoviário de carga utilizan-
do caminhão e van.
Fonte: http://www.uniasselvipos.com.br/
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Atuam no TRC, não há apenas as Empresas de Transporte Comercial,  ou as 

Transportadoras de Carga (ETC) ou os profissionais autônomos de transporte 

(caminhoneiros), mas, também, atuam, com frota própria, diversos outros 

elos da economia - industriais, empresas agrícolas e comerciais – que não 

são transportadoras. Todos estes elementos mantém entre si relações de 

prestação de serviços e competição por serviços.

O setor de TRC evoluiu muito nos últimos 20 anos, quando passou de um 

volume reduzido de atividade para uma posição de destaque no cenário eco-

nômico. Sua estrutura, também, tem passado por constantes mudanças sig-

nificativas, tendo a participação no mercado das empresas de carga própria 

e de transporte comercial, aumentado, substancialmente, em detrimento da 

participação do transportador autônomo.

11.3  Tipos de serviços prestados por trans-
portadores de modal único

De maneira geral, podemos classificar os serviços prestados pelas empresas 

comerciais de transporte rodoviário de cargas em quatro tipos:

1. Serviço de lotação completa: quando a carga é coletada nas instala-

ções do embarcador e  é transportada no mesmo veículo para o depósito 

do destinatário, sem passar por depósito(s) da transportadora. Esse tipo 

de serviço ocorre sempre que haja carga suficiente para lotar um veículo 

(Figura 11.3), não sendo necessário utilizar o terminal da transportadora 

para manuseio da carga.

(vazio) 

(Retorno) 

Depósito do 
destinatário

Depósito do 
embarcador

Depósito da 
transportadora

Figura 11.3: Serviço de carga com lotação completa
Fonte: Gestão logística do transporte de carga, Caixeta e Martins, Ed. Atlas: 2009.
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2. Serviço de carga fracionada: quando a carga é coletada nas instala-

ções do embarcador e deslocada até o depósito da transportadora, onde 

é feita a triagem e o reembarque nos veículos de distribuição, que fa-

zem as entregas, diretamente, aos destinatários em vários pontos (Figura 

11.4). Nesse caso, é utilizado somente o depósito, ou terminal de carga, 

local da transportadora.

Zona de 
Distribuição 1

Depósito do embarcador Depósito do embarcador

Zona de 
Distribuição 2

Zona de 
Distribuição N

Figura 11.4: Serviço de carga fracionada com coleta e distribuição local.
Fonte: Gestão logística do transporte de carga, Caixeta e Martins, Ed. Atlas: 2009.

3. Serviço de carga fracionada de longa distância: é um serviço muito 

semelhante ao anterior, porém ocorre mais uma operação de descarga/

triagem/carregamento em um depósito regional da transportadora. Essa 

operação intermediária adicional torna-se necessária para que as merca-

dorias sejam, novamente, separadas por rota de entrega e reembarcadas 

em veículos de entrega locais (Figura 11.5). Nesta operação, o terminal 

regional recebe mercadorias de diversos pontos do país, onde será fei-

ta a descarga destas mercadorias e, novamente, separadas por rota de 

entrega e reembarcadas nos respectivos veículos que, geralmente, são 

menores do que os utilizados nas operações de transferência.
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Zona de 
Distribuição 1

Zona de 
Distribuição 2 Zona de 

Distribuição N

Região Atendida

Outras regiões

Depósito do embarcador Depósito local da 
transportadora

Depósito regional da
transportadora

d

c

b

a

d d

Figura 11.5: Serviço de carga fracionada de longa distância.
Fonte: Gestão logística do transporte de carga, Caixeta e Martins, Ed. Atlas: 2009.

4. Serviço de carga fracionada de longa distância com terminais in-
termediários de trânsito: semelhante ao caso anteriormente discuti-

do, mas com a existência de 

terminais intermediários da 

transportadora, onde são re-

organizadas as remessas por 

corredor de transporte (Figu-

ra 11.6). Por exemplo, cargas 

coletadas em Porto Alegre/RS 

e com destino final em Forta-

leza/CE, são descarregadas no 

terminal de trânsito em Curiti-

ba/PR, onde são colocadas na 

rota para Fortaleza/CE e, pos-

teriormente, recarregadas em 

veículo que transportará até o 

destino final, onde são trans-

feridas para veículos menores 

para distribuição local.

Região de 
distribuição

Terminal 
regional

Terminais 
de trânsito

Outras regiões

Depósito do embarcador Depósito local da 
transportadora

d

d

c

b

a

e

Figura 11.6: Serviço de carga fracionada de longa distância com ter-
minais de trânsito intermediários.
Fonte: Gestão logística do transporte de carga, Caixeta e Martins, Ed. Atlas: 2009.
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Resumo
Nesta aula, você ficou sabendo que, em muitos casos, os transportes de car-

gas são realizados utilizando-se um único modal para levá-las do ponto de 

origem ao ponto de destino.

Viu, também, que o principal modal para este tipo de operação, pela sua dis-

ponibilidade, flexibilidade, facilidade de operação e capacidade de operação 

porta a porta, é o mais utilizado neste tipo de transporte.

Os operadores de transporte de modal único são denominados - Empresa 

de Transporte Comercial (ETC) – ou, simplesmente, transportadoras, e que 

prestam, basicamente, quatro tipos de serviço: lotação completa ou carga 

fechada, carga fracionada local, carga fracionada de longa distância e carga 

fracionada de longa distância com terminais intermediários de trânsito.

Anotações

Leia o artigo: “Transporte 
rodoviário de cargas no Brasil, 

mercado atual e próximas 
tendências”, disponível em: 

http://www.ilos.com.br/site/
index.php?option=com_ cont
ent&task=view&id=1749&Ite

mid=74
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Aula 12 –  Operador Logístico 
Multimodal (OTM)

Na aula anterior, você ficou sabendo que o transporte é de im-

portância fundamental para a logística e que ele pode ser re-

alizado com a utilização de um único modal, normalmente, o 

rodoviário.

Nesta aula, trataremos dos conceitos e operações logísticas 

envolvendo dois ou mais modais, a intermodalidade e a mul-

timodalidade. Quando a operação é de intermodalidade a sua 

contratação e a gestão, desde a origem até o destino final, é 

de responsabilidade do embarcador que contrata um a um dos 

modais necessários, e, portanto, precisa ocorrer a emissão de 

tantos conhecimentos de frete quantos modais forem utilizados.

Na operação multimodal, a gestão da operação de transpor-

te fica a cargo de um Operador Logístico, que sendo um OTM 

(Operador de Transporte Multimodal de Carga) pode emitir um 

único conhecimento de frete, o CTMC (Conhecimento de Frete 

Multimodal de Carga), que acompanhará a carga desde sua co-

leta até a entrega final no destino, passando por tantos modais 

quantos se fizerem necessários.

12.1 O Operador logístico e sua atuação
As crescentes exigências na eficiência logística são um fato incontestável no 

mundo cada vez mais globalizado, exigências, estas, que para serem atendi-

das requerem operações logísticas mais assertivas e mais baratas, implicando 

em maior competência das empresas.

Algumas destas constatações são as seguintes:

1. O transporte representa 10 % do PIB (+/- R$ 100 bilhões por ano no Brasil).

2. O crescimento médio de 42% dos custos com logística por ano, nos úl-

timos cinco anos.

3. A crescente pressão para redução dos custos totais das empresas.



4. Os custos logísticos giram em torno de 7,5% da receita líquida das empresas.

5. No Brasil, os custos logísticos são, praticamente, o dobro do custo médio 

nos países desenvolvidos que gastam entre 8% a 10% do seu PIB.

Entre tantos outros, estes motivos levaram, nos últimos cinco anos, muitas 

empresas do mundo inteiro a se reestruturarem para conduzir de forma mais 

eficiente suas operações logísticas, e uma das alternativas encontradas foi a 

terceirização. Hoje, pode-se dizer que a terceirização das atividades logísti-

cas, no Brasil, é uma realidade. 

Diversas empresas optaram por terceirizar suas atividades logísticas, entre-

gando aos prestadores de serviços logísticos (PSLs), desde as atividades ope-

racionais até as estratégicas e de gestão. Portanto, estudar o que são e como 

atuam os Operadores Logísticos é vital para o profissional desta área. 

As exigências do mercado globalizado estão num crescente constante. A 

cada dia, o consumidor requer um nível de serviço maior a um custo menor 

pelos produtos e serviços. O que a logística fazia, ontem, para elevar o nível 

de serviço ao cliente final e para adequar custos operacionais, hoje, já não 

é mais o suficiente. Assim como, o que faz hoje com este mesmo objetivo, 

não será  o suficiente amanhã.

Novas formas de atendimento, novas tecnologias, novas práticas surgem a todo 

instante – algumas não passam de “modismos”, outras vêm para ficar e se tor-

nam indispensáveis à competitividade organizacional. Por exemplo: Just-in-Time, 
Kanban, Merge in Transit, Transit Point, Just-in-Sequence, Milk Run, O.T.M., etc.

Uma das maiores evoluções nos sistemas logísticos, na última década, foi o 

surgimento da figura do Operador Logístico na Cadeia de Suprimentos que 

veio para atender algumas das exigências e liberar os esforços das empresas 

para investir no foco de seu negócio, seja ela: indústria, comércio ou serviços.

A principal atuação de um Operador Logístico está na área de transporte, em se-

gundo lugar, na operação de armazenagem. Operador logístico é uma evolução 

natural dos tradicionais prestadores de serviços logísticos que atuavam nas di-

ferentes atividades logísticas de forma isolada – transporte, armazenagem, etc.

De maneira simplificada, um operador logístico nada mais é do que um provedor 

de serviços logísticos terceirizado, ou seja, são empresas que atuam de forma in-

dependente de seus clientes, oferecendo uma ampla gama de serviços logísticos.
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Operador logístico é uma empresa que está capacitada para realizar a tercei-

rização unificada de serviços logísticos que seriam, normalmente, efetuados 

pela empresa contratante (produtora, comercial, de serviços, etc.), ou que se-

riam divididos entre vários prestadores de serviços. A Figura 12.1 representa a 

atuação de um Operador Logístico no atendimento das operações logísticas.

Figura 12.1: Algumas atividades que podem ser 
terceirizadas com operadores logísticos. 
Fonte: http://www.modallog.com/solucoes.html

12.2  O Operador logístico e a terceirização 
dos serviços logísticos

Em uma situação de crise mundial, como tem acontecido, cada vez com mais 

frequência, reduzir custos é fundamental para a sobrevivência de qualquer 

empresa em um mercado globalizado e extremamente competitivo. 

Na área de logística, não há dúvida que contratar os serviços de um operador 

logístico é o primeiro passo para diminuir custos, portanto, os operadores lo-

gísticos trabalham com um constante desafio: desenvolver novos conceitos 

e estratégias que, simples ou ousados, visam satisfazer o cliente com valores 

competitivos e dentro da realidade de mercado, o que significa oferecer um 

serviço de alta qualidade a baixo custo.

O conceito de operador logístico vem sendo, objeto de interesse especial por parte 

de muitas empresas, principalmente, das transportadoras de cargas, porque cada 

vez mais as empresas prestarem atenção ao seu real foco – core business.

Segundo o prof. Novaes (2007), Operador Logístico é um prestador de serviços 

logísticos que tenha competências reconhecidas em atividades logísticas, 

desempenhando funções que englobem todos os processos logísticos ou apenas 

parte deles.
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Para a Associação Brasileira de Movimentação e Logística (ABML), a definição 

de Operador Logístico é: um fornecedor de serviços logísticos especializado 

em gerenciar todas as atividades logísticas ou parte delas nas varias fases da 

cadeia de suprimentos integrada, agregando valor de espaço e/ou tempo aos 

produtos, e que tenha competência para, no mínimo, prestar, simultaneamen-

te, serviços nas três atividades consideradas básicas da logística:

1. Controle de estoques, 

2. Armazenamento, 

3. Gestão de transportes.

12.3  Prestadores de serviços tradicionais X 
operador logístico integrado

Independente da amplitude, o processo de terceirização deve ser tratado de 

forma integrada, permitindo uma visão ampla do todo para ser consistente 

com a maioria das interpretações do conceito de logística. As atividades de-

vem ser, idealmente, conduzidas de maneira integrada e coordenada.

Essa é a grande diferença entre um simples prestador de serviços logísticos e 

o Operador Logístico. Para demonstrar, de maneira mais clara, esta diferen-

ça, analise o quadro comparativo no quadro 12.2.

Quadro 12.1: Comparação entre os operadores logísticos integrados e os 
prestadores de serviços logísticos tradicionais

Prestador de Serviços Tradicionais Operador Logístico Integrado

Oferece serviços genéricos – Commodities Oferece serviços sob medida – personalizados

Tende a se concentrar numa única atividade logística; 
transporte, ou esporte ou armazenagem

Oferece múltiplas atividades de forma integrada; trans-
porte, estoque e armazenagem

O objetivo da empresa contratante do serviço é a minimi-
zação do custo específico da atividade contratada

Objetivo da contratante é reduzir os custos totais da 
logística, melhorar os serviços e aumentar a flexibilidade

Contratos de serviços tendem a ser de curto a médio 
prazo (06 meses a 01 ano)

Contratos de serviços tendem ser em longo prazo

Know how tende a ser limitado e especializado (transpor-
te, armazenagem, etc.)

Possui ampla capacitação de análise e planejamento 
logístico, assim como de operação

Negociações para os contratos tendem a ser rápidas 
(semanais) e num nível operacional

Negociações para contrato tendem a ser longas (meses) e 
num alto nível gerencial

Fonte: http://www.ilos.com.br/
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12.4.  O Operador de Transporte Multimodal 
de Cargas (OTM)

Entre os operadores logísticos, no Brasil em especial, encontramos o Opera-

dor de Transporte Multimodal (OTM), que pode ser definido como a pessoa 

jurídica contratada por uma ou mais empresas para a realização do transpor-

te multimodal de cargas, da origem até o destino, por meios próprios ou por 

intermédio de terceiros, que pode ser o transportador ou não. 

Neste aspecto, ao ser contratado, o OTM assume perante o contratante a 

responsabilidade pela execução das atividades logísticas constantes nestes 

contratos, como pelos eventuais prejuízos resultantes de perdas, danos ou 

avarias às cargas sob sua guarda e responsabilidade, ou por aqueles decor-

rentes de atraso em sua entrega, quando houver prazo acordado.

Como vimos, anteriormente, uma Operação de Transporte Multimodal é 

aquela regida por um único contrato de transporte, utilizando duas ou mais 

modalidades de transporte, desde a origem até o destino. Para a efetivação 

deste tipo de operação é indispensável, no Brasil, que ela seja executada 

sob a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal 

(OTM). O Transporte Multimodal de Cargas abrange, além do transporte em 

si, outros serviços complementares tais como: a coleta, a consolidação, a 

movimentação, a armazenagem de carga, a desconsolidação e sua entrega 

no destino final, enfim, todas as etapas indispensáveis à completa execução 

da tarefa.

O OTM foi regulamentado em fevereiro de 1998, quando foi sancionada a 

Lei nº 9.611 que dispõe sobre o Transporte Multimodal de Cargas no Brasil, 

visando melhorar a qualidade e a produtividade dos transportes. Em sua es-

sência, estabelece a operação não segmentada – serviço "porta a porta" – e 

a figura do Operador de Transporte Multimodal (OTM), definindo a respon-

sabilidade de cada interveniente na operação.

As dificuldades são muitas, mas o leque de boas oportunidades é capaz 

de seduzir os empresários mais ousados. A multimodalidade é reconhecida 

como a melhor opção para pequenos exportadores e importadores terem 

acesso ao mercado internacional, sem precisar arcar com toda estrutura para 

executar este transporte internacional de cargas. O OTM pode assumir toda 

a logística de seu cliente, definir as melhores vias de distribuição dos produ-

tos e reduzir os custos de transporte. 
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Resumo
As empresas estão procurando, cada vez mais, os serviços especializados com 

maior flexibilização na operação e parcerias pró-ativas, para que a logística se 

transforme, efetivamente, numa ferramenta para as empresas atingirem suas 

metas com qualidade e de forma competitiva. Mas, não podemos pensar que 

a transferência da logística, em parte ou na sua totalidade, para um Operador 

Logístico (OL) vai resolver todos os problemas de logística da empresa contra-

tante, e que ela terá um serviço excelente com custo reduzido.

 Para que a eficiência da atuação de um OL seja maximizada, faz-se necessá-

rio ter um projeto com seus processos bem definidos e com um bom contro-

le, para se conquistar o sucesso.  Deve-se saber qual o foco de atuação do 

operador logístico para poder posicionar suas necessidades em investimen-

tos, se necessário.

No Brasil, temos vários problemas estruturais, fiscais e regulatórios que im-

pactam na competitividade em uma escala global, esforços estruturados e 

políticos devem ser feitos para resolver estes problemas. Não podemos, sim-

plesmente, colocar a culpa da ineficiência logística brasileira, na falta de in-

fraestrutura e, consequentemente, no custo Brasil. Faz-se necessária a ação 

empresarial, os operadores logísticos têm que fazer sua parte e colocar seus 

processos internos em um patamar de competitividade mundial.

Finalmente, é interessante salientar uma tendência para o setor de opera-

dores logísticos que vem se consolidando a cada dia, a entrada de grandes 

operadores logísticos e a parceria – ou mesmo a aquisição – de operadores 

logísticos brasileiros por/com estrangeiros. 

Este é um movimento mundial e deve ampliar-se no Brasil, também. É im-

portante lembrar que a globalização e as fusões são partes do mesmo pro-

cesso: as empresas operam globalmente, mas precisam de soluções locais, e 

a melhor maneira de se entrar em um mercado, rapidamente, é através de 

parcerias com operadores logísticos locais, que conhecem as peculiaridades 

de cada mercado e a forma mais eficiente de atendê-lo.

Para saber mais a respeito 
de Operadores Logísticos e 

Operadores Multimodais de 
Cargas leia os seguintes artigos: 

1. “Terceirização logística no 
Brasil”. Disponível no endereço:

http://www.ilos.com.br/site/
index.php?option=com_

content&task=view&id=738& 
Itemid=74

2. “Vantagens competitivas 
e estratégicas no uso de 
operadores logísticos”. 

Disponível no endereço: http://
www.ilos.com.br/site/index.

php?option =com_content&tas
k=view&id=1077&Itemid=74

3. “O papel das pessoas na 
prestação do serviço logístico”. 

http://www.ilos.com.br /site/
index.php?option=com_cont

ent&task=view&id=1138&Ite
mid=74

4. “O Transporte Multimodal 
e seu Operador”. http://www.

comexblog.com.br/ logistica/o-
transporte-multimodal-e-seu-

operador
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Aula 13 –  Estratégias de formação de 
preço – a composição do 
frete

Nesta aula, estudaremos como é composto o valor do frete no 

transporte de carga. Frete é o valor pago pelo contratante do 

serviço de transporte de cargas, ou, quando visto do lado do 

prestador de serviço, é o valor que remunera os serviços referen-

tes ao transporte de cargas.

Independente do modal ou dos modais utilizados nas operações 

de transporte desenvolvidas com Empresas de Transporte Co-

mercial (ETC), a composição do frete baseia-se em três compo-

nentes básicos: Frete-Peso, Frete-Valor e Taxas Complementares.

Vamos conhecer cada um destes componentes e entender como 

cada parcela contribui para a formação do valor final do frete.

13.1 Fatores determinantes do valor do frete
As duas principais variáveis determinantes do preço final de frete são a dis-

tância entre a origem e o destino da carga e o custo operacional do modal 

ou modais envolvidos.

Porém, além destas variáveis fundamentais, é possível identificar outras que 

podem influenciar no estabelecimento do preço final do frete, entre elas 

destacamos:

 – possibilidade de obtenção de carga de retorno;

 – custo com carga e descarga;

 – sazonalidade da demanda por transporte;

 – especificidade da carga transportada e do veículo utilizado;

 – perdas e avarias decorrentes do transporte;

 – vias utilizadas;

 – pedágios e fiscalização;

 – prazo de entrega; 

 – aspectos geográficos da região de operação.



 Ainda, quando analisamos o mercado brasileiro de transporte de cargas, 

devemos levar em conta o reduzido grau de competitividade intermodal de-

corrente do sub-aproveitamento do potencial dos modais alternativos (fer-

roviário e hidroviário) e a elevada participação do modal rodoviário, princi-

palmente, na prestação de serviços porta a porta, que pode contribuir para 

elevar o preço do frete.

13.2 A composição básica do valor de frete
A composição do valor de frete, mecanismo de formação de preços do trans-

porte de carga, independente do modal utilizado, baseia-se em três compo-

nentes básicos: o frete-peso, o frete-valor e as taxas complementares.

Vamos entender cada um destes componentes:

1. Frete-Peso: é a parcela da tarifa de frete que visa remunerar as des-

pesas pelo transporte do bem entre os pontos de origem e destino, no 

frete-peso estão incluídos os valores referentes aos custos operacionais 

diretos e indiretos do modal e equipamentos utilizados. Na formação do 

frete-peso entram as despesas com o veículo, custos administrativos e 

operacionais. No entanto, ainda que as distâncias a serem percorridas 

sejam pequenas, inferiores a 300km, deverão ser considerados para sua 

composição o tempo de carregamento e o volume de trabalho no termi-

nal receptor da carga. 

2. Frete-Valor: o frete-valor, também denominado de ad-valorem, funcio-

na como equalizador entre os bens de pequeno valor agregado e os mais 

valiosos, e, portanto, insere um componente social importante no custo 

do transporte proporcionando uma redução do preço final das merca-

dorias mais baratas em relação às mais caras. Na composição do frete-

-valor são consideradas as despesas com o seguro obrigatório de respon-

sabilidade civil para prevenir possíveis avarias ou roubos da mercadoria 

sob custódia da empresa de transporte, além do material de proteção 

(stretch filme, calços, cantoneiras e protetores, mão de obra especializa-

da, controle documental de segurança). Não confunda ad-valorem com 

o seguro, pois este deve ser contratado pelo dono da mercadoria para 

cobri-la em todas as etapas e durante os diferentes meios de transporte 

que a mercadoria - principalmente a importada ou exportada - utiliza. O 

frete-valor é calculado para a provisão de riscos que, mesmo inerentes ao 

transporte, não são cobertos pelo seguro, ou seja, será necessário arcar 
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com os custos adicionais de seguro com cobertura ampliada para poder 

cobrir esses riscos.

3. Taxas Complementares: são todos os demais componentes tarifários 

que incidem sobre o frete, tais como impostos, taxas oficiais, pedágios 

e taxas complementares (coleta e entrega, agendamentos, paletização, 

taxa de dificuldade de entrega, taxa de restrição de tráfego, etc.) e que 

influenciam na formação do preço do transporte de carga. Neste grupo 

estão inseridos, também, a Taxa de Despacho (por emissão de conheci-

mento), o CAT - Custo Adicional de Transporte Rodoviário ou o Custo 

Administrativo de Terminais (na área portuária esse custo é altíssimo), as 

Taxas de Pedágio, o ITR (Incremento ao Transporte Rodoviário), o ADEME 

(0,15% sobre o valor da nota fiscal), além das despesas específicas do 

serviço do modal de transporte: horas paradas em excesso, devolução 

de comprovantes de entrega, marcação de volumes, cubagem, armaze-

nagem de mercadorias, cargas não limpas, retorno, redestino, coleta e 

entrega em locais de difícil acesso (andares, ruas interditadas, localidades 

com restrição de horário etc.). 

As taxas complementares, agregadas ao frete-peso e ao frete-valor, formam 

o preço total a ser cobrado na emissão de um conhecimento de frete.

13.3  Apresentação do custo do frete pela 
empresa de transporte

Vamos focar nosso estudo na contratação de transporte por uma empresa 

usuária e na apresentação do valor do frete pela empresa prestadora do 

serviço de transporte.

Quando negociamos a contratação de transporte de uma transportadora, 

normalmente, esta nos apresenta uma Tabela de Frete (Tabela 13.1) onde 

constam a origem da carga, os destinos por ela atendidos, o fator multiplica-

dor para cálculo do frete-valor e do frete-peso, bem como as taxas incidentes 

e os custos dos serviços complementares e adicionais de frete (Quadro 13.2).
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Quadro 13.1: Tabela para cálculo de frete apresentada por empresa de transporte rodoviário.
Origem      Curitiba FRETE PESO

DESTINO
Até 
10,0kg
RS/CTRC

10,01 a 
20,00k 
RS/CTRC

20,01 a 
30,00kg 
RS/CTRC

30,01 a 
40,00kg 
RS/CTRC

40,01 a 
50,00kg 
RS/CTRC

50,01 a 
70,00kg 
RS/CTRC

70,01 a 
100,00kg 
RS/CTRC

100,01 a 
150,00kg 
RS/CTRC

150,01 a 
200,00kg 
RS/CTRC

Acima de 
200,00kg 
RS/CTRC

FRETE 
VALOR 
%

RS – CAP 9,30 13,47 15,80 18,12 23,15 29,27 39,49 58,46 92,80 0,464445 0,40

RS – INT 10,70 15,49 18,16 20,84 25,32 33,66 45,41 68,37 106,83 0,53412 0,40

SC – CAP 6,85 9,93 11,64 13,36 17,32 31,57 29,09 43,81 68,46 0,34222 0,30

SC – INT 7,88 11,42 13,39 15,36 18,45 24,81 33,46 50,38 78,73 0,39356 0,30

PR – INT 6,71 9,73 11,40 13,07 17,98 21,11 28,47 42,88 66,99 0,39356 0,30

SP – CAP 7,20 10,43 12,22 14,02 18,04 22,63 30,55 45,98 71,84 0,35922 0,30

SP – INT 7,20 10,43 12,22 14,02 18,04 22,63 30,55 45,98 71,84 0,35922 0,30

RJ – CAP 9,63 13,97 16,37 18,78 24,47 30,34 40,92 61,64 96,30 0,48146 0,40

RJ – INT 9,63 13,97 16,37 18,78 24,47 30,34 40,92 61,64 96,30 0,48146 0,40

MG - CAP 11,57 16,78 19,67 22,55 26,76 36,34 49,15 74,01 115,64 0,57819 0,50

MG – INT 14,46 20,97 24,58 28,19 36,67 45,54 61,44 92,52 144,55 0,72274 0,50

ES – CAP 12,94 18,75 21,98 25,21 32,82 40,72 45,94 82,72 129,25 0,64619 0,50

ES – INT 16,17 23,43 27,47 31,51 40,24 50,90 68,68 103,40 161,56 0,80774 0,50

BA – CAP 18,84 27,31 32,03 36,73 47,61 59,33 80,05 120,54 188,34 0,94166 0,60

BA – INT 26,37 38,24 44,84 51,42 72,03 83,06 112,08 168,76 263,68 1,31832 0,60

DF - EXC 12,94 18,75 21,98 25,21 32,87 40,72 54,94 82,72 129,25 0,64619 0,50

AL – CAP 21,29 30,86 36,18 41,50 51,09 67,04 90,43 136,18 212,79 0,64619 0,50

AL – INT 29,81 43,20 50,65 58,10 70,58 93,85 126,16 190,65 297,90 1,48946 0,60

SE – CAP 20,60 29,87 35,02 40,18 51,72 64,88 87,55 131,83 205,98 1,02989 0,60

SE – INT 28,84 41,82 49,03 56,25 75,29 90,84 122,56 184,56 288,37 1,44184 0,60

CE – CAP 25,10 36,38 42,64 48,92 64,05 79,02 106,60 160,53 250,84 1,25413 0,70

CE – INT 35,14 50,94 59,70 68,48 84,76 110,63 149,25 224,74 351,17 1,75578 0,70

PE – CAP 23,05 33,42 39,18 44,94 67,89 72,59 97,94 147,48 230,44 1,15213 0,60

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Quadro 13.2:Tabela de adicionais ao frete apresentada por empresa 
de transporte rodoviário.

Descrição Valores

Taxa de despacho (R$/CTRC) 30,16

Pedágio (R$ por fração de 100kg e por posto de pedágio) 0,58

GRIS (em % sobre o valor da Nota Fiscal) 0,20

Mínimo do GRIS (em R$ por CTRC) 5,36

TAD (Taxa adicional por dificuldade de SP e RJ – R$/fração de 100kg 22,51

TAS (Taxa de administração SEFAZ – estados NE – R$/CTRC) 2,45

TDE (Taxa de dificuldade de entrega – R$) 20,00

Mínimo de TED (em R$) 22,51

TRT (Taxa de restrição de trânsito – em % sobre o valor do frete) 15,00

Mínimo de TRT (em R$) 12,00

Taxa de coleta/entrega domingos e feriados (% sobre valor do frete) 30,00

Mínimo de taxa de C&E domingos e feriados (% sobre valor do frete) 410,10

Agendamento (em % sobre o valor do frete) 20,00

Mínimo de agendamento (em R$ por CTRC) 14,21

Paletização (R$ por palete PBR) 25,15

Entrega ou Coleta com veículo dedicado (R$ por evento) 410,10

TPC (Taxa de permanência de carga (R$/ton/dia ou fração) 14,11

Seguro de carga por permanência (% sobre valor da mercadoria) 0,20

Estadia Toco ou ¾ (R$/dia) 410,40

Estadia Truck (R$/dia) 441,97

Estadia conjunto (cavalo + carreta – R$/dia) 757,66

Estadia carreta 3 eixos (R$/dia) 168,37

Escolta 2 seguranças – Unidirecional (R$/km rodado) 3,52

Escolta adicional – Unidirecional (R$/km rodado) 0,83

Fonte: Elaborada pelo autor.

A utilização dessas tabelas será ensinada de maneira prática nas aulas trans-

mitidas e na próxima aula.

Resumo
Nesta aula, você ficou sabendo que o frete é a remuneração do transpor-

tador pelo serviço de transporte e ao mesmo tempo é o valor pago pelo 

contratante do serviço de transporte, e que seu valor final depende de vários 

fatores variáveis tais como: distância entre origem e destino, custos opera-

cionais envolvidos, valor da mercadoria, serviços adicionais e complementa-

res, entre outros.
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Também, ficou sabendo que o valor final do frete apresentado pela trans-

portadora é composto por três parcelas básicas: frete-valor, frete-peso e ta-

xas administrativas. O frete-peso remunera a utilização do equipamento de 

transporte (caminhão, trem, avião ou navio), o frete-valor diz respeito a um 

percentual sobre o valor da mercadoria transportada e as taxas administra-

tivas remuneram os procedimentos administrativos da transportadora, tais 

como, emissão dos conhecimentos, gerenciamento do terminal de cargas, 

gerenciamento de risco, pró-labore dos sócios, salários administrativos e co-

merciais, etc. 

Apresentamos tabelas básicas de valor de frete e de serviços adicionais ou 

complementares, que serão utilizadas para o cálculo do valor do frete apre-

sentado pela transportadora.

Anotações
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Aula 14 –  Estratégias de formação de 
preço - Cálculo do Frete-
Peso e Frete-Valor

Após estudarmos a composição de fretes e seus fatores de for-

mação, faz-se necessário entender como são calculados os valo-

res de fretes a partir das tabelas fornecidas pelos prestadores de 

serviços de transporte.

É de suma importância que o contratante conheça a metodolo-

gia de cálculo de fretes, para poder conferir as faturas que são 

apresentadas pelos transportadores, e certificar-se de que está 

pagando o que foi contratado, já que o custo de frete é um dos 

fatores de incidência de custo dos produtos.

Também, nesta aula, você ficará sabendo o que é cubagem e 

como esta variável influencia no cálculo do valor dos fretes.

14.1  Metodologia básica para o cálculo do 
valor do frete contratado

Vimos que o valor do frete apontado pelas transportadoras é composto por 

três grandes contas: Frete-Peso, Frete-Valor e Taxas Administrativas. A meto-

dologia básica de cálculo é a soma destas três parcelas, da seguinte maneira:

FT = FP + FV + TA
 onde: FT = Frete Total; FP = Frete-Peso; FV = Frete- 

Valor e TA = Taxas Administrativas.

A primeira parcela da fórmula acima é chamada de Frete Básico (FB) que é 

representado pela soma do Frete-Peso e Frete-Valor: 

FB = FP + FV
 O Frete Básico (FB) é utilizado para calcular os custos dos 

adicionais e operações complementares ao transporte propriamente dito, 

tais como, agendamento, paletização, entrega ou coleta com veículo dedi-

cado, taxa de restrição de trânsito, etc., calculadas como um percentual do 

frete básico.



14.2 Cálculo do Frete-Peso (FP) 
O Frete-Peso, conforme o próprio nome diz, é a parcela do frete relativo ao 

peso da carga transportada, e é obtido de duas maneiras:

1. Para mercadorias com peso específico elevado, a partir de pesagem em 

balança obtendo o seu peso real. 

2. Para mercadorias volumosas e com peso específico baixo, calculado por 

meio da cubagem - obtida pela multiplicação das dimensões da carga 

(largura x altura x comprimento) - e este valor multiplicado pelo fator de 

cubagem do modal utilizado.

14.2.1  Como calculo a cubagem de um volume ou 
de uma carga?

O cálculo da cubagem é feito através da seguinte fórmula:

(Altura x Comprimento x Largura) x fator de cubagem do modal = Peso Cubado 

ou, simplesmente: Pc = (h x C x L) x Fc  (medidas em metros – m).

Figura 14.1: As medidas das 
três dimensões para o cálculo 
da cubagem.
Fonte: Adaptado de http://www.
ribeiroexpress.com.br

Mas, o que é Fator de cubagem (Fc)?

Cada modal opera o transporte com veículos específicos – caminhão, trem, 

navio ou avião - e cada um destes tipos de veículos possui uma capacidade 

de carga própria que pode ser dimensionada por peso real (obtido pela pe-

sagem em balança) ou por volume (calculado pela cubagem).

Para que a ocupação seja, sempre, a maior possível (em peso ou em volume) 

foi estabelecido o Fator de Cubagem (Fc) que corresponde à capacidade 

média de carga do veículo em cada metro cúbico de seu compartimento de 

c L

h
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14.2 Cálculo do Frete-Peso (FP) 
O Frete-Peso, conforme o próprio nome diz, é a parcela do frete relativo ao 

peso da carga transportada, e é obtido de duas maneiras:

1. Para mercadorias com peso específico elevado, a partir de pesagem em 

balança obtendo o seu peso real. 

2. Para mercadorias volumosas e com peso específico baixo, calculado por 

meio da cubagem - obtida pela multiplicação das dimensões da carga 

(largura x altura x comprimento) - e este valor multiplicado pelo fator de 

cubagem do modal utilizado.

14.2.1  Como calculo a cubagem de um volume ou 
de uma carga?

O cálculo da cubagem é feito através da seguinte fórmula:

(Altura x Comprimento x Largura) x fator de cubagem do modal = Peso Cubado 

ou, simplesmente: Pc = (h x C x L) x Fc  (medidas em metros – m).

Figura 14.1: As medidas das 
três dimensões para o cálculo 
da cubagem.
Fonte: Adaptado de http://www.
ribeiroexpress.com.br

Mas, o que é Fator de cubagem (Fc)?

Cada modal opera o transporte com veículos específicos – caminhão, trem, 

navio ou avião - e cada um destes tipos de veículos possui uma capacidade 

de carga própria que pode ser dimensionada por peso real (obtido pela pe-

sagem em balança) ou por volume (calculado pela cubagem).

Para que a ocupação seja, sempre, a maior possível (em peso ou em volume) 

foi estabelecido o Fator de Cubagem (Fc) que corresponde à capacidade 

média de carga do veículo em cada metro cúbico de seu compartimento de 

carga. Na Figura 14.2, a seguir, você pode conferir os Fatores de Cubagem 

convencionados para cada um dos modais utilizados pela logística.

Figura 14.2: Os modais de transporte, o fator de cubagem e os conhecimentos de frete.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Exemplos de cálculos de cubagem:

Exemplo 1: Calcule o volume cúbico de uma caixa com peso bruto (peso 

balança) de 5kg e com as dimensões conforme desenho abaixo.

Altura

Largura

Co
m

p.

0,
40

 m

0,40 m

0,
40

 m

 Cálculo da Cubagem ou do Volume Cúbico 

(Vc): 

Vc = 0,40 m (h) x 0,40 m (C) x 0,40 m (L)

Resultado: Vc = 0,064 m3  (Volume cubado)

Exemplo 2: Calcule o volume cúbico de um cilindro com peso bruto (peso balança) 

de 800kg e com as dimensões conforme desenho abaixo.

Diâmetro

Comprimento

1,0m

2,1m

Cálculo de Cubagem ou Volume Cúbico 

(Vc): 

Vc = 2,1 m (C) x 1,0 m (d) x 1,0 m (d)

Resultado: Vc = 2,10 m3 (Volume cubado).
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O que calculamos acima foi o Volume Cúbico (Vc), mas o que precisamos é 

o Peso Cubado (PC), certo?

Para encontrarmos o Peso Cubado, precisamos, primeiro, determinar qual 

modal será utilizado! Veja então, a seguir, como ficam os pesos cubados da 

caixa e do cilindro dos quais calculamos o volume cúbico.

1. Cálculo do peso cubado para transporte Modal Rodoviário:  
 Fc = 300 kg/m3

Peso Cubado (Pc) = Vc x Fc  então, para:

A caixa do exemplo 1: Pc = 0,064 x 300 = 19,20 Kg.

O cilindro do exemplo 2: Pc = 2,10 x 300 = 630,00 Kg.

Lembra-se de que o Peso Bruto (peso balança) da caixa é 5,0kg e do cilindro 

é de 800 kg?

Então, vamos comparar o Peso Bruto (Pb) - obtido na balança - com o Peso 
Cubado (Pc) - calculado pelo volume que ocupa na unidade de carga?

No caso da caixa: Peso Bruto (Pb) = 5,0 Kg e Peso Cubado (Pc) = 19,20 Kg

Comparando Pb < Pb ou seja, 5,0 kg < 19,20kg.

Para o cálculo do Frete-Peso, a transportadora, sempre, utilizará o maior 

entre eles, neste caso, o Peso Cubado.

No caso do cilindro: Peso Bruto (Pb) = 800Kg  e Peso Cubado (Pc) = 630Kg

Comparando Pb > Pc ou 800 > 630

Também, aqui, para o cálculo do frete será utilizado o maior entre eles, neste 

caso, porém, diferente do exemplo anterior, o maior é o Peso Bruto.

2. Cálculo do peso cubado para transporte Modal Ferroviário: Fc = 
350kg/m3 

Caixa: Pc = 0,064 x 350 = 22,40 Kg

Cilindro: Pc = 2,10 x 350 = 735,00 Kg.
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Comparando Peso Bruto com Peso Cubado, a relação é a mesma encontrada 

no modal rodoviário.

3. Cálculo do peso cubado para transporte Modal Aquaviário:  
Fc = 1.000 kg/m3 

Caixa: Pc = 0,064 x 1.000 = 64,00 Kg

Cilindro: Pc = 2,10 x 1.000 = 2.100,00 Kg.

Comparando Peso Bruto com Peso Cubado, verificamos que, nos dois exem-

plos, o Peso Cubado é maior que o Peso Bruto, portanto o frete, em ambos, 

será calculado pelo Peso Cubado.

4. Cálculo do peso cubado para transporte Modal Aeroviário: Fc = 
167 kg/m3 

Caixa: Pc = 0,064 x 167 = 10,69 Kg

Cilindro: Pc = 2,10 x 167 = 350,70 Kg.

Comparando Peso Bruto com Peso Cubado, a relação é a mesma encontrada 

nos modais rodoviário e ferroviário.

Conclusão: a regra é clara, para o cálculo do valor do frete prevalece 
o que for maior entre os dois pesos – aquele obtido na balança e o 
calculado pela cubagem!

14.2.2. Exemplo de cálculo do Frete-Peso. 
Uma vez decidido o peso pelo qual será calculado o frete, vamos consultar a 

tabela (Figura 13.1), encontrando o cruzamento da linha do local de destino 

com a coluna referente ao peso da carga.

Por exemplo, para mandar o cilindro do exemplo 2, de Curitiba/PR para Belo 

Horizonte/MG, o cálculo do frete-valor será: procuramos na primeira coluna 

da tabela (Figura 13.1) o destino (MG – Cap) e nas colunas o intervalo de 

peso onde estão o peso balança do cilindro que é de 800 kg. Neste caso, 

como o peso esta acima de 200kg, temos que multiplicar o peso pelo fator 

de cubagem que consta no encontro da linha MG – Cap com a coluna de 

frete peso acima de 200 kg, onde consta o valor de 0,72274. 
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Ao multiplicarmos 800 por 0,72274, encontramos R$578,19, que é o valor 

cobrado como Frete-Peso (FP) daquele cilindro.

14.3 Cálculo do Frete-Valor (FV) ou Ad Valorem
Você lembra que o frete-valor é referente ao valor da carga (mercadoria) que 

consta na Nota Fiscal emitida pela empresa que comercializou, portanto é, 

sempre, um percentual deste valor.

Para se obter este percentual é preciso consultar a Tabela de Frete (Figura 

13.1), última coluna – Frete-Valor %. Lembre-se de que o número que apa-

rece nesta coluna é o percentual pelo qual será multiplicado o valor da Nota 

Fiscal. Tomemos como exemplo o cilindro com destino a Belo Horizonte/MG, 

ao consultar a tabela 13.1, encontramos a linha referente à MG - Cap., e na 

última coluna (Peso Valor %), encontramos o número 0,50 - significa 0,50% 

do valor da Nota Fiscal. Supondo uma Nota Fiscal no valor de R$1.000,00, o 

frete-valor seria de 1.000 x 0,50%, ou seja, R$5,00.

14.4 Cálculo do Frete básico (FB)
Após realizarmos os cálculos do Frete-Peso e do Frete-Valor, podemos en-

contrar o que chamamos de Frete Básico, ou seja, o valor do frete sem os 

custos adicionais da operação, tais como: pedágio, escolta, taxa de coleta 

entrega, taxa de permanência da carga em terminal, etc.. 

No caso desta carga que é composta por um cilindro, com origem em Curi-

tiba e destino a Belo Horizonte, o Frete Básico será de: 

FB = FP + FV = 578,19 + 5,00, então, o Frete Básico é de R$583,19.

Para encontrar o frete total deste cilindro, precisamos, ainda, do valor refe-

rente às generalidades e adicionais desta operação de transporte (GRIS, pe-

dágio, taxa de despacho, paletização, etc.), o que veremos na próxima aula.
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Resumo 
Nesta aula, você aprendeu como é calculado o Frete Básico de transporte, 

a importância da cubagem para o cálculo do Frete-Peso para cargas com 

baixo peso específico e grande volume. Ficou sabendo que, para cada um 

dos modais de transporte, existe um fator de cubagem convencionado e viu 

como ele é aplicado no cálculo do Peso Cubado.

Também, aprendeu a calcular o Frete-Valor utilizando uma Tabela de Fretes 

apresentada por uma transportadora.

Anotações

Consulte o site no seguinte 
endereço eletrônico: http://
logisticatotal.com.br/files/articl
es/257a7d480dbfab504a526bb
395e23c3c.pdf e leia o “Manual 
de Cálculo de Custos e Formação 
de Preços do Transporte 
Rodoviário de Cargas”.
Aprenda mais sobre cálculo de 
fretes nos principais modais 
consultando o endereço http://
www.axisshipping.com.br/frete.
htm.
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Aula 15 –  Estratégias de formação 
de preço - Cálculo de taxas 
administrativas

Para completarmos o cálculo do frete para transporte de carga 

em qualquer um dos modais, além do Frete-Peso e Frete-Valor – 

apresentados na aula 14 – faz-se necessário o cálculo das taxas 

administrativas relativas às atividades de gestão das operações 

de transporte: emissão do conhecimento, taxa de gerenciamen-

to de risco (GRIS), pedágio (quando houver), paletização, agen-

damento de coleta e entrega, taxa de dificuldade de entrega, 

permanência da carga no terminal, escolta, entre outras.

A incidência destes valores depende, fundamentalmente, das 

solicitações de adicionais e operações complementares que o 

contratante fizer ao transportador, portanto, deve ser calculada, 

especificamente, para cada desenho de operação logística.

Agora, nesta aula, calcularemos o valor final de frete. Para faci-

litar o entendimento, utilizaremos o exemplo do modal rodoviá-

rio – o mais utilizado de todos os modais no Brasil.

15.1  Como as taxas administrativas influen-
ciam no valor do frete?

Para o cálculo do valor total do frete, faz-se necessário calcular as taxas ad-

ministrativas que incidem sobre as operações de transporte, e que são consi-

deradas como adicionais ou complementares. Estas taxas estão descritas no 

quadro 13.2, bem como a forma de cálculo de cada uma delas.

Algumas são incidentes sobre o valor do frete - taxa de despacho (referente 

à emissão dos conhecimentos de frete), e a GRIS (taxa de gerenciamento 

de risco). Outras incidem mediante solicitação de serviços complementares 

pelo contratante: taxa adicional por dificuldades em grandes centros; taxa 

de coleta/entrega em domingos e feriados; agendamento; paletização; veí-

culo dedicado; etc. Vamos fazer um exercício de calculo de frete? Para sim-

plificar a explicação e tornar o exemplo mais didático, optamos pelo cálculo 

de frete do modal mais utilizado para transporte de cargas fracionadas, que 

é o modal rodoviário.



15.2  Como calcular o valor do frete rodovi-
ário de uma carga?

Como regra geral, basta somar o Frete-Peso ao Frete-Valor e às Taxas Ad-

ministrativas. Para realizar estes cálculos vamos adotar os seguintes passos: 

a) Frete-Peso - Valores fixos por faixa de 10 em 10 kg, até 200 kg. Acima de 

200 kg, o valor será obtido multiplicando o peso pelo fator de conversão, 

conforme tabela 13.1.

b) Frete-Valor (Ad Valorem) - Calcular percentual relativo ao destino e ao 

valor declarado na Nota Fiscal, utilizando a tabela 13.1.

c) Frete Básico - Soma do Frete-Peso e Frete-Valor encontrados nos itens a e b.

d) GRIS (Taxa de Gerenciamento de Risco) – Segundo a tabela (Figura13.2), 

corresponde a 0,20% sobre o valor da nota fiscal com valor mínimo es-

tabelecido em tabela e por CTRC emitido.

e) Pedágio (quando houver) – Conforme valores de tabela, para cada 100Kg 

ou fração de 100kg. Consideramos fração qualquer valor acima de fra-

ção de 100kg. Por exemplo, uma carga com peso de 530kg, contamos 5 

frações de 100 kg (referente aos 500kg) e mais uma fração referente aos 

30 kg, portanto, teremos 6 frações de 100 kg.

f) TAS (Taxa de Administração das Secretárias de Fazenda) – No nosso exemplo, 

este valor é fixo em R$2,16 por CTRC emitido para envios interestaduais.

g) Entregas e Coletas de Difícil Acesso – Neste exemplo é de 100% do frete 

normal, sendo o acréscimo mínimo conforme tabela e valor máximo de 

R$1.475,40, por CTRC emitido. 

h) Taxa de emissão do CTRC – conforme tabela específica, tem um valor fixo 

por emissão;

i) TRT - Taxa de Restrição ao Trânsito – normalmente é de 15% sobre o 

valor do frete com valor mínimo conforme tabela, para coletas e/ou en-

tregas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

j) Taxa de Reentrega – incide em 50% do frete apontado no CTRC de en-

trega, com valor mínimo conforme tabela e por CTRC emitido.

k) Demais serviços agregados, solicitados pelo embarcador para operações 

específicas, tais como: permanência de carga no terminal, escolta, coleta 

ou entrega especiais, veículo dedicado, etc., devem ser calculados confor-

me consta na tabela de serviços adicionais ao transporte (Quadro 13.2).
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15.3  Exemplo de cálculo do valor de frete 
rodoviário de uma carga fracionada

Vamos continuar o cálculo do frete do cilindro que estamos enviando de 

Curitiba/PR para Belo Horizonte/MG e cujo Frete-Peso e Frete-Valor calcula-

mos na aula anterior. Para complementar o exercício, necessitamos das se-

guintes informações: no percurso encontram-se dez praças de pedágio. No 

trecho entre Curitiba e São Paulo, de 480 km, por exigência da empresa de 

gerenciamento de riscos, o veículo terá a escolta de dois seguranças. A cole-

ta foi agendada para ser realizada no dia 15 de novembro – um feriado – no 

período da manhã e a entrega será realizada em dia de semana no horário 

comercial, portanto, a carga permanecerá por seis dias no terminal de carga 

na filial da transportadora em Belo Horizonte. Qual será o valor total do frete 

a ser pago para a transportadora contratada?

Cálculos:

a) Frete-Peso (FP): conforme calculado anteriormente, é de R$578,19.

b) Frete-Valor (FV): também, já obtivemos na aula anterior, e é de R$5,00.

c) Frete Básico (FB): FB = FP + FV = 578,19 + 5,00 = R$583,19.

d) GRIS (Taxa de Gerenciamento de Risco): consulte a tabela (Figura13.2),  na 

4ª. linha, você encontrará a informação que é cobrado 0,20% do valor 

da Nota Fiscal, portanto 0,20% de R$1.000,00, ou seja, GRIS = (1000 x 

0,20)/100 = R$2,00. Observe que na mesma tabela, uma linha abaixo, está 

a informação de que será cobrado no mínimo R$5,36 por CTRC emitido, 

como o cálculo resultou em um valor inferior, utilizamos o maior deles que, 

no caso, é de R$5,36.

e) Pedágio (solicitado no texto acima): pela tabela (Figura 13.2), você verá 

que existem duas maneiras de calcular o pedágio – por fração de 100 kg 

e praça de pedágio, e, somente, por fração de 100 kg. Devemos calcular 

pelas duas maneiras e acatar a que resultar em maior valor. 

•	 Pedágio por fração de 100 kg e praça de pedágio: o peso do cilindro é de 

800 Kg, portando 8 frações de 100kg. O total de praças de pedágio é de 

10, portanto Pe1 = (8 x 10) x 0,58 = R$46,40.

•	 Pedágio por fração de 100 kg: Pe2 = 8 x 2,75 = R$22,00;

 Como o valor do Pe1 > Pe2, vamos adotar o valor de R$46,40.
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f) TAD esta prevista, somente, para os destinos de São Paulo e Rio de Janeiro, 

então, não incide porque o destino é Belo Horizonte.

g) TAS esta prevista, somente, para os destinos nos estados do nordeste.

h) Taxa de emissão do CTRC: como se trata de um único destino será emitido 

somente um Conhecimento de Frete, e seu valor é de R$30,16.

i) TDE quanto TRT não incidem, estão previstas, somente, para os destinos 

de São Paulo e Rio de Janeiro.

j) Taxa de Reentrega: não incide neste momento, porém caso o destinatário 

não possa receber no dia e horário agendado e solicitar uma reentrega, 

então deverá ser emitido outro CTRC com valor de 50% do valor do frete.

k) Demais serviços solicitados pelo embarcador: neste exemplo em particular, 

são a escolta de dois seguranças por 480 km; coleta agendada para um 

feriado e permanência da carga por seis dias no terminal. Então, vamos 

calcular cada um destes adicionais:

•	 Escolta: na tabela (Figura13.2), na penúltima linha, você encontrará o va-

lor para a escolta com dois seguranças e unidirecional (só ida entre Curitiba 

e São Paulo), portanto, teremos: 480 km x 3,52 = R$1.689,60;

•	 Coleta agendada em feriado: na mesma tabela (Figura 13.2), na 12ª. 

linha, temos a taxa de coleta/entrega domingo e feriados, e o seu custo 

é calculado como um percentual de 30% sobre o frete (o frete básico, 

ou seja, sem a incidência dos demais custos com pedágio, taxa de despa-

cho, escolta, etc.). Conforme calculamos na aula 14.3 o frete básico é de 

R$583,19, portanto o valor da coleta em um feriado será de 30% deste 

valor: (583,19 x 30)/100 = R$174,96;

•	 Permanência da carga no terminal por seis dias: na linha 18 da referida 

tabela você encontrara o TPC (Taxa de Permanência de Carga) e a indica-

ção de que o valor é obtido por R$/Ton/Dia ou fração, ou seja, R$14,11 

por tonelada e por dia que a carga permanecer no terminal. O cilindro 

pesa 800kg (menos que uma tonelada) então deve ser cobrado sobre 

uma tonelada, e permanecerá por seis dias, portanto teremos: 1 x 6 x 

14,11 = R$84,66.

O Frete Total (FT) desta operação será composto pela somatória de todas as 

parcelas calculadas anteriormente: FT = FB + GRIS + Pedágio + Taxa de CTRC 

+ Escolta + Coleta agendada + Taxa de permanência, portanto:
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Quadro 15.1: Tabela com os valores parciais que compõe o frete total.
Seq. Descrição Valor

c. Frete básico = frete peso (a) + frete valor (b) R$583,19

d. GRIS (taxa mínima) R$5,36

e. Pedágio (o maior valor entre os dois) R$46,40

f. TAD (não incide) -

g. TAS (não incide) -

h. Taxa emissão CTRC (um CTRC) R$30,16

i. TDE e TRT (não incide) -

j. Taxa de reentrega (não incide) -

k1. Escolta (dois seguranças – 480km) R$1.689,60

k2. Coleta agendada em feriado R$174,96

k3. TPC (taxa de permanência) R$84,66

Total Frete total (menos impostos) R$2.614,33

Fonte: Elaborada pelo autor

Resumo
Nesta aula, você ficou sabendo como é calculado o valor de frete que incide 

sobre uma operação de transporte, a partir de uma Tabela de Fretes ofere-

cida por uma Empresa Comercial de Transporte, e configurada conforme 

solicitações do contratante.

Utilizamos no exemplo, o frete do modal rodoviário, porém estes cálculos 

podem ser extrapolados para os demais modais com as particularidades de 

cada um deles.

Todo e qualquer frete, em todos os modais, sempre será composto pelas três 

contas básicas: Frete-Peso, Frete-Valor e Taxas Administrativas.

Para firmar este conhecimento, faça os exercícios propostos abaixo e assista 

às aulas, onde você poderá tirar todas as dúvidas. Bom trabalho e um ótimo 

aproveitamento. 

Atividades de aprendizagem
Exercícios propostos:

1. Origem da carga é Curitiba/PR e o destino é Maringá/PR. A carga é com-

posta de um único volume, com as dimensões 0,35m X 0,50 m X 0,90 m 

e o peso é de 35 kg. O valor constante em Nota Fiscal é de R$1.425,86. 

No percurso existem 04 praças de pedágio. Não há solicitação de coleta 

especial ou de entrega agendada. 
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2. A carga tem origem em Curitiba/PR e o destino é Rio de Janeiro/RJ. São 

15 volumes de dimensões 0,20m X 0,70m X 1,05m e peso de 48 kg, 

cada um. O valor total constante em Nota Fiscal é de R$1.998,50. No 

percurso a carga passará por 03 praças de pedágio e a entrega será em 

dia de semana, porém com hora agendada.

3. Uma empresa está enviando, de Curitiba/PR para Crato/CE, uma carga 

com 04 fardos de determinado produto extremamente frágil e visado. 

Cada fardo mede 0,55m X 0,90m X 0,80m e pesa 32 kg. O valor total 

da Nota Fiscal é R$3.255,40. No percurso há 10 praças de pedágio. No 

trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro – 480 km - foi solicitada uma 

escolta de 02 seguranças, por exigência da seguradora. A coleta foi soli-

citada para o dia 15 de novembro no período da manhã e a entrega está 

agendada para um domingo, sendo que a carga permanecerá por 04 

dias no terminal de carga, no destino.

4. Uma carga fracionada foi coletada em Curitiba/PR e seu destino é Brasí-

lia/DF. Composta de 03 sacas de produtos têxteis e cada saca ocupa um 

espaço equivalente a 0,95m X 0,60m X 1,10m e pesa 182 kg. O valor 

de cada volume é R$832,00. No percurso serão pagos 15 pedágios, a 

coleta será em um sábado, às 16:00 horas, com agendamento prévio, e 

a entrega em um domingo. A carga deverá ficar depositada por 02 dias 

no terminal de carga do destino.

Anotações

Para saber mais sobre este 
assunto, leia os artigos abaixo:
1. “Contratação de Transporte 
- Como aumentar a eficiência 

operacional”, disponível no 
endereço:  http://www.guialog.

com.br/Y648.htm;
2. “Utilize corretamente o 
Transporte Rodoviário de 

Cargas”, disponível no endereço: 
http://www.guialog.com.br/

artigo/Y694.htm.
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Aula 16 –  Transporte e Distribuição 
Física

Agora que você já sabe a importância do transporte para o co-

mércio e para a logística, conhece os modais disponíveis para 

movimentação de pessoas e/ou cargas e como é a incidência do 

valor do frete nestas operações logísticas, já está preparado para 

entender como o transporte e a distribuição física se relacionam 

entre si e que de sua eficiência depende a eficiência logística.

 Nesta aula, você ficará sabendo o que é distribuição física e 

como a logística, através da função de transporte, pode elevar 

o nível de serviço no atendimento às exigências do mercado e 

pode promover a competitividade das empresas em mercados 

altamente disputados e competitivos.

Então, vamos estudar esta importante atividade logística que 

está, intimamente, ligada ao transporte, à distribuição física de 

produtos, bens e mercadorias.

16.1 O que é distribuição física?
Os produtos, bens que o mercado necessita para satisfazer suas necessi-

dades, geralmente, são produzidos em indústrias, que nem sempre estão 

próximas aos consumidores a quem se destinam. Fazer estes produtos, bens 

e mercadorias chegarem até a mão do consumidor, no momento em que ele 

deseja, na quantidade e qualidade exigida, com o menor custo possível é o 

objetivo básico da logística. 

Distribuição física é a atividade da logística que possibilita a movimentação 

física das mercadorias entre as empresas que compõem os canais de dis-

tribuição, ou seja, aproxima o mercado produtor do mercado consumidor 

utilizando o transporte através de um ou mais modais.

Uma das principais atividades das empresas comerciais é a distribuição física 

e sua eficiência define o sucesso no seu relacionamento com seus consu-

midores. A ferramenta básica para esta eficiência é o planejamento, que 

quando eficaz cria as condições para alcançar a confiabilidade da empresa, 



garantir a satisfação de seus clientes e a redução dos seus custos. Uma dis-

tribuição física eficiente deve ser a garantida em todos os componentes da 

cadeia logística os prazos e a qualidade determinada.

Para Bowersox e Closs (2001) é a distribuição física que efetua o vínculo 

entre a empresa e seus clientes, sendo que o profissional de logística deve se 

preocupar em garantir a disponibilidade dos produtos requeridos pelos clien-

tes à medida que eles os solicitem e, também, em assegurar que isto ocorra 

com um custo razoável e possível de ser assimilado pelo mercado.

16.2 Distribuição física e transporte
A distribuição física compreende o transporte do produto desde o centro 

produtor até o consumidor final, de maneira direta ou através de depósitos e 

centros de distribuição (Figura 16.1). Para que esta atividade se cumpra faz-

-se necessária a atuação competente dos profissionais da cadeia de distribui-

ção nos seus elementos componentes: estoques, depósitos, equipamentos 

de movimentação de carga e descarga e veículos.

A distribuição física vem sofrendo grandes transformações à medida que 

as empresas adotam sistemas de gestão de logística e operações globais, 

exigindo do mercado de transportes, também, uma melhoria contínua para 

que atenda à sempre crescente demanda.

EMPRESA 

PRODUTORA

USUÁRIOS

FINAIS

DEPÓSITOS

REGIONAIS

INTERMEDIÁRIOS

Transporte 

Transporte 

Transporte Transporte 

Transporte 

Figura 16.1: Representação da distribuição física através do trans-
porte entre os elementos componentes da cadeia logística.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Um dos desafios da atividade logística voltado para a distribuição física (Figu-

ra 16.2) é o de estabelecer a estrutura mais racional possível. Para isto não 

importa se a distribuição será direta ou indireta, mas que os custos logísticos, 

LOGÍSTICA
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ao longo da via de distribuição, sejam compatíveis com as necessidades do 

mercado e, também, obtenham o retorno adequado sobre os investimentos 

realizados pelas empresas.

Pedido de
Cliente

Transmissão 
de pedidos

Processamento 
de pedidos

Transporte do 
pedido (mercadoria)

Separação 
de pedidos

Entrega a 
cliente

Figura 16.2: Atividades do ciclo básico da distribuição física
Fonte: BOWERSOX, Donald J; CLOSS, David J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia 
de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001.

16.3 A Distribuição física e os tipos de mercado
Como vimos no item anterior, a distribuição física tem por objetivo disponibi-

lizar os produtos na quantidade, qualidade e preço requeridos pelo mercado 

consumidor. Para facilitar o entendimento deste mercado - normalmente, 

ele é dividido em dois tipos - o mercado do usuário final e o mercado com-

posto por intermediários. 

1. Mercado do usuário final: são compostos pelos usuários finais que 

usam o produto adquirido para a satisfação de suas necessidades ou para 

criar novos produtos para seu consumo (Figura 16.3). São numerosos, 

adquirem quantidades menores e 

compram com mais freqüência. Um 

exemplo, os consumidores de um 

supermercado. Estes consumidores, 

normalmente, fazem suas compras 

de acordo com suas necessidades, 

em quantidades pequenas, devido 

às dificuldades de estocagem e de 

investimento de grandes valores, e 

voltam para comprar com frequên-

cia, novamente, em razão de suas 

necessidades. 

2. Mercado composto por intermediários: são os compradores que não 

consomem o produto, mas o oferecem para revenda, ou seja, suas com-

pras são realizadas de acordo com o mercado que pretendem atender, e 

não de acordo com suas preferências pessoais (Figura 16.4). Suas com-

pras são, em geral, em mais quantidade e menos frequência. 

Figura 16.3: Distribuição do tipo mercado do 
usuário final
Fonte: http://es.123rf.com
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Quando clientes realizam compras em quantida-

des suficientes que justifiquem sua relação custo-

-benefício com o transporte, as entregas podem 

ser realizadas pelos vendedores dos estoques de 

fábrica ou da linha de produção. Caso o volume 

de compras, não justifique sua entrega direta, em 

razão da relação custo-benefício com o valor dos 

fretes, a entrega poderá ser realizada por meio da 

utilização de um sistema de depósito, que apro-

xima os produtos acabados dos centros consumi-

dores, por exemplo.

Tais depósitos, em locais estratégicos, podem justificar um eventual custo 

adicional de estocagem em detrimento de um custo global de transporte 

mais oneroso. Ressalta-se que a mercadoria ou bem pode ser devolvida pelo 

cliente e essa tarefa de movimentar a mercadoria devolvida, também, é de 

responsabilidade da distribuição física, e denominada de distribuição física 

de canal reverso, que é foco de estudo na disciplina de Logística Reversa.

Resumo
Quando nos referimos à distribuição física, devemos nos lembrar de movi-

mentação de produtos e mercadorias, portanto, nos remete ao conceito de 

transporte, que como vimos é uma das atividades básicas da logística e a 

que mais contribui com custos para a formação dos preços finais de venda.

Você ficou sabendo que o objetivo fundamental da distribuição física é o 

de disponibilizar os produtos e mercadorias ao mercado consumidor com 

todos os requisitos de exigência, tais como, quantidade, qualidade, tempo 

e tudo isto com o menor custo possível, seja este mercado de consumidores 

finais, ou de compradores para revenda e composição de outros produtos 

(compras industriais).

Anotações

Para saber, ainda, mais sobre a 
relação entre transporte e canal 
de distribuição, leia os seguintes 

artigos:
1.“A importância da distribuição 

física no processo logístico”. 
Disponível no seguinte endereço: 

http://www.cgimoveis.com.
br/logistica/a-importancia-da-

distribuicao-fisica-no-processo-
logistico

2.“Abordagem logística da 
distribuição física”. Disponível no 
seguinte endereço: http://www.

revistafarn.inf.br/revistafarn/
index.php/revistafarn/article/

viewFile/1/148

Figura 16.4: Mercado atacadista de peixe no Ja-
pão, onde compradores intermediários (donos 
de restaurantes e revendedores para peixarias) 
abastecem seus negócios.
Fonte: http://avidaeaobra.wordpress.com
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Aula 17 –  Canais de Distribuição

Na aula 16, você estudou a importância da distribuição física 

como ferramenta de eficiência logística e sua intensa relação 

com a atividade de transporte. 

Na presente aula, discutiremos os Canais de Distribuição por 

onde as mercadorias circulam e são transportadas, desde sua 

disponibilização pelas indústrias até os consumidores finais.

Você entenderá que o desenho do canal – número de empresas 

que o compõem - interfere tanto na eficiência da distribuição 

física, quanto impacta no custo final do produto e em sua com-

petitividade perante os concorrentes no mercado.

17.1 Definindo canais de distribuição
Podemos definir Canal de Distribuição como o conjunto de organizações in-

terdependentes envolvidas no processo de tornar o bem ou serviço disponí-

vel para uso ou consumo final, ou seja, um canal de distribuição é composto 

por unidades empresariais distintas (Figura 17.1), que o produto percorre até 

chegar às mãos de consumidor final.

Estas unidades empresariais são empresas jurídicas, ou mesmo pessoas fí-

sicas, que se incumbem de levar produtos ou serviços do produtor ao con-

sumidor final porque, na maioria das vezes, o produtor não consegue levar 

sozinho suas mercadorias aos pontos de consumo, então, ele necessita do 

esforço de distribuição de intermediários.

Todas as atividades de logística devem estar orientadas para o consumidor, 

bem como, todas as empresas envolvidas no processo de qualquer tipo de 

distribuição física escolhido, sendo fundamental que o trabalho seja organi-

zado em termos de:

1. Volume de vendas a realizar em relação à demanda potencial de mercado 

dos segmentos atendidos.



2. Adequação dos níveis de estoque das empresas componentes para aten-

der à demanda de seus mercados.

3. Qualidade e frequência da assistência aos clientes finais.

4. Número ideal  de componentes para cada área de mercado atendido.

Mix de ofertas

Mix de promoção

Canais de 
distribuição

Clientes-alvo

Promoção 
de vendas

Publicidade

Força de 
vendas

Mala direta
Telemarketing

Internet

Relações 
públicas

Empresa
Produtos
Serviços
Preços

Figura 17.1: Posição dos canais de distribuição na Cadeia Logística total.
Fonte: http://www.portaladm.adm.br/

17.2  Canais de Distribuição: uma decisão 
estratégica de logística

Estabelecer um canal de distribuição eficaz é uma das principais decisões es-

tratégicas de qualquer empresa, esta decisão está relacionada, diretamente, 

com o nível de verticalização em que ela atuará, ou seja, o número de em-

presas intermediárias entre o produtor e o consumidor final a ser atendido. 

Distribuidor é uma expressão genérica que inclui todos os tipos de intermedi-

ários que compram e vendem por sua conta e risco, em oposição ao agente 

comissionado, que como o próprio nome indica, só trabalha mediante co-

missionamento nos negócios. Dessa maneira, incluem-se na denominação 

genérica de distribuidor os atacadistas, os varejistas, revendedores, franque-

ados, importadores e distribuidores que estocam produtos do fabricante e 

prestam assistência técnica aos compradores.
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Consumidor Varejista Atacadista Agente

Varejista Atacadista

Consumidor

Consumidor

Fabricante

Varejista

Consumidor

Figura 17.2: Os níveis do canal de distribuição e os elementos componentes
Fonte: http://regisdesigner.blogspot.com

17.3 Administração dos canais de distribuição
O maior mérito de uma empresa comercial é o seu sistema de distribuição, atra-

vés de entidades empresariais – elos do canal de distribuição – que com recursos 

próprios fazem a distribuição de seus produtos no mercado consumidor.

A estratégia logística de canal de distribuição define os melhores locais para os 

centros de distribuição, os modais de transportes mais indicados e os opera-

dores logísticos necessários para o ótimo funcionamento das redes logísticas. 

Ações para o gerenciamento eficaz dos canais de distribuição e dos transpor-

tes otimizam o uso de embalagens, reduzem o custo do frete e armazenagem, 

traz maior competitividade e posiciona a empresa de maneira estratégica, 

além de agregar serviços inovadores para os consumidores finais.

Neste ponto, faz-se necessário reforçar alguns fatores importantes:

1. A distribuição física e os canais de distribuição: enquanto canais de dis-

tribuição referem-se ao conjunto de organizações por onde passam os 

bens e produtos, distribuição física é o conjunto de operações associadas 

a estas transferências dos bens e produtos, objeto das transações comer-

ciais, desde o seu local de produção até o local de destino (Figura 17.3). 

O fluxo de informações associado deve garantir que os bens cheguem ao 

destino em boas condições comerciais, oportunamente e a preços com-

petitivos - em resumo é “tirar da produção e fazer chegar ao cliente”. 
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Produção Fábrica Depósitos da Fábrica

Transporte

Transporte

Atacadista
Depósitos Centros 

de Distribuição

Consumidor Final

Varejista
Depósitos de 

Varejistas

Canal de Distribuição Distribuição Física

Figura 17.3: Comparação entre Canal de Distribuição e Distribuição Física
Fonte: http://monteseunegocio.webnode.com.br

2. Cada dia mais, a distribuição física passa a ocupar um papel de destaque 

nos problemas logísticos das empresas. Isso se deve ao custo crescente 

do dinheiro (custo financeiro) que força as empresas a reduzirem seus 

estoques e a agilizarem operações de manuseio, de transporte e de dis-

tribuição de seus produtos.

3. Outros fatores importantes que não podem ser esquecidos: a concorrên-

cia entre as empresas tem exigido melhores níveis de serviço no atendi-

mento dos clientes. Essa melhora na qualidade é traduzida, na prática, de 

formas diversas: entrega mais rápida, confiabilidade (pouco ou nenhum 

atraso em relação ao prazo estipulado), existência do tipo desejado de 

produto na hora da compra (tipo, cor, etc.), segurança (baixa ocorrência 

de extravios, produtos com defeitos), etc.

4. As condições brasileiras, que ainda são relativamente modestas, tendem 

a evoluir rapidamente, o que nos obriga a preparar o caminho para ga-

rantir, futuramente, o apoio logístico necessário. Problemas mais ou me-

nos sérios de distribuição física de produtos são comuns no Brasil, envol-

vendo desde o planejamento e projeto dos respectivos sistemas (frota, 

depósitos, coleta, transferência, distribuição, etc.), até sua operação e 

controle. São exemplos típicos de distribuição física: abastecimento de 

lojas com eletrodomésticos a partir da fábrica ou do depósito central; 

distribuição de produtos de consumo em pontos de varejo (cigarros, be-

bidas, massas, e biscoitos, etc.); entrega domiciliar de gás engarrafado 

(GLP); entrega de jornais e revistas em bancas e residências; distribuição 

de remédios em farmácias e drogarias, etc.
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Resumo
Os canais de distribuição são estruturados com a finalidade de disponibilizar 

os produtos, bens e mercadorias para os consumidores finais, e para que 

isto ocorra de maneira eficiente e ao menor custo, faz-se necessário ações 

combinadas de distribuição física para movimentar estes produtos e merca-

dorias. Apesar de apresentarem conceitos diferentes, canal de distribuição e 

distribuição física são conceitos complementares e dependentes.

É de suma importância que o profissional de logística entenda o funciona-

mento do transporte no canal de distribuição e tenha  competência e habi-

lidade para dimensioná-lo de maneira adequada e produtiva com o menor 

custo possível.

Anotações

Aprimore seus conhecimentos 
sobre Canais de Distribuição 
lendo os seguintes artigos:
1.“Canais de distribuição: 
uma vantagem competitiva”. 
Disponível no endereço http://
www.varejista.com.br/artigos/
operacoes/128/canais-de-
distribuicao-uma-vantagem-
competitiva
2.“Principais canais de 
distribuição”. Disponível no 
seguinte endereço: http://
www.incorporativa.com.br/
mostraartigo.php?id=216
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Aula 18 –  A visão integrada do Canal 
de Distribuição

A busca da eficiência operacional para atender às exigências 

crescentes do mercado consumidor é uma constante nas ações 

logísticas. Os canais de distribuição são formados pelas organi-

zações pelas quais transitam os produtos, bens e mercadorias, 

desde o seu fabricante até o consumidor final. Cada elemento 

componente deste canal gera ,de alguma maneira, custos, se-

jam de estoque, de movimentação interna ou de transferência 

(transporte), portanto a eficiência global do canal de distribui-

ção está condicionada à interação de seus elos dependente das 

ações integradas entre estas empresas, de tal maneira que a 

eficiência total seja a soma das eficiências parciais.

Nesta aula, vamos explicar a visão integrada do canal de distri-

buição cujo foco principal é o cliente, e suas ações devem estar 

voltadas para o aumento do nível de serviço logístico percebido 

por estes consumidores. 

18.1  A eficiência pela integração nos canais 
de distribuição

Percebe-se, nos últimos anos, uma grande evolução nos sistemas de canais 

de distribuição de mercadorias, bens e produtos, pois não é mais suficiente, 

em termos de competitividade global, estabelecer uma maneira simples de 

fazer chegar o produto ou serviço até o consumidor. Cada vez mais os canais 

de distribuição precisam ser vistos como a ferramenta logística que aproxima 

o fabricante, ou o prestador de serviço, do seu consumidor final, buscando 

entendê-lo para fidelizá-lo.

Como o canal de distribuição é composto por diversas empresas, tornou-se 

necessária a maior integração entre seus elementos componentes, exigindo 

maior verticalização dos sistemas de marketing e logística.

Canais mais complexos são, constantemente, desenvolvidos e competem 

entre si pelo consumidor final, o que exige mais planejamento logístico para 

sua integração. Isto pode ser comprovado com a popularização da internet 



como canal de marketing, sendo mais, ou menos importante, dependendo 

do tipo de produto ou serviço. Porém, quando utilizado para transações co-

merciais, precisa ser suportado por uma distribuição física muito eficiente e 

compatível com os custos dos produtos.

O grande desafio da logística está na integração dos canais de distribuição 

e a busca de um sistema logístico de forma planejada que inclua todos os 

canais disponíveis, maximizando os resultados, minimizando os custos e pro-

porcionando uma relação mais próxima com seu público consumidor.

A cada dia, o que menos importa é qual é o canal que a empresa utiliza: 

se lojas próprias, revendedores, internet, tele-vendas, franquias, equipes 

próprias de venda ou outros. O importante é a empresa analisar todas as 

alternativas viáveis e disponíveis para que seu produto ou serviço atinja o 

consumidor final, e principalmente, utilizá-las de forma eficiente.

18.2  Desafios e oportunidades na integração 
dos canais de distribuição

A integração eficaz entre as empresas participantes de canais de distribuição 

é vital para a consolidação e conquista de mercados, porém não é uma tare-

fa fácil de ser executada. Desafios e oportunidades ocorrem neste processo 

de integração, e é muito difícil para as empresas entender que esta postura 

fará a diferença entre o sucesso e o fracasso de sua atuação, e, portanto 

causa certa dificuldade para elas saírem de seus sistemas tradicionais de dis-

tribuição, porque ao fazê-lo podem criar problemas para si mesmas.

O principal desafio na introdução de novos canais de distribuição está na 

integração com os canais existentes, e neste momento, a empresa precisa 

avaliar todos os tipos de canais de distribuição possíveis e buscar as melhores 

alternativas em termos de eficiência, atendimento e custo.

Outro ponto a ser considerado pela logística é o de evitar a concorrência di-

reta entre canais, criando novas linhas de produtos, ou mesmo diferenciando 

embalagens, de tal maneira que um canal de venda venha ajudar o outro.

Nos últimos anos, esta integração estratégica tem sido analisada sob a ótica 

de canais múltiplos, com sistema de administração diversificada e parcerias 

consolidadas. Estas diversas formas de administração de canal têm sido defi-

nidas como arranjos, onde mecanismos distintos de controle organizacional 
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operam simultaneamente para a mesma função 

dentro e fora da organização, como uma estra-

tégia de integração pela qual a empresa confia 

a terceiros parte da responsabilidade de forneci-

mento e/ou distribuição de seus insumos, produ-

tos e serviços.

Podemos perceber esta tendência, principalmen-

te, nos mercados de bancos comerciais, empresas 

de notícias, desenvolvimento de softwares e in-

dústria fonográfica, cujo produto final pode ser elaborado em forma digital, 

e estes novos canais eletrônicos, combinados com uma base tradicional de 

canal de distribuição, podem mudar a estrutura do gerenciamento dos ca-

nais de marketing tradicionais, como lojas, representantes e franquias.

Resumo
Como você pode entender nesta aula, a integração eficaz entre as empresas 

participantes de canais de distribuição é vital para a continuidade das em-

presas em mercados cada vez mais competitivos e exigentes. Esta integração 

requerida não está limitada às organizações produtoras e às de fornecimento 

final dos produtos/serviços, mas precisa da integração de todos os agentes 

que agregam a cadeia logística, tais como operadores logísticos, transporta-

dores, empresas de comunicação, fornecedores de serviços terceirizados, etc.

O sincronismo entre a velocidade do consumo e a reposição é estratégico para al-

cançar a necessária redução de custos e de tempo no canal de distribuição. É possí-

vel de se obter isto com os benefícios da logística integrada – toda a cadeia de logís-

tica integrada – para tanto, as organizações componentes deste processo precisam 

se apropriar de informações para monitorar o processo e atuar nos pontos em que 

o fluxo apresentar deficiências, tais como: redução de fornecedores e falta de sincro-

nismo entre os componentes, limitação de armazenagem e estruturas inadequadas, 

longas filas de espera para carga e descarga, manuseio excessivo do material/produ-

tos nos armazéns, veículos transitando vazios e sem carga de retorno, etc.

Para minimizar estas falhas o “remédio” é a Integração entre os componen-

tes do canal de distribuição e os vários canais. Esta integração só é possível 

com o desenvolvimento de parcerias reais que possibilitem a aproximação 

dos componentes, e parcerias reais só podem ser desenvolvidas de maneira 

eficaz, quando se conhece, profundamente, os parceiros da cadeia logística.

Para saber mais sobre a 
importância da integração entre 
as empresas componentes dos 
canais de distribuição leia os 
seguintes artigos:
1.“Logística e gestão da 
distribuição”. Disponível no 
endereço: http://www2.ufp.
pt/~lmbg/textos/ldg/lgd_ap2.pdf
2.“Estabelecendo competências 
na gestão da cadeia de 
suprimentos”. Disponível em: 
http://www.aedb.br/seget/
artigos06/723_compet%20
seget.pdf

Figura 18.1: A visão integrada do canal de suprimentos 
com o foco no cliente
Fonte: http://www.certisign.com.br
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Aula 19 –  As operações no 
armazém e a eficiência da 
distribuição

Como você viu anteriormente, o segundo maior custo logístico 

é o custo de manutenção de estoques que envolve os proces-

sos de armazenagem e gestão de estoque, portanto, é de suma 

importância entender como ocorrem estes custos e a influência 

que as operações nos armazéns podem trazer para a distribui-

ção física e o transporte.

A armazenagem diz respeito à estrutura física disponível para 

a guarda e manutenção dos estoques, e a gestão do estoque 

diz respeito à disponibilidade física das mercadorias, produtos e 

insumos, bem como à sua manutenção em condições de utiliza-

ção, seu controle de validade e a exatidão nos inventários.

19.1 Objetivo e missão da armazenagem
O objetivo principal e final da logística é o de prover o mercado de bens e 

serviços necessários e suficientes para atender às expectativas deste, com 

eficiência e custo competitivo. A armazenagem tem um papel essencial na 

eficiência das atividades logística, e é responsável por 1/3 do custo logístico 

total – 10% a 40% do custo operacional das empresas. Armazenagem não 

é uma atividade isolada, mas complementar das atividades de embalagem e 

manuseio de mercadorias. 

A missão da armazenagem é a de maximizar o espaço físico disponível em 

prédios (armazéns, CD´s, terminais de carga, etc.) em suas três dimensões: 

comprimento, largura e altura.

O conceito mais apropriado de armazém, do ponto de vista da logística, é o 

seguinte: estrutura física capaz de proporcionar a manutenção de “estoque-

-pulmão”, no local e momento, onde for necessário o material.

Figura 19.1: As três di-
mensões de um armazém 
(comprimento C, largura 
L e altura h).
Fonte: Elaborada pelo autor.



19.2 Operações no armazém
Você já ficou sabendo que o armazém é o lugar (estrutura física) onde são 

mantidos os estoques para serem disponibilizados no local, momento e 

quantidade em que se fizer necessário, porém para que atinja seus objetivos 

e cumpra com sua missão algumas operações internas devem ocorrer de 

maneira eficiente. Na Figura 19.2, estão representadas estas TER, operações 

básicas de qualquer armazém: recebimento, armazenagem e expedição.

Vamos entender cada uma delas e seus relacionamentos com os processos 

de um armazém.

Figura 19.2: As operações básicas em um armazém.
Fonte: Adaptado de Ballou (1999).

Para uma melhor compreensão destas operações vamos combiná-las nos 

seguintes processos:

1. Processo aquisição-recebimento: compreende todas as operações no 

armazém, desde o momento em que o pedido foi emitido ao fornecedor 

até o momento em que chega ao armazém para recebimento. A repre-

sentação gráfica pode ser vista na Figura 19.3.
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Figura 19.3: Atividades básicas do processo de pedido-recebimento em um armazém.
Fonte: Elaborada pelo autor.

2. Processo recebimento-armazenagem: desde o momento em que os 

produtos chegam ao armazém, passando pelas atividades de conferência 

dos documentos, descarga, conferência física, endereçamento no CD, 
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movimentação interna, etc., até que esteja disponível para separação. 

Veja representação na Figura 19.4.

A
rm

az
ém

 o
u

 C
D

A
rm

az
ém

 o
u

 C
D

 

definir local interno unitizar transportar acondicionar
controlar 
estoque

Figura 19.4: Atividades básicas do processo de recebimento-armazenagem em um armazém.
Fonte: Elaborada pelo autor.

3. Processo pedido-expedição: todas as atividades executadas desde o 

recebimento do pedido para separação, envolvendo todos os processos 

de localização no endereço, movimentação para área de expedição, con-

ferência física, conferência documental, embalamento, carregamento e 

liberação para entrega. Na figura 19.5, você confere a representação 

destes processos.
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Figura 19.5 - Atividades básicas do processo de pedido-expedição em um armazém.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Resumo
Nesta aula, você estudou as operações de um armazém e ficou sabendo que 

destas operações depende a eficiência de toda a cadeia logística.

Aprendeu que os processos básicos em um armazém podem ser divididos 

em três grandes combinações de atividades: pedido-recebimento; recebi-

mento-armazenagem e pedido-expedição.

Fique por dentro das atividades 
de um armazém lendo os 
seguintes artigos:
1.“Velocidade nas operações 
de armazéns”. Disponível no 
endereço:  http://ogerente.
com/logisticando/2006/10/15/
velocidade-nas-operacoes-de-
armazens/
2.“Equipamentos de 
movimentação”. Disponível 
no seguinte endereço: http://
www.fiesp.com.br/infraestrutura/
transporte/default_equipamentos.
aspx
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Aula 20 –  O futuro nas operações 
no armazém e a eficiência 
logística

O mercado de consumo está em constante mudança, os produ-

tos mudam constantemente, novas tecnologias são incorpora-

das, a proliferação do comércio eletrônico e a consolidação da 

internet são realidades incontestáveis. Os meios de transporte 

têm se tornado mais eficientes e mais econômicos e os consu-

midores mais exigentes e menos dispostos a aceitar ineficiências 

que causem custos financeiros ou ambientais. 

Estas mudanças também exigem que as operações logísticas se 

atualizem, se modernizem e se tornem mais eficientes – maior 

produtividade e flexibilidade operacional com menos custos. 

Novos equipamentos de movimentação e armazenagem são 

incorporados aos processos e atividades dos armazéns; novas 

tecnologias de controle de estoque e de gestão de custos sur-

gem constantemente, e a logística tem que acompanhar esta 

evolução adequando suas atividades a estas exigências.

Nesta aula, iremos analisar algumas destas tendências a respeito 

do armazenamento do futuro. 

20.1  O armazém tradicional e o armazém 
do futuro

As operações em um armazém tradicional, como você viu na aula 19, pos-

suem uma forte vinculação com fluxos de materiais, armazenagem de gran-

des volumes e com uma rígida programação de produção, ou seja, grande 

especialização em movimentação e armazenagem, porém, baixa flexibilida-

de operacional.

Mudanças nas atuais redes de distribuição, equipamentos de movimenta-

ção mais avançados para aumentar a flexibilidade operacional, uma mão de 

obra inteligente e bem treinada e o poder cada vez maior da tecnologia da 

informação permitirão:



 – a redução dos volumes estocados; 

 – a customização dos armazéns; 

 – a redução dos custos operacionais; 

 – mais ênfase para a movimentação e sincronização das operações, em opo-

sição ao tradicional binômio da armazenagem: estocagem e velocidade.

Em futuro próximo, o programa de produção será dinâmico e baseado em 

avaliação da demanda do mercado em tempo real, portanto, um armazém 

nunca se tornará obsoleto porque, sempre, existirá uma diferença entre a 

demanda e a produção. Segundo Reinaldo Moura, não importa quão flexível 

o ambiente da produção se torne, muitas empresas nunca serão capazes de 

combinar, exatamente, a resposta operacional com a demanda do mercado 

(Figura 20.1).

O armazém do futuro terá o foco na movimentação dinâmica, ao contrário 

do armazém tradicional cujo foco é a estocagem estática, isto exigirá dos 

gestores preocupação com as características do destino, e não com as ca-

racterísticas de estocagem. Os Centros de Distribuição tenderão a ser mais 

um processo de passagem de produtos e mercadorias e menos local para 

acumular materiais.

Figura 20.1: Armazém do futuro permitirá a integração das operações internas e 
externas das empresas.
Fonte: http://www.ssi-schaefer.com.br/

20.2 Operações no armazém do futuro
As grandes construções para armazenagem que temos nos dias de hoje, no 

futuro darão lugar a estruturas menores e mais flexíveis e permitirão outras 

atividades complementares, como cross-docking.

A estocagem ocorrerá em uma frequência maior e ficará mais próxima do 

consumidor final, em locais estratégicos chamados de satélites.

Os centros de distribuição estarão localizados próximos aos centros mais 

populacionais, reduzindo os fluxos de transporte externo. O número de 
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instalações por empresas será reduzido, porém serão mais eficientes, mais 

orientados para o processo e com mais foco na eficiência operacional e com 

sistemas de informação mais eficientes e confiáveis. Há uma tendência de 

redução nas áreas de estocagem em função de maior flexibilidade nas ope-

rações internas.

Os armazéns do futuro serão dimensionados pelo canal de distribuição e 

algumas atividades, hoje, realizadas, tais como, montagem de kits, paleti-

zação, montagem final de produtos, etc., poderão ser realizadas por outros 

componentes da cadeia de distribuição ou mesmo eliminadas.

Cada vez mais, a informação será o grande diferencial para a integração das 

cadeias de suprimentos, os sistemas de gestão permitirão que as empresas 

questionem seus processos e façam a reestruturação de sua cadeia de distri-

buição para obter integração e maiores ganhos. A implementação de siste-

mas de processamento em tempo real reduzirá ainda mais o tempo do ciclo 

do pedido – tempo decorrido desde a emissão do pedido até a disponibili-

dade para o cliente final – exigindo mais velocidade, mais qualidade e maior 

capacidade de conduzir operações complexas, e sem margem para erros.

Os avanços na tecnologia de movimentação de materiais permitirão maior 

flexibilidade ao armazém, e a automatização dos movimentos exigirá cargas 

menores, em vez de cargas unitizadas, giros de estoque mais rápidos, de 

maneira confiável e com adequada relação custo-benefício.

Também, podemos prever que o sistema de separação “sem papeis” – uti-

lizando coletores de dados e a tecnologia da radiofrequência - será inten-

sificado nos próximos anos, pois a queda no custo desta tecnologia está 

tornando-a cada vez mais acessível, e seus benefícios, no aumento da efici-

ência dos trabalhadores, está sendo considerado pelas empresas.

20.3  No futuro o trabalho humano continu-
ará sendo importante

O que não mudará é a necessidade do trabalho em equipe nos armazéns do 

futuro, o que significa que as pessoas, que operarão as instalações, precisa-

rão ser muito bem treinadas, capacitadas e autoconfiantes. A tendência de 

reduzir os níveis hierárquicos será acentuada, precisando de maior interação 

entre as pessoas para desenvolvimento dos trabalhos.
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A dificuldade de encontrar e manter funcionários eficientes terá um impacto 

positivo, tornando o ambiente dos armazéns mais favorável aos seus usu-

ários, com dispositivos de posicionamento de carga que minimizem os es-

forços humanos e aumentem seu alcance. Também, teremos empilhadeiras 

e paleteiras mais ergonômicas, com assentos, rodas de direção e controles 

mais ajustados à postura correta, capazes de acomodar uma ampla gama de 

funcionários.

Tecnologia mais frequente e disponível, trabalhos em horários alternativos 

– funcionamento 24 horas - funcionários aptos a operar dispositivos de 

radiofrequência, leitores de códigos de barras, equipamentos sofisticados e 

embalagens apropriadas, farão com que as empresas precisem de pessoas 

mais inteligentes e preparadas para operar de maneira produtiva os novos 

sistemas, para diagnosticar problemas e para orientar consertos rapidamente.

Quando falamos em armazém do futuro e suas tendências operacionais, 

precisamos estar atentos e, principalmente, preparados para cenários desco-

nhecidos e até agora não imaginados. 

Resumo
Nesta aula, você pode “imaginar” o funcionamento de um armazém em um 

futuro muito próximo, pois todas as tecnologias discutidas já são realidade, 

apesar de ainda não terem sido disseminadas de maneira mais agressiva, o 

que deverá ocorrer em um curto espaço de tempo.

Você tomou conhecimento da importância da preparação profissional dos 

operadores do armazém do futuro, suas capacitações técnicas e a necessida-

de de seu aperfeiçoamento contínuo, bem como habilidade com tecnologia 

de ponta.

E você, está se preparando para ser um profissional de logística do futuro? 

Está atento às novidades tecnológicas e às novas formas de integração da 

cadeia de suprimentos? Preparando-se de forma adequada, aprimorando 

seus conhecimentos, desenvolvendo suas habilidades e conquistando com-

petências você estará garantindo sua empregabilidade agora e no futuro.

Bons estudos!

Para saber mais sobre os fututos 
cenários dos armazéns, leia os 

seguintes artigos:
1.“O armazém do futuro”. 

Disponível no endereço: http://
www.intelog.net/site/default.

asp?TroncoID=907492&Se
caoID=508074&Subsecao
ID=627271&Template=../

artigosnoticias/user_exibir.
asp&ID=843705&Titulo=O%20

ARMAZ%C9M%20DO%20
FUTURO  

2.“A visão futura do armazém”. 
Disponível no endereço: http://
www.qualilog.com/principal/

noticias_eventos/images/
visaofuturadoarmazem.pdf
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Figura 3.2: Classificação dos modais de transporte de acordo com o meio
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 3.3: Os modais de transporte - aeroviário, aquaviário rodoviário, dutoviário e ferroviário.
Fonte: http://www.noticiasagronegocios.com.br/portal/component/content/article/72-outros/491-intermodalidade-e-saida-
-das-empresas-para-driblar-gargalo

Figura 3.4: Comparação dos modais em termos das dimensões de serviço
Fonte: http://www.ilos.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&ltemid=74

Figura 4.1: Caminhão para transporte de cargas 
Fonte: http://sites.amarillasinternet.com/visualcar/caminhoes.html

Figura 4.2: Caminhões monoblocos
Fonte: http://www.cowboysdoasfalto.com.br/arquivos/legislacao_peso_dimensoes/tabela-1.cfm

Figura 4.4: Caminhões conjugado
Fonte: http://www.cowboysdoasfalto.com.br/arquivos/legislacao_peso_dimensoes/tabela-1.cfm

Figura 4.5: Semirreboque típicos para caminhões conjugados (baú, carroceria e tanque).
Fonte: http://www.rodambros.com.br/index.php?module=products&categoria= NOVOS&  subcategoria=NOMA&view=v
iewprods

Figura 4.6: Rodovia em más condições de conservação
Fonte: http://acertodecontas.blog.br/wpcontent/uploads/WindowsLiveWriter/ Crticasaomodelodeconcessodeestradas-
soinf_AFC3
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Figura 5.1: Composição ferroviária ou trem (locomotiva e vagões) 
Fonte: http://www.webtranspo.com.br/ferroviario/20437-mrs-alcanca-recorde-de-producao

Figura 5.2 : Trem composto por locomotiva e vagões
Fonte: http://www.hornbyguide.com/item_details.asp?itemid=1442

Figura 5.4: Exemplos de vagões mais utilizados na transporte ferroviário (transporte de carga, de líquidos e passageiros).
Fonte: http://www.maismodelismo.com.br/Produto-FERREOMODELISMO

Figura 5.5: Comparação entre a densidade da malha ferroviária entre o Brasil e os Estados Unidos.
Fonte: CNT/UFRJ/COPPEAD, 2002,

Figura 5.6: Medida da bitola em uma ferrovia.
Fonte: http://railwaycard.arteblog.com.br/

Figura 6.1: Transporte marítimo de longo curso e de cabotagem
Fonte: http://dc317.4shared.com/img/EBUcrVcS/preview.html

Figura 6.2 : Grande cabotagem entre o porto Paranaguá (Brasil) e o porto de Zarate (Argentina).
Fonte: http://www.oceanica.ufrj.br/deno/prod_academic/relatorios/2008/Victor+Abrahao/relat1/Rel_11.htm

Figura 6.3: Representação de um navio cargueiro, seus compartimentos e sua carga. 
Fonte: http://www.workboatsinternational.com/cargo-ships-for-sale-cargo-vessels-for-sale.html

Figura 6.4: Típico navio porta conteineres
Fonte: http://s11.invisionfree.com/shipbucket/ar/t2194.htm

Figura 6.5: Fila de caminhões na rodovia de acesso ao Porto de Paranaguá (PR.), terminal de carga e Pátio de triagem 
superlotados.
Fonte: http://gepenews.blogspot.com/2011/07/logistica-gargalo-para-o-agronegocio.html e http://www.opresenterural.
com.br/noticias.php?n=2757

Figura 7.1: Avião típico para transporte de passageiros e cargas.
Fonte: http://www.ibiubi.com.br/produtos/loc/agro-indústria-e-comércio/

Figura 7.2: Processo de carga/descarga de um avião cargueiro. 
Fonte:http://www.virt.com.br/index.php/noticias/cidades/6543-acnur-faz-entrega-historica-de-ajuda-humanitaria-na-
-somalia.html

Figura 7.3 : Avião all pax para transporte de passageiros.
Fonte: http://desastresaereosnews.blogspot.com/2009_06_13_archive.html

Figura 7.4 : Avião Airbus A380 Beluga, all cargo para transporte de cargas.
Fonte: http://www.meteopt.com/forum/off-topic/aviacao-3318-2.html

Figura 7.5: Maior avião cargueiro do mundo o Antov AN-225 Mriya
Fonte: http://www.logisticadescomplicada.com/os-maiores-do-mundo-avioes-de-carga-e-de-passageiros-antonov-e-a380/

Figura 8.1: Aquadutos (duto para transporte de água) de bambu e de cerâmica
Fonte: http://pt.protopia.at/index.php/Arquivo:Bamboo3.gif e http://o-xukalho.blogspot.com/2003_11_01_archive.html

Figura 8.2: Dutos para transporte de derivados de petróleo feitos de aço-carbono.
Fonte: http://meios-de-transportes.blogspot.com/

Figura 8.3: Duto subterrâneo
Fonte: http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/3476-metodo-de-construcao-de-dutos-na-construcao-civil/

Figura 8.4: Duto aparente 
Fonte: http://logisticaecomunicacao.blogspot.com/2011/10/transporte-dutoviario-caracteristicas.html

Figura 8.5: Duto submarino
Fonte: adaptado de http://www.redetec.org.br/inventabrasil/piperin.htm

Figura 8.6: Principais dutovias do Brasil e América do Sul
Fonte: http://itodos.wordpress.com/page/2/
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Figura 9.1: Os quatro principais modais de transporte: aeroviário, aquaviário, ferroviário e rodoviário.
Fonte: http://www.globaw.com.br/logistica_transportes.php

Figura 9.2: Comparação dos modais em termos das dimensões de serviço
Fonte: http://www.ilos.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=1104&Itemid=74

Figura 9.3: As características exigidas dos modais de transporte pelo mercado competitivo 
Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 10.1: O transporte intermodal ou unimodal: rodoviário, ferroviário, aeroviário e aquaviário.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal

Figura 10.2: A intermodalidade pode ser representada por peças de um quebra-cabeça que se encaixam de maneira 
perfeita.
Fonte: http://maquinistas.org/pdfs_ruirodrigues/TRANSINT.pdf

Figura 10.3: A multimodalidade é integração dos modais com gestão única de operação.
Fonte: http://teclog2.wordpress.com/2010/03/24/aulas-09-e-10-%E2%80%93-introducao-a-logistica/ 

Figura 11.1: Os modais mais utilizados de forma independe (monomodal).
Fonte: http://www.l2c.com.br/

Figura 11.2 :O transporte mono modal rodoviário de carga utilizando caminhão e van.
Fonte: http://www.uniasselvipos.com.br/hp-2.0/cursos/cursos_ler.php?codi=GOL

Figura 11.3: Serviço de carga com lotação completa
Fonte: Gestão logística do transporte de carga, Caixeta e Martins, Ed. Atlas: 2009.

Figura 11.4: Serviço de carga fracionada com coleta e distribuição local.
Fonte: Gestão logística do transporte de carga, Caixeta e Martins, Ed. Atlas: 2009.

Figura 11.5: Serviço de carga fracionada de longa distância.
Fonte: Gestão logística do transporte de carga, Caixeta e Martins, Ed. Atlas: 2009.

Figura 11.6: Serviço de carga fracionada de longa distância com terminais de trânsito intermediários.
Fonte: Gestão logística do transporte de carga, Caixeta e Martins, Ed. Atlas: 2009.

Figura 12.1: Algumas atividades que podem ser terceirizadas com Operadores Logísticos. Fonte: http://www.modallog.
com/solucoes.html

Figura 14.1: As medidas das três dimensões para o cálculo da cubagem.
Fonte: adaptado de http://www.ribeiroexpress.com.br/perguntas.htm

Figura 14.2: Os modais de transporte, o fator de cubagem e os conhecimentos de frete.
Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 15.1: Tabela com os valores parciais que compõe o frete total.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 16.1: Representação da distribuição física através do transporte entre os elementos componentes da cadeia 
logística.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 16. 4 : Atividades do ciclo básico da distribuição física
Fonte: BOWERSOX, Donald J; CLOSS, David J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento. 
São Paulo: Atlas, 2001

Figura 16.3: Distribuição do tipo mercado do usuário final
Fonte: http://es.123rf.com/photo_4498200_madre-y-el-padre-con-hija-de-compras-en-el-supermercado.html

Figura 16.4: Mercado atacadista de peixe no Japão, onde compradores intermediários (donos de restaurantes e revende-
dores para peixarias) abastecem seus negócios.
Fonte: http://avidaeaobra.wordpress.com/page/88/ 
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Figura 17.1: Posição dos canais de distribuição na Cadeia Logística total.
Fonte: http://www.portaladm.adm.br/amkt/AMKT3.htm

Figura 17.2: Os níveis do canal de distribuição e os elementos componentes
Fonte: http://regisdesigner.blogspot.com/2010/05/planejamento-e-desenvolvimento-de_31.html

Figura 17.3: Comparação entre Canal de Distribuição e Distribuição Física
Fonte: http://monteseunegocio.webnode.com.br/funcionamento/

Figura 18.1: A visão integrada do canal de suprimentos com o foco no cliente
Fonte: http://www.certisign.com.br/a-certisign/canais

Figura 19.1: As três dimensões de um armazém (comprimento C, largura L e altura h).
Fonte: elaborado pelo autor. 

Figura 19.2: As operações básicas em um armazém.
Fonte: elaborado pelo autor a partir de Ballou (1999).

Figura 19.3: Atividades básicas do processo de pedido-recebimento em um armazém.
Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 19.4: Atividades básicas do processo de recebimento-armazenagem em um armazém.
Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 19. 5 : Atividades básicas do processo de pedido-expedição em um armazém.
Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 20.1: Armazém do futuro permitira a integração das operações internas e externas das empresas.
Fonte: http://www.ssi-schaefer.com.br/software-de-logistica/gama-de-servicos.html

Quadro 12.2 : Comparação entre os Operadores Logísticos Integrados e os Prestadores de Serviços Logísticos Tradiconais
Fonte: http://www.ilos.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=1077&Itemid=74

Quadro 13.2 :Quadro de adicionais ao frete apresentada por empresa de transporte rodoviário.
Fonte: elaborada pelo autor.

Quadro13.1:Tabela de para cálculo de frete apresentada por empresa de transporte rodoviário.
Fonte: elaborada pelo autor.
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Atividades autoinstrutivas

1. A importância do transporte na existência dos seres humanos está 
ligada a que fator?

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Necessidade de preservação da espécie e procriação.

b) Necessidade de movimentar coisas de um local para outro.

c) Necessidade de agregar conhecimento a sua existência.

d) Necessidade de ajudar o próximo e manter relacionamentos.

e) Necessidade de conseguir uma forma mais econômica de plantio.

2. No desenvolvimento dos meios de transporte pelo homem, hou-
ve duas invenções que foram chamados de “divisores de água” e 
possibilitaram um grande progresso na movimentação de bens. 
Assinale a alternativa em que aparecem, na ordem cronológica em 
que ocorreram, estas invenções.

a) A domesticação de animais e a roda.

b) A força de arrasto e a força a vapor.

c) A força a vapor e a roda.

d) A força de arrasto e a força a vapor.

e) A roda e a força a vapor.

3. Uma das definições mais utilizadas para transporte, como ativida-
de logística é:

 “Um sistema tecnológico e organizacional que tem como objetivo 

____________________ pessoas e mercadorias de um lugar para outro, com 

a finalidade de equilibrar o diferencial espacial e econômico entre  

____________________ e oferta.” 

 Com base nesta afirmação, assinale a única alternativa que contém as 

palavras que preenchem com exatidão as lacunas acima.



a) movimentar, consumo

b) transferir, demanda 

c) movimentar, procura

d) transferir, consumo

e) movimentar, consumo

4. O sistema de transportes é vital para o comércio interno e externo 
para a fixação dos custos de bens e serviços, para a composição 
dos preços, para a regularização dos mercados, para a utilização 
das terras e a urbanização dos países. 

Assinale a alternativa que corresponde à relação entre transporte e 
desenvolvimento econômico.

a) A melhor disponibilidade de infraestrutura para o transporte influencia 

os fluxos do comércio, porém não influência na determinação dos custos 

nas relações comerciais entre empresa e o público consumidor.

b) Quanto maior o país, mais importância tem o sistema de transporte, de-

vido a sua função de transferir insumos e produtos finais para regiões 

com distâncias maiores, e neste sentido, o transporte tem um efeito mul-

tiplicador, influenciando diretamente na competitividade e nos demais 

setores da economia.

c) A melhor disponibilidade de infraestrutura para o transporte influencia 

os fluxos do comércio e pode posicionar os custos operacionais acima 

dos demais países, com isto gerando maior competitividade internacional 

e melhores resultados econômicos para as nações.

d) O desenvolvimento econômico das nações independe do seu sistema de 

transporte, pois os países se desenvolvem através da industrialização e 

do aperfeiçoamento da mão-de-obra, sendo, portanto, independente de 

sua infraestrutura de transporte.

e) O tamanho do país independe de sua necessidade de infraestrutura de 

transporte, pois as distâncias não interferem na distribuição de bens e 

serviços entre as regiões, e qualquer meio de transporte pode ser utiliza-

do em qualquer situação.
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5. Assinale a alternativa CORRETA para responder a seguinte afirmação:

 “Do ponto de vista econômico, a distância entre um fornecedor e um 

consumidor é medida pelo custo de transporte e sua disponibilidade no 

momento necessário.”

 A partir desta visão estratégica, podemos afirmar que um sistema de 

transporte eficiente contribuí para

a) aumentar a competitividade do mercado, garantir economia de escala e 

redução do preço final do produto.

b) aumentar o nível de distribuição regional, garantir o menor custo possível 

e manter a competição entre países.

c) diminuir a capacidade de movimentação de cargas, otimizar os meios de 

transporte e manter o equilíbrio econômico existente.

d) aumentar a competitividade do mercado, garantir o menor custo possível 

e otimizar a capacidade de carga de cada meio de transporte.

e) garantir economia de escala, aumentar a competitividade do mercado e 

manter o equilíbrio econômico existente.

6. Uma das principais funções do profissional de logística é a escolha 
adequada de modal para cada operação analisada, buscando sem-
pre o melhor serviço com o menor custo possível. 

Assinale a alternativa que contempla os fatores que devem ser leva-
dos em consideração. 

a) Custos de produção, desperdício de matéria prima e furtos, e roubos 

consequentes.

b) Valor do veículo, movimentação inadequada, condições de tráfego inerentes.

c) Custo de marketing, prazo de entrega, furtos e roubos consequentes.

d) Custo do serviço, tempo de entrega, perdas e danos decorrentes.

e) Qualidade do produto, percurso viário, perdas de produtividade.
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7. A respeito da utilização dos modais de transporte, analise o pa-
rágrafo abaixo e preencha as lacunas de acordo com cada modal.

 O modal ____________________ é de suma importância para o sistema eco-

nômico de todo e qualquer país ou região, é o único que possibilita a 

interligação entre diferentes regiões econômicas sem depender de algum 

dos demais modais. O modal ____________________ foi desenvolvido a partir 

dos avanços tecnológicos permitindo a remessa de produtos como pe-

tróleo, gás, minérios líquidos e gasosos, a longa distância, sem consumo 

de combustível não renovável. O modal ___________________ é considerado 

o caçula dos modos de transportes, é fundamental para o estabeleci-

mento de conexões entre as regiões mais distantes do mundo. O modal 

____________________ é um dos mais indicados para o transporte de longas 

distâncias de produtos de grande volume e com baixo valor de agre-

gação. O modal ____________________ foi o primeiro a transportar grandes 

volumes de cargas e interligar diferentes países e continentes.

Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas.

a) dutoviário, aeroviário, ferroviário, aquaviário e rodoviário

b) aeroviário, ferroviário, rodoviário, dutoviário e aquaviário

c) ferroviário, dutoviário, aeroviário, rodoviário e aquaviário

d) rodoviário, dutoviário, aeroviário, ferroviário e aquaviário

e) aquaviário, dutoviário, aeroviário, ferroviário e rodoviário

8. Administrar o transporte significa tomar decisões sobre um amplo 
conjunto de aspectos. Marque (V) se a proposição for verdadeira 
e (F) se for falsa.

 (   )  As alternativas oferecidas para transporte, em relação à utilização dos 

modais, são combinadas e exclusivas, sendo as combinadas: multi-

modalidade e unimodalidade. 

 (   )  Os aspectos básicos a serem levados em consideração na escolha de 

um modal de transporte são o custo do frete, tempo de entrega e 

suas variações, perdas e danos  possíveis.

 (   )  A escolha do modal de transporte deve procurar atingir os objetivos 

da Logística, cumprindo as exigências que o sistema ecológico requer.
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 (   )  Na escolha de um ou mais modais de transporte, não tem influência  

o custo de  estoque  gerado no sistema.  

 (   )  Os modais de transporte mais utilizados pela logística são os modais 

rodoviários, ferroviários, aquaviários e aeroviários.      

Indique a alternativa com a sequência CORRETA.

a) V, V, F, F, V

b) V, F, F, V, F

c) F, V, F, F, V

d) F, F, V, F, F

e) F, V, V, F, V

9. O objetivo logístico do transporte de cargas é a disponibilidade 
de produtos nos destinos de maneira eficiente e o custo que o 
mercado está disposto a absorver, portanto, um sistema eficiente 
de transporte permite: 

I. Maior competitividade do produto no mercado.

II. Maior nível de estoque e atendimento imediato.

III. Reduzir o custo dos produtos pela economia de escala.

IV. Reduzir os preços finais dos produtos em função do menor custo no frete.

V. Manter o modal rodoviário como o mais eficiente no sistema de transporte.

Marque a  alternativa que apresenta as afirmações CORRETAS.

a) I, III, IV

b) II, III, IV

c) III, IV, V

d) I, II, V

e) II, IV, V
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10. Os modos possíveis de se movimentar mercadorias e/ou pessoas 
de um ponto de origem a um ponto de destino, e que apresenta 
características próprias e particulares, bem como custos de fretes 
diferenciados pela sua utilização, é a definição de 

a) armazenagem.

b) transporte.

c) modal de transporte.

d) multimodalidade.

e) operador logístico.

11. Modal de transporte é a forma utilizada para movimentar produ-
tos e pessoas de um ponto para o outro e são classificados con-
forme o meio onde operam. Assinale a alternativa que contém a 
afirmação CORRETA a respeito dos modais de transporte.

a) A escolha pelo modal de transporte mais indicado para cada operação 

é uma decisão baseada na percepção pessoal do gestor de transporte.

b) Podemos afirmar que existe sempre um modal melhor que os outros, pois, 

apesar, de suas características próprias todos têm a mesma disponibilidade.

c) Cada modal apresenta características próprias e específicas com vanta-

gens e desvantagens que precisam ser analisadas pelo gestor de logística.

d) A tomada de decisão logística pelo modal mais indicado depende da 

viabilidade operacional e independe do custo final de frete.

e) A escolha do modal está na preferência pessoal do analista de transporte, 

pois é melhor transportar pelo modal que é mais conhecido de cada um.

12. A escolha de um modal, pelo profissional de logística, deve le-
var em consideração alguns fatores que auxiliam na decisão da 
operação logística. Assinale a alternativa que contenha fatores de 
eficiência.

a) Tipo de carga, tamanho da frota, valor do capital de giro.

b) Forma da carga, valor da carga, disponibilidade do modal.

c) Acondicionamento da carga, tipo de veículo, urgência no destino.
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d) Disponibilidade de mão de obra, disponibilidade financeira, variação de 

transbordo.

e) Tipo de veículo, tipo de fornecedor, característica do modal.

13. Sabemos que o elemento básico para transporte de mercadorias 
pelo modal é a disponibilidade de equipamentos de transporte, 
tais como: caminhão, trem, navio e avião. Porém, um destes veí-
culos pode apresentar várias configurações diferentes. Com base 
nesta afirmação, associe a coluna A com a coluna B, levando em 
conta o tipo de veículo para cada modal.

I. Modal rodoviário (   ) Graneleiro, porta-contêineres e tanque.

II. Modal ferroviário (   ) Trem, composição férrea e comboio de vagões.

III. Modal aeroviário (   ) Caminhão, carreta, veículo urbano de carga.

IV. Modal aquaviário (   ) Avião de passageiro, avião cargueiro e helicóptero.

Marque a alternativa que mostra a sequência CORRETA. 

a) IV, I, II, III

b) II, IV, I, III

c) I, II, IV, III

d) III, I, IV, II

e) IV, II, I, III

14. Cada modal de transporte possui vantagens e desvantagens logís-
ticas dependendo da operação a ser realizada. Quanto às desvan-
tagens logísticas do modal ferroviário é CORRETO afirmar:

I. Baixa segurança para as cargas, principalmente no Brasil.

II. Não é indicado para viagens superiores a 300 km.

III. Não é, economicamente, viável para cargas de pequeno volume e alto valor.

IV. Seu tempo de trânsito é maior que o aquaviário e menor que o rodoviário.

V. Os custos de manuseio são altos em relação ao modal rodoviário.
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Marque a alternativa que contempla a sequência CORRETA.

a) I, II, III

b) II, III, IV

c) III, IV, V

d) I, III, V

e) II, IV, V

15. O total do custo logístico mensal de uma organização foi de R$ 
600.000,00. Considerando as três atividades primárias da logística: 
processamento do pedido, manutenção de estoques e transporte, 
e avaliando, somente, esta informação, pode-se afirmar que o cus-
to com transporte será de aproximadamente 

a) R$ 100.000,00.

b) R$ 200.000,00.

c) R$ 300.000,00.

d) R$ 400.000,00.

e) R$ 500.000,00.

16. No desenvolvimento de um projeto logístico para um canal de dis-
tribuição, cujo perfil da carga é de alto valor agregado, de baixo 
volume e com alta tecnologia embarcada (sujeito a avarias por 
trepidação), você, como técnico em logística, aponte o modal mais 
indicado. 

a) O modal mais indicado é o rodoviário, pois ele é o único que permite a 

operação porta a porta, o que é essencial para cargas de baixo volume.

b) O modal mais indicado é o ferroviário, pois o valor do produto indica 

que o custo com  frete deve ser compatível com o valor agregado.

c) O modal mais indicado é o aquaviário, pois produtos de alta tecnologia 

precisam da proteção de contêineres.

d) O modal mais indicado é o aeroviário, pois o perfil da carga justifica a uti-

lização de um transporte mais rápido e que minimiza os riscos de avarias.

e) O modal mais indicado é o dutoviário porque sua frequência e disponibilidade 

aliados ao preço baixo do frete, recomendam, tecnicamente, esta operação.
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17. A multimodalidade pode ser entendida como

a) a forma de pagamento de fretes em duplicidade.

b) a integração de dois ou mais modais de transporte.

c) a tributação de produtos entre diferentes estados do país.

d) a utilização de diferentes profissionais envolvidos no transporte.

e) a variedade de modais disponíveis para uma empresa.

18. A respeito da importância da cubagem de carga para a precificação 
de fretes em qualquer um dos modais, qual alternativa, abaixo, é 
CORRETA?

a) A cubagem é um procedimento adotado por algumas transportadoras 

visando aumentar seu faturamento.

b) A cubagem é a comparação entre o peso físico e o peso relativo ao 

volume da carga, e, sempre, o valor do frete é calculado pelo maior entre 

estes pesos.

c) A cubagem deve ser realizada quando a carga tiver um peso físico elevado 

e um volume métrico baixo.

d) A cubagem só é aplicada ao modal rodoviário em função da ocupação 

volumétrica dos baús de carga que compõem as carretas.

e) A cubagem não é aplicada às cargas transportadas em contêineres, pois 

o volume de qualquer contêiner sempre é o mesmo e ocupa o mesmo 

espaço em todo modal.
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19. O modal aquaviário, também, é muito importante nas operações 
logísticas, é o mais indicado para transportes de longas distâncias 
de produtos de grande volume e com baixo valor agregado. Rela-
cione as colunas de acordo com as características de cada subdivi-
são deste modal de transporte. 

I. Marítimo de longo curso (   )  Liga portos do mesmo país por 

águas internacionais.

II. Marítimo de cabotagem (   )  Também pode ser chamado de 

transporte aquaviário internacional.

III. Marítimo de grande cabotagem (   )  Transporte entre portos de países 

diferentes transitando sempre por 

águas costeiras.

(   )  Também pode ser exclusivamente 

nacional.

(   )  Liga portos de países diferentes e 

transita por águas internacionais.

(    )  Transporte costeiro que cruza 

fronteiras entre países sem entrar 

em águas internacionais.

Marque a alternativa que corresponde à relação CORRETA entre a 
coluna A e a coluna B.  

a) II, III, II, I, III, I

b) I, II, III, I, II, III 

c) II, I, III, II, I, III

d) III, I, II, III, II, I

e) II, I, III, I, II, III

20. O modal aeroviário é fundamental para ligar pontos distantes de 
maneira rápida e, nos últimos anos, tem sido um dos mais utiliza-
dos para efetivar o comércio internacional. A respeito do trans-
porte aeroviário, relacione, de maneira correta, o que consta na 
coluna A com o que consta na coluna B.
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I. Vantagem logística (   )  Alto valor do frete quando comparado com os 

modais rodoviário, ferroviário e aquaviário.

II. Desvantagem logística
(   )  Cargas mais indicadas são aquelas de alto valor 

agregado, baixo peso e urgentes.

III. Característica do modal
(   )  Apropriado para transportar a médias e longas 

distâncias.

(   )  É o modal que transporta com maior rapidez.

(   )  Não é viável para transporte de cargas a granel 

pelo elevado custo de seu frete.

(   )  É o modal que apresenta a maior confiabilidade 

e boa disponibilidade.

Aponte a alternativa que contém a sequência correta na relação en-
tre as colunas A e B.  

a) III, I, III, II, II, I

b) II, III, III, I, II, I

c) I, II, III, I, II, III

d) III, I, II, I, III, II

e) II, I, III, III, II, I

21. A respeito do modal dutoviário, aponte a alternativa que traz a 
sua principal característica.

a) Realizado por empresas particulares e/ou públicas.

b) O veículo utilizado compõe a própria infraestrutura do modal.

c) Liga pontos distantes através de vias expressas.

d) Opera somente com produtos líquidos.

e) Apresenta grande disponibilidade em todo o território.
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22. Na escolha de um ou outro modal, existem alguns fatores impor-
tantes a serem analisados. Sobre estes fatores é CORRETO afirmar:

I. Valor dos bens transportados – para os bens de valor agregado mais bai-

xo, a escolha pode recair sobre um modal mais lento, com exceção dos 

perecíveis.

II. A perecibilidade do bem a ser transportado – quanto mais perecíveis são 

os bens, mais rapidez é exigida do modal, e, portanto, maior o custo do 

frete incidente.

III. Velocidade do modal – quanto mais perecível e quanto mais urgente sua 

necessidade no destino, mais velocidade é exigida do modal de transporte.

IV. Frequência e disponibilidade do modal – significa a regularidade que o 

modal de transporte mantém em determinada rota de movimentação.

V. Custo do transporte – cada um dos modais de transporte apresenta ca-

racterísticas próprias que determinam o valor do frete cobrado dos em-

barcadores.

VI. Confiabilidade do modal – quanto mais confiável o modal de transporte, 

menor será o estoque gerado na origem e no destino, uma vez que con-

fiabilidade resulta da capacidade de realizar entregas consistentes e nos 

prazos acordados com os clientes.

 Aponte abaixo a alternativa que contempla a alternativa CORRETA.

a) I, II, III, IV

b) II, III, IV, V

c) I, III, V, VI

d) I, II, IV, VI

e) Todos as alternativas estão corretas.

23. O custo do transporte não é a única dimensão a ser levada em 
consideração na escolha de um modal ou de vários modais para a 
operação de transporte de bens.  O contratante do transporte, o 
embarcador, além do preço, deve analisar outras cinco dimensões 
relevantes na decisão pelo modal ou pela combinação de dois ou 
mais modais, pois são elas associadas ao custo, que determinam a 
qualidade dos serviços oferecidos, modal a modal. 

e-Tec Brasil 146 Transporte e Distribuição



Marque a alternativa que contenha a correlação correta entre a colu-
na A (dimensão) e coluna B (definição da dimensão).

I. Velocidade
(   )  Entendida como a capacidade de cumprir os termos previstos nas 

operações, conforme a exigência do mercado.

II. Consistência
(   )  Número de localidades onde o modal se encontra presente e dis-

ponível  para ser utilizado.

III. Capacidade
(   )  Número de vezes em que o mesmo equipamento do modal pode 

ser utilizado em um determinado horizonte de tempo.

IV. Disponibilidade
(   )  Relação tempo e distância que o modal oferece, ou seja, o tempo 

gasto em determinada operação para percorrer a distância requerida.

V. Frequência
(   )  Possibilidade de operar com diferentes volumes, peso e variedade 

de produtos no mesmo equipamento de carga.

A alternativa que contém a sequência CORRETA na relação entre as 
colunas A e B é:

a) II, V, IV, III, I.

b) II, IV, V, I, III.

c) III, IV, II, I, V.

d) III, V, I, II, IV.

e) V, III, IV, II, I.

24. No processo de escolha do(s) modal(is) mais indicado(s) para de-
terminada operação, o gestor de logística deve analisar as cinco 
dimensões que compõem o nível de serviço de cada modal, pela 
combinação destas dimensões relacionadas com a  qualidade e as 
características específicas de cada um deles. A representação abai-
xo apresenta o nível de serviço, segundo levantamento realizado 
pela COPPEAD, de um departamento da UFRJ especializado em 
estudos logísticos.
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Comparação dos modais: Serviço

Duto

Duto

Rodo

Rodo

Rodo

Rodo

Rodo

Ferro

Ferro

Ferro

Ferro

Ferro

Duto

Duto

Duto

Aéreo

Aéreo

Aéreo

Aéreo

AéreoAquav.

Aquav.

Velocidade

Consistência

Frequência

Capacitação

Disponibilidade

Aquav.

Aquav.

Aquav.

(+) (-)

Fonte: www.cel.coppead.ufrj.br/fs-public.htm

 

Analise a representação gráfica acima e assinale a alternativa que 
contempla a interpretação das informações corretamente. 

a) Nos casos em que o fator decisivo seja a disponibilidade, o gráfico indica 

a utilização do modal aquaviário, pois tem maior disponibilidade que 

todos os demais.

b) Entre todos os modais, os que apresentam a melhor média de nível de 

serviço nas dimensões representadas são o modal rodoviário e o modal 

ferroviário.

c) Os níveis de serviço apresentados estão, diretamente, relacionados ao 

percentual de utilização de um modal em relação ao outro, pois quanto 

mais utilizados, melhor são avaliados.

d) Os modais que apresentam melhor desempenho em relação às dimen-

sões, capacitação e frequência, são, respectivamente, o modal dutoviário 

e o modal aeroviário.

e) A característica da carga e o destino da mesma são, diretamente, de-

pendentes da disponibilidade do modal, portanto o gráfico indica que o 

modal mais disponível é o ferroviário.
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25. Uma operação de transporte pode ser desenvolvida com um único 
modal, ou, utilizando dois ou mais modais. A este respeito, qual a 
alternativa CORRETA? 

a) Monomodalidade é a utilização de um único modal para efetuar a movi-

mentação desde o ponto de origem até o ponto de destino.

b) Multimodalidade é a operação de transporte realizada por dois ou mais mo-

dais separadamente e com a emissão de um conhecimento para cada modal.

c) Intermodalidade é a utilização de dois ou mais modais em uma operação 

de transporte e deve ser realizado por uma OTM.

d) Unimodalidade é a forma de efetuar uma operação de logística por pelo 

menos dois modais e gerenciada pelo próprio embarcador.

e) Plurimodalidade é a utilização de três ou mais modais de transporte exe-

cutado por um operador logístico para atender a solicitações especiais 

de clientes.

26. A multimodalidade, por ser um sistema de transporte regido por um 
único documento que permite que a carga utilize dois ou mais modais, 
precisa de um único responsável por este serviço, e é denominado:

a) OMT (Operador Multimodal de Transporte).

b) GOM (Gerenciador Operacional de Multimodal).

c) OTM (Operador de Transporte Multimodal).

d) MOT (Multimodalidade Operacionalizada por Transportador).

e) GTM (Gerenciador de Transporte Multimodal).

27. O transporte de cargas, exclusivamente, por um modal tem ocor-
rido, preferencialmente, tanto no Brasil como no resto do mundo, 
através do modal:

a) rodoviário.

b) ferroviário.

c) aquaviário fluvial.

d) aquaviário marítimo.

e) aeroviário.
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28. Existem quatro tipos de serviços prestados pelas empresas comer-
ciais de transporte rodoviário de cargas. Relacione as colunas de 
acordo com as características de cada um deles.

1. Serviço de Lotação 
Completa

(   )  É um serviço onde ocorre uma operação 

de descarga/triagem/carregamento em 

um depósito regional da transportadora.

2. Serviço de Carga  
Fracionada

(   )  Quando a carga é coletada nas instala-

ções do embarcador e é transportada no 

mesmo veículo para o depósito do des-

tinatário, sem passar por depósitos da 

transportadora.

3. Serviço de Carga 
Fracionada de Longa 
Distância

(   )  Semelhante ao serviço 3, com existência 

de terminais intermediários da transpor-

tadora, onde são reorganizadas as remes-

sas por corredor de transporte.

4. Serviços de Carga 
Fracionada de Longa 
Distância com Termi-
nais Intermediários 
de Trânsito

(   )  Quando a carga é coletada nas instalações 

do embarcador e deslocada até o depósito 

da transportadora, onde é feita a triagem 

e o reembarque nos veículos de distribui-

ção, que fazem as entregas diretamente 

aos destinatários em vários pontos.

Marque a sequência CORRETA.

a) 3 – 2 – 1 – 4 

b) 2 – 3 – 1 – 4 

c) 4 – 3 – 2 – 1 

d) 3 – 1 – 4 – 2 

e) 1 – 4 – 3 – 2
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29. Uma das maiores evoluções nos sistemas logísticos, na última dé-
cada, foi o surgimento do Operador Logístico na Cadeia de Supri-
mentos, que veio para atender algumas exigências do mercado 
e liberar os esforços das empresas para investir no foco de seu 
negócio. Qual a principal atuação de um operador logístico na ati-
vidade logística? 

a) Compras, transporte, manutenção de estoques, gestão do pedido, força 

de vendas.

b) Armazenagem, transporte, manutenção de estoques, gestão do pedido, 

força de vendas.

c) Armazenagem, transporte, manutenção de estoques, gestão financeira, 

força de vendas.

d) Serviços genéricos, transporte, manutenção de estoques, gestão do pe-

dido, força de vendas.

e) Armazenagem, transporte, manutenção elétrica, gestão do pedido, força 

de vendas.

Agora, encontre estas atividades no caça-palavras abaixo.

E B O K E R T V O N F M A Z L T S O T B

T F S L I H A M E T U K K C A G E L N E

G O B E N Z O D E M Z T O T H U U K E N

R R X D Z E D R F G H Y I K J L Q O R D

G Ç D G E S T A O D O P E D I D O I D F

J A B A H A L O M O T T I H A H T U F H

I D B E N Z O N I A M S H E L I S J G Y

K E N E T Z X S V E R S E N Y T E H X J

L V T R A N S P G R E D T O P T E Y Z I

O E R G T T R A N S P O R T E H D G A K

P N A R M A N E N A G E T R F V O T X T

Ç D S D E E E W M W C X Y N E G A R K G

U A U L Z E T G T A D E I H S E Ç V I X

Y S E A A Q U A R V G U M U T S N B O Z

J E M R E H N N J U I I L O P T E N M T

H R V E N T T D A S E R F G C I T E U Y

A R M A Z O E R M N D R T G C A U T N U

H T R A F E V G T Y J I T K C A N U R J

K T R A N S P I T R I Y H M F O A A G H

K G G T R I K M U Y E W S R E S M N E T
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30. Operador logístico é uma empresa que está capacitada para reali-
zar a terceirização unificada de serviços que seriam, normalmen-
te, efetuados pela empresa contratante (produtora, comercial, de 
serviços, etc.), ou que seriam divididos entre vários prestadores de 
serviços. Quanto à atuação dos Operadores Logísticos, marque (V) 
se a alternativa for verdadeira e (F) se for falsa.

 (   )  A principal atuação de um Operador Logístico está na área de trans-

porte, em segundo lugar na operação de armazenagem.

 (   )  De maneira geral e simplificada, um Operador Logístico nada mais 

é que um provedor de serviços logísticos terceirizados, ou seja, são 

empresas que atuam de forma independente de seus clientes.

 (   )  Operador Logístico é uma empresa capacitada para realizar a ter-

ceirização unificada de serviços logísticos que seriam, normalmente, 

efetuados pela empresa contratante.

 (   )  Operadores Logísticos são, exclusivamente, prestadores de serviços 

físicos (transporte e armazenagem), não oferecendo serviços geren-

ciais, pois estes são, sempre, obrigações do contratante.

 (   )  O Operador Logístico veio para atender algumas das exigências e li-

berar os esforços das empresas para investir no foco de seu negócio, 

seja ela, indústria, comércio ou serviços.

Marque a alternativa que contempla a sequência CORRETA.

a) V – V – V – F - V 

b) V – V – V – V - F

c) V – V – F – V - V

d) V – F  - V – V - V

e) F – V – V – V - V
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31. Em um ambiente de extrema competitividade, cresce a importân-
cia estratégica de serviços logísticos terceirizados com operadores 
eficientes e comprometidos com o sucesso do contratante, por-
tanto, o incremento de capacidade de atender os requisitos é o 
desafio imediato desses prestadores de serviço. Para atender, de 
maneira eficiente, os requisitos do contratante, o operador logís-
tico deve dispor de ferramentas que permitam

I. oferecer serviços sob medidas personalizadas.

II. reduzir os custos totais da logística, melhorar os serviços e diminuir a 

flexibilidade.

III. possuir ampla capacitação de análise e planejamento logístico, assim 

como de operação.

IV. contratos de serviços, tende a ser em curto prazo.

V. oferecer múltiplas atividades de forma integrada: transporte, estoque e 

armazenagem.

Estão CORRETAS as afirmações:

a) I – III – IV - V 

b) II – III – IV - V 

c) I - II -  III  - IV  

d) I – II – III – V 

e) Todas estão corretas.

32. As duas principais variáveis determinantes do preço final de frete 
são a distância entre a origem e o destino da carga e o custo ope-
racional do modal, ou dos modais envolvidos. Porém, além des-
tas variáveis fundamentais, é possível identificar outras variáveis 
que podem influenciar o estabelecimento do preço final do frete. 
Marque a alternativa que contempla as variáveis corretamente e 
preencha a cruzadinha abaixo.
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a) Atraso na entrega, custo com carga e descarga, pedágio e fiscalização, 

perdas e avarias, aspecto geográfico, vias utilizadas, sazonalidade da de-

manda, carga e retorno.

b) Prazo de entrega, custo da descarga, pedágio e fiscalização, perdas e 

avarias, aspecto geográfico, vias utilizadas, sazonalidade da demanda, 

carga e retorno.

c) Prazo de entrega, custo com carga e descarga, fiscalização eletrônica, 

perdas e avarias, aspecto geográfico, vias utilizadas, sazonalidade da de-

manda, carga e retorno.

d) Prazo de entrega, custo com carga e descarga, pedágio e fiscalização, 

perdas e avarias, aspecto geográfico, vias utilizadas, sazonalidade da de-

manda, carga e retorno.

e) Prazo de entrega, custo com carga e descarga, pedágio e fiscalização, 

perdas e avarias, aspecto geográfico, vias interditadas, sazonalidade da 

demanda, carga e retorno.
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33. Na composição do preço de frete, em qualquer um dos modais de 
transporte, sempre teremos três elementos básicos. Cada um des-
tes elementos componentes participa para remunerar uma parte 
da operação de transporte para o transportador. Marque a alter-
nativa que apresenta a relação correta entre o elemento de com-
posição e a sua finalidade.

a) Frete peso: relativo ao tamanho da carga e remunera a parte de segu-

rança do frete.

b) Frete valor: calculado com base na relação custo do frete e volume da 

carga e remunera o equipamento utilizado na operação.

c) As taxas administrativas: referem-se às atividades complementares do 

transporte e seu valor remunera as ações não operacionais do transpor-

tador.

d) Frete bruto: a soma do frete valor e das taxas de administração e é uti-

lizado para calcular as operações adicionais ao transporte (paletização, 

coleta especial, etc.).

e) Frete básico: a soma do frete peso, frete valor e taxas administrativas e é 

utilizado para calcular o custo dos adicionais e atividades complementa-

res ao transporte.

34. O cálculo do valor de frete de transporte de carga independe do mo-
dal utilizado, sempre será composto por três grandes contas. A partir 
destas contas, podemos calcular todos os valores das operações con-
tratadas. A este respeito, considere as afirmações CORRETAS.

I. O Frete Básico (FB) é obtido pela soma do frete peso com o frete valor.

II. Os adicionais e atividades complementares ao transporte são calculadas 

a partir das solicitações do contratante do transporte.

III. O frete-valor depende da dimensão e do peso da carga transportada.

IV. Os adicionais de frete são apontados pela transportadora em conformi-

dade com suas necessidades de faturamento.

V. As taxas administrativas são obtidas a partir do frete básico, e seus valores 

são calculados com base no valor da carga e da distância a ser percorrida.

VI. O Frete Básico (FB) é utilizado para calcular os custos dos adicionais e 

operações complementares ao transporte, tais como, agendamento, pa-

letização, entrega ou coleta com veículo dedicado, taxa de restrição de 

trânsito, etc.
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Em relação às afirmações acima, assinale a alternativa que  contenha 
afirmações CORRETAS.

a) I, II, IV

b) I, II , VI

c) II, III, V

d) III, IV, VI

e) I, V, VI

35. O gerenciamento do transporte, na distribuição global, exige dos 
profissionais de logística o conhecimento das propriedades espe-
cíficas de cada um dos diferentes modais de transporte para que 
possa utilizá-los de forma a otimizar o resultado da operação. Na 
distribuição e transporte internacionais, o embarque marítimo e o 
transporte aéreo ganham, notoriamente, um destaque. Assinale a 
alternativa que contém uma causa de crescente notoriedade dos 
modais aeroviário e hidroviários.

a) O transporte marítimo passou a apresentar: três opções de serviços de 

linhas regulares, embarque a granel e serviços esporádicos.

b) O transporte aeroviário tem crescido muito, devido à utilização de menos 

aeronaves, porém mais modernas e com maior capacidade de carga.

c) No transporte aquaviário, os embarques são sempre a granel e o tempo 

de carga é inferior ao modal ferroviário.

d) O transporte aeroviário, que era privilégio de grandes companhias, está cada 

vez mais acessível à maioria das empresas que atuam internacionalmente.

e) O transporte dutoviário tem uma forte atuação no transporte de produtos 

industrializados, principalmente, quando paletizados, os conteneirizados.

36. O fator de cubagem influência, diretamente, no cálculo do frete 
para cada um dos modais de transporte, sendo que cada modal 
– rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário – tem um respec-
tivo fator de cubagem adotado pelo mercado de transporte de 
cargas. Relacione as colunas de acordo com a cubagem de cada 
modal.
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I. Modal Rodoviário (   )  Fator de cubagem de 167 kg por metro cúbico.

II. Modal Ferroviário
(   )  Fator de cubagem de 350 kg por metro cúbico.

III. Modal Aquaviário
(   )  Fator de cubagem de 300 kg por metro cúbico. 

IV. Modal Aeroviário
(   )  Fator de cubagem de 1.000 kg por metro cúbico.

Marque a alternativa que contempla CORRETAMENTE a sequência acima.

a) IV – II – I - III 

b) II – III – IV - I

c) II – IV – I - III

d) I – III – II - IV

e) III – II – I – IV

37. Determinado profissional de logística recebeu a incumbência de 
analisar dois volumes de cargas para transporte, fornecer uma de-
cisão sobre a incidência do frete-peso e tomar a decisão sobre o 
valor do frete a ser pago no transporte rodoviário. O frete deve 
ser calculado levando-se em conta o peso real (obtido com uma 
balança) ou peso cubado (calculado pela relação dimensão e peso 
específico de cada volume).

Os volumes são os seguintes: 

1. Uma caixa retangular medindo 0,35 m x 0,85m x 0,90m e seu peso 
balança é de 65 kg.

2. Um cilindro de 0,65 m de diâmetro por 1,10 m de comprimento, e 
cujo peso balança é de 250 kg.

Assinale a alternativa que contenha os respectivos pesos ( PB = peso 
balança, PC = peso cubado), pelo qual o frete-peso de cada carga de-
verá ser calculado. 
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a) PB e PC

b) PC e PC

c) PC e PB

d) PB e PB

e) nenhuma das alternativas está correta.

38. “A regra é clara, para o cálculo do valor do frete PESO prevalece 
o que for __________________ entre os dois pesos – aquele obtido na 
BALANÇA e o calculado pela __________________”. Assinale a alternativa 
que contenha, na ordem, as palavras que completam, corretamen-
te, a afirmação acima.

a) menor, balança.

b) maior,  estocagem.

c) maior, cubagem.

d) menor, estocagem.

e) maior, balança.

39. Como as taxas administrativas interferem no cálculo do valor de 
um frete? Assinale a alternativa CORRETA.

a) Reduzem o valor final do frete, pois são provenientes de descontos por 

fidelidade.

b) Aumentam o valor final do frete, pois são calculadas a partir das solicita-

ções específicas do contratante.

c) Aumentam o valor do frete, pois estão relacionadas ao peso e ao valor da 

carga a ser transportada.

d) Não interferem no valor final do frete, pois não estão relacionadas, dire-

tamente, com as operações de transporte.

e) Reduzem o valor final do frete, pois são referentes a créditos obtidos pelo 

contratante em função de pagamentos a maior.
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40. Assinale a alternativa que contém adicionais e operações comple-
mentares ao transporte.

a) Pedágio, taxa de reentrega, coleta de rotina, taxa de restrição de trânsito.

b) GRIS, taxa de dificuldade de entrega, agendamento, paletização.

c) Pedágio, GRIS, taxa de administração, taxa de coleta programada, taxa 

de reentrega.

d) Taxa de reentrega, veículo dedicado, taxa de adesão, paletização.

e) Gris, taxa de administração, taxa de adesão, paletização, coleta de rotina.

41. Distribuição Física é

a) a operação logística de aquisição de matéria-prima e transporte até as 

indústrias.

b) o processo logístico de recebimento e armazenagem de produtos pelos 

Operadores Logísticos.

c) o trabalho operacional de separação e unitização da carga para carrega-

mento nos veículos de entrega.

d) a atividade da logística que possibilita a movimentação física das merca-

dorias entre as empresas que compõem os canais de distribuição.

e) o transporte de produtos acabados entre unidades distribuidoras para 

reduzir custos de armazenagem.

42. Para que a atividade de distribuição física se cumpra, faz-se neces-
sária a atuação competente dos profissionais da cadeia de distri-
buição nos seus elementos componentes. 

Assinale a alternativa que contém os principais elementos compo-
nentes da distribuição física.

a) Veículos, estoque, depósitos, consumidor, indústrias e lojas.

b) Estoques, depósitos, fornecedores de matéria prima, equipamentos de 

movimentação de carga e descarga, veículos.
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c) Estoques, depósitos, equipamentos de movimentação de carga e descar-

ga e veículos.

d) Fornecedor de matéria-prima, depósitos, equipamentos de movimenta-

ção de carga e descarga e veículos.

e) Veículos, indústrias, fornecedores de matéria-prima, estoques e depósitos.

43. Distribuição física tem por objetivo disponibilizar os produtos na 
quantidade, qualidade e preço requeridos pelo mercado consumi-
dor. Para facilitar o entendimento deste mercado, normalmente, 
ele é dividido em dois tipos: o mercado do usuário final e o mer-
cado composto por intermediários. A respeito destes mercados, 
quais afirmações abaixo são corretas?

I. O mercado de usuários finais é composto por compradores industriais 

que utilizam os produtos adquiridos para uso pessoal.

II. O mercado composto por intermediários, que são numerosos, normal-

mente, adquirem quantidades menores e compram com mais frequência.

III. No mercado composto por intermediários, as compras são realizadas de 

acordo com o mercado pessoal.

IV. No mercado de usuários finais, as compras são, em geral, em mais quan-

tidade e menos frequência.

V. Um exemplo de mercado de usuários finais, são os consumidores de um 

supermercado que adquirem para consumo próprio ou para preparo de 

outros produtos de seu consumo.

Agora, assinale a alternativa que contenha afirmações CORRETAS.

a) I e II

b) III e IV

c) III e V

d) I e IV

e) IV e V

e-Tec Brasil 160 Transporte e Distribuição



44. Canal de __________________ é o conjunto de __________________ interdepen-
dentes envolvidas no __________________de tornar o __________________ ou 
__________________ disponível para uso ou consumo __________________, ou 
seja, um canal de distribuição é composto por unidades empre-
sariais distintas que o __________________ percorre até chegar às mãos 
do __________________ final. Marque a alternativa que preenche correta-
mente as lacunas e encontre as palavras no caça-palavras abaixo.

a) distribuição, organizações, processo, bem, serviço, final, produto, consumidor

b) organizações, processo, distribuição, bem, serviço, final, produto, consumidor

c) organizações, produto, processo, serviço, final, bem, consumidor, distribuição

d) organizações, bem, serviço, distribuição, processo, final, produto, consumidor

e) organizações, bem, distribuição, serviço, final, produto, processo, consumidor

P R O C E S T S E T G H D F R P O P S O

R P E T M F U K T A B B E N N R E R E S

O O R E E Z Z I I S E R V I Ç O S O R S

C C N L Z Q I M B F M M K R E D X D V S

E P T A G O E N I F C K A B A U X U I I

E R H T O U N N A X E J B E N T Q L G V

S O Y A I Z I I H G D N A G L O Q I T R

S C T E L A F E I A R E R O S N I O H E

S E O Ç A Z I N A G R O W T W K I S J S

F S I F I T N Q R E A T R J X J U D N D

G S S E E E A A E Ç L O V G Z M H E M F

C O I A S Q L R I K E U B M A H N P K X

E R C L S D F U K R T Y H K W N U R L Z

Y O O O F Q B R E T A H Y Z Q T I O U B
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H R D I R I L Y C O N S U M I D O R M M

T T R T O E I V C C E X X S R Y E C H U

T S S C O N S U M M R E O U J K L O Y F

U I N S Z X C V R F G T Y J M Ç O N T R

D D K I H N F V C D R E B E N F I M AF L
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45. O maior mérito de uma empresa comercial é o seu sistema de 
distribuição através de entidades empresariais – elos do canal de 
distribuição. A estratégia logística de Canal de Distribuição está 
relacionada com a definição

I. do mercado consumidor e seus componentes;

II. dos melhores locais para Centros de Distribuição;

III. do melhor sistema de informação para gestão do estoque dos seus com-

ponentes;

IV. dos modais de transporte mais indicados para movimentação de produtos;

V. dos operadores logísticos necessários para o ótimo funcionamento das 

redes logísticas;

VI. da maneira mais eficiente de negociar os bens ou serviços com mercados 

industriais.

Assinale a alternativa que contenha, somente, afirmações CORRETAS.

a) I, II, IV

b) II, III, VI

c) III, V, VI

d) I, IV, V

e) II, IV, V

46. Quanto à integração dos canais de distribuição, o grande desafio 
da logística é

a) estabelecer o número mínimo e máximo de empresas que participam.

b) definir a utilização exclusiva de intermodalidade ou multimodalidade.

c) buscar um sistema logístico de forma planejada que inclua todos os ca-

nais disponíveis.

d) a minimização dos custos de armazenagem com seu público consumidor.

e) maximizar a capacidade da equipe de vendas interna na busca de clientes 

exclusivos.
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47. A armazenagem diz respeito à estrutura física disponível para a 
guarda e manutenção dos estoques; e a gestão do estoque diz 
respeito à disponibilidade física das mercadorias, produtos, insu-
mos, bem como à sua manutenção em condições de utilização, 
seu controle de validade e a exatidão nos inventários.  No que diz 
respeito ao objetivo e missão da armazenagem como atividade 
logística, é CORRETO afirmar que

a) o objetivo principal e final da logística é o de prover o mercado de bens e 

serviços necessários e suficientes para atender as expectativas.

b) a armazenagem é uma atividade isolada e relacionada com as atividades 

de embalagem e manuseio de mercadorias.

c) a missão da armazenagem é minimizar o espaço físico disponível em 

prédios (armazéns, CDs, terminais de carga, etc.).

d) para atingir seus objetivos e cumprir com sua missão, a armazenagem 

depende, exclusivamente, de operações internas e de maneira eficiente.

e) a armazenagem é uma atividade complementar ao transporte e seu cus-

to envolve dois terços do custo da logística da empresa.

48. Para que a atividade de armazenagem atinja seus objetivos e cum-
pra com sua missão algumas operações internas devem ocorrer de 
maneira eficiente. Estas operações compreendem três processos 
básicos. Assinale a alternativa que contém estes três processos 
básicos da armazenagem, na ordem correta de ocorrência.

a) Processo de inventário-compra, processo de recebimento-armazenagem, 

processo de pedido-expedição;

b) Processo de aquisição-recebimento, processo de recebimento-armazena-

gem, processo de pedido-expedição.

c) Processo de recebimento-armazenagem, processo de inventário-compra, 

processo de separação-conferência.

d) Processo de aquisição-recebimento, processo de recebimento-conferên-

cia, processo de conferência-expedição.

e) Processo de inventário-aquisição, processo de recebimento-estocagem, 

processo de separação-expedição.
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49. Em um futuro próximo, o programa de produção será dinâmico e 
baseado em avaliação da demanda em tempo real, portanto, um 
armazém nunca se tornará obsoleto porque, sempre, existirá uma 
diferença entre a demanda e a produção. Neste sentido, o arma-
zém do futuro, pelas projeções de especialistas, tende a ser

a) mais dinâmico e flexível nas suas operações.

b) maior em dimensão e mais rígido operacionalmente.

c) totalmente automatizado e dispensará o trabalho humano.

d) rígido na movimentação interna e trabalhar com equipes menores de 

operadores.

e) menos exigente quanto à especialização de seus funcionários e menor 

utilização de equipamentos.

50. “A dificuldade de encontrar e manter funcionários eficientes terá 
um impacto positivo, tornando os armazéns do futuro mais fa-
voráveis aos seus usuários, com dispositivos de posicionamento 
de carga que minimizem os esforços humanos e aumentem seu 
alcance. Também, teremos empilhadeiras e paleteiras mais ergo-
nômicas, com assentos, rodas de direção e controles mais ajusta-
dos à postura correta; e capazes de acomodar uma ampla gama 
de funcionários”. De acordo com a afirmação acima é CORRETO 
afirmar que

a) os funcionários do armazém do futuro serão menos exigidos no seu tra-

balho individual.

b) os dispositivos de posicionamento de carga exigirão mais esforços do seu 

operador.

c) as empilhadeiras e paleteiras terão menos função de movimentação e 

mais tecnologia.

d) os equipamentos de movimentação terão múltiplas utilidades e serão 

adaptáveis aos operadores.

e) os armazéns do futuro não terão funções de armazenagem e servirão 

unicamente como pontos de passagem dos produtos.
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