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Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico, 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

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

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geográfica ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica – capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades 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

                                                                                          Março de 2014

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br 

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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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: remete o tema para outras fontes: livros, 

filmes, músicas, sites, programas de TV.

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. 

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever 

sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Indicação de Ícones
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Palavra da Professora-autora
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Caro(a) estudante,

Seja bem-vindo(a) à disciplina Classificação e Características dos Modais de 

Transporte. Elaboramos um material prático e objetivo para facilitar seu es-

tudo. Portanto, dedique-se e tenha disciplina para que haja um proveitoso 

aprendizado.

O objetivo desta disciplina é possibilitar que você, estudante, compreenda os 

conceitos, as características, vantagens e desvantagens, e saiba diferenciar 

cada modal e sua importância no processo logístico.

Mais uma vez, vamos dedicar algumas horas por dia para que você entenda 

e amplie o seu conhecimento acerca deste módulo – Classificação e Carac-

terísticas dos Modais de Transporte.

Sucesso e um forte abraço!

Janete Joana de Souza e Silva





Prezado(a) Estudante,

É um grande prazer recebê-lo(a). A partir de agora vamos trabalhar juntos 

na disciplina Classificação e Características dos Modais de Transportes.Nosso 

módulo possui 20 horas/aula na grade curricular do seu curso de Logística.

Vamos estudar assuntos importantes em transportes no curso Técnico em 

Logística, tais como:tipos de modais, operadores de modal único, transpor-

tadoras especializadas, operadores intermodais e intermediários, estrutura 

de custos e estratégias de formação de preço e, por último, tomada de de-

cisão nos modais e dados estatísticos. Esses assuntos são de grande impor-

tância para quem deseja trabalhar na área de transportes e logística, ou em 

qualquer segmento, pois o transporte está presente em qualquer tipo de 

empresa.

Esteja sempre atento às sugestões de leituras adicionais, às pesquisas em 
sites e aos textos complementares. Certamente será de grande auxílio na 

compreensão dos assuntos tratados.

Vamos iniciar?

Bons estudos!

Apresentação da Disciplina

Rede e-Tec Brasil9
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Objetivos:

• definir os principais tipos de modais e suas principais caracte-

rísticas; e

• reconhecera importância dos operadores de modal único no 

processo logístico.

Caro(a) estudante,nesta primeira aula, primeiramente,vamos falar um pou-

co de cada modal para facilitar o seu entendimento. Dedique-se, pois este 

período é fundamental para seu aprendizado.

1.1	 Definição	de	modais
Antes de entrarmos no conteúdo deste caderno, vamos falar um pouco sobre 

sistemas, formas e, então, modais de transportes. Apresentando a aborda-

gem de Rodrigues (2007, p.25), veremos a ideia de sistemas de transportes.

Um sistema de transportes é constituído pelo modo (via de transpor-

te), pela forma (relacionamento entre os vários modos de transporte), 

pelo meio (elemento transportador) e pelas instalações complemen-

tares (terminais de carga). 

Esse mesmo autor citou que o artigo 14 do Decreto nº 80.145/77, mesmo 

tendo sido revogado, defini as formas com que os diversos modos de trans-

portes se relacionam, apontando ainda que isso pode e deve ser considerado. 

A seguir vamos, por meio de tabela, apresentar as formas de transportes 

apontadas por Rodrigues (2007, p. 28).

Formas de Transporte

Unimodal

Quando a unidade de carga é transportada diretamente, 
utilizando um único veículo, em uma única modalidade de 
transporte e com apenas um contrato de transporte. É a 
forma mais simples de transporte.

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Tipos de modais & Operadores de modal único 13
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Sucessivo

Quando, para alcançar seu destino final, a unidade de car-
ga necessita ser transportada por um ou mais veículos da 
mesma modalidade de transporte, abrangidos por mais de 
um contrato de transporte.

Segmentado

Quando se utilizam veículos diferentes, de uma ou mais 
modalidades e transporte, em vários estágios, sendo to-
dos os serviços contratados separadamente a diferentes 
transportadores, que terão a seu cargo a condução da uni-
dade de carga do ponto de expedição até o destino final. 
Qualquer atraso pode significar a perda do transporte nos 
demais modais, gerando frete morto (pagar por ter reser-
vado o espaço, mesmo sem realizar o transporte). A impu-
tação de responsabilidades por perdas ou avarias é muito 
complexa e as indenizações por lucros cessantes, flutuação 
de preços etc.são praticamente impossíveis. Esta forma de 
transporte é também conhecida como intermodal.

Multimodal

Quando a unidade de carga é transportada em todo per-
curso utilizando duas ou mais modalidades de transporte, 
abrangidas por um único contrato de transporte e uma 
única apólice de seguro. A prévia coleta e movimentação 
de mercadorias para unitização, bem como eventuais 
operações depois de sua entrega final no local do destino 
estabelecido no contrato de transporte não caracterizam o 
transporte multimodal, nem dele fazem parte.

Quanto aos meios de transportes,você sabe dizer quais são? Acredito que 

sim. Se não, vamos conhecê-los?

Os cinco modais de transporte existentes são: rodoviário, ferroviário, aerovi-

ário, aquaviárioe dutoviário.À luz de Rodrigues (2007), vamos abordar esses 

meios.

O avanço no embarque de 
cargas deu-se com a criação 

do conceito de carga unitizada, 
primeiramente, de forma 

mais rudimentar, através de 
amarrados, tambores, redes, 

etc. e, posteriormente, através 
da criação de pallets e, 

principalmente, pela criação do 
container, que foi a tecnologia 

mais bem sucedida e importante 
para o desenvolvimento do 

transporte marítimo e aquaviário. 
O conceito de unitização nada 

mais é que o ato ou efeito de 
unitizar. Unitizar é reunir (cargas 

de diversas naturezas) num só 
volume, para fins de transporte.

Para fins econômicos, 
a unitização auxilia a 

movimentação, armazenagem e 
transporte de produtos, fazendo 

com que a transferência, do 
ponto de origem até o seu 

destino final seja com o mínimo 
de manuseio possível.

Fonte: http://www.
administradores.com.
br/artigos/tecnologia/

unitizacao-de-carga/32333/

Figura 1
Fonte: autora
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• Rodoviário: é o modal mais simples de ser utilizado, basta que existam 

rodovias, ruas, avenidas e estradas, em boas condições de tráfego ou 

não.Entretanto, essa facilidade de transporte se opõe ao elevado consu-

mo de combustível. 

• Ferroviário: as ferrovias são completamente diferentes do modal rodovi-

ário, pois, para que o transporte possa acontecer, são necessários inves-

timentos para a implantação dos trilhos, e,mesmo assim,não é possível 

atingir todos os lugares desejados.Porém, seu custo energético é muito 

eficiente para grandes quantidades a longas distâncias.  

•  Aeroviário: é o  meio de transporte mais rápido, porém seu custo de 

implantação, como aeroportos, e de manutenção preventiva e o uso de 

equipamentos sofisticados torna este modal limitado a certas cargas. 

•  Aquaviário: refere-se tanto aos modais marítimo e hidroviário,e vem 

sendo um meio muito utilizado para produtos de baixo custo, como fer-

ro, cimento e vários outros.

O mar também se torna um meio de transporte, principalmente para o 

transporte internacional, utilizando navios que atracam nos principais por-

tos. Assim como as ferrovias e no transporte aéreo, o transporte marítimo 

tem elevados custos de implantação, mas possui economia de escala e efi-

ciência energética.    

• Dutoviário: é utilizado para distribuir gás, petróleo, minérios e outros, 

através de dutos projetados para cada finalidade. No Brasil, são pouco 

utilizados se comparados aos demais modais, devido principalmente à 

especificidade da carga a ser transportada e ao altíssimo custo de implan-

tação, além de barreiras econômicas e políticas. 

Vimos aqui somente algumas características, vantagens e desvantagens de 

cada um dos modais de transporte.Vamos continuar nossos estudos e apro-

fundar mais.   

Para conhecer alguns modais 
rodoviários acesse:
http://infologis.blogspot.com.
br/2010/12/modal-rodoviario-
tipos-de-veiculos.html

http://www.passeiweb.com/
na_ponta_lingua/sala_de_aula/
geografia/geografia_do_brasil/
economia/brasil_transportes

Para conhecer mais sobre o 
modal marítimo, leia o artigo 
neste endereço: http://www.
multieditoras.com.br/produto/
PDF/700124.pdf

Rede e-Tec Brasil15Aula 1 - Tipos de modais & Operadores de modal único



Vamos continuar...

1.2	Operadores	de	modal	único
Mas uma vez, vamos iniciar este tópico estudando por partes. Para 

começar,vamos estudar a palavra ‘operadores’.

Dentro de uma empresa, o setor responsável por contratar funcionários tem 

uma lista de cargos, e entre os vários cargos temos, por exemplo, o de ope-

rador de empilhadeira. O que faz o operador de empilhadeira? Ele manu-

seia, conduz, dirige a máquina com o intuito de organizar o estoque ou pro-

dução. Então, operadores logísticos são pessoas ou empresas responsáveis 

por dirigir, administrar, gerenciar todos os processos da logística.

Agora, o que são operadores de modal único?

Vimos anteriormente que existem 5 tipos de modais.Os operadores de mo-

dal único são empresas responsáveis por gerenciar ou administrar um único 

tipo de transporte para a movimentação e armazenagem de produtos. É a 

forma mais simples de transporte, pois a carga é transportada diretamen-

te, utilizando um único veículo e com apenas um contrato de transporte. 

Exemplo: um comprador de um atacado distribuidor de produtos alimentí-

cios em Goiás precisa, com urgência, comprar detergente em pó de São Pau-

lo. O transporte escolhido foi o Rodoviário, pois é o mais indicado, porque 

qualquer caminhão pode trafegar de São Paulo a Goiás diretamente, sem 

problemas, usando um transporte somente. Agora, caso esse comprador 

precisasse comprar um produto do Japão, não seria possível usar apenas um 

meio de transporte.

Figura 2
Fonte: sxc.hu
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Para as transportadoras, trabalhar com este tipo de modal é vantajoso, pois 

poderá se especializar e se tornar mais eficiente, oferecendo um serviço com 

qualidade. Em contrapartida, cria uma dificuldade para o transporte inter-

modal, pois exige negociação e acordos particulares com cada transporta-

dora.

Um exemplo de empresa que trabalha com modal único,tanto de frete 

quanto de pessoas,são as companhias aéreas, pois trabalham de aeroporto 

a aeroporto. 

Ficou claro para você este assunto? Acredito que sim.Lembre-se da tabela 

que trouxemos nessa aula. Ela servirá de auxílio diante de dúvidas quanto às 

formas de transporte.

Sigamos em frente!

Mas antes, descanse um pouco. Até a próxima aula. 

Resumo
Nesta aula, sucintamente, apresentamos sistemas, formas e modais de trans-

porte.Há cinco modais mais importantes: rodoviário, ferroviário, aeroviário, 

aquaviário e dutoviário.Vimos também suas características e algumas van-

tagens e desvantagens.Finalizamos estudando operadores de modal único. 

Atividades	de	aprendizagem
1. Em relação aos modais de transporte, marque (V) para as afirmativas ver-

dadeiras e (F) para as falsas.

(  ) O transporte ferroviário é muito utilizado para grandes cargas, como mi-

nério, mas tem um alto custo de construção de vias. 

(   ) O transporte rodoviário é o modal mais simples de ser utilizado, entretan-

to essa facilidade de transporte se opõe ao elevado consumo de combustível. 

(   )  O meio de transporte mais rápido e econômico é o aeroviário.

(   ) Hidrovias ou aquaviário vem sendo um meio muito utilizado para produ-

tos de alto custo, como ferro, cimento e vários outros.

Rede e-Tec Brasil17Aula 1 - Tipos de modais & Operadores de modal único



2. Quais são as principais características e vantagens do modal rodoviário?

3. Discorra brevemente, com suas palavras,sobre o conceito de Operadores 

de Modal Único.

Caro(a) estudante,

Esta disciplina completa a disciplina de transporte e distribuição, e também 

é muito importante para a logística. Quem trabalha nessa área tem grandes 

desafios diariamente, devido à sua complexidade. Como vimos, o grande 

segredo é a redução de custos, que veremos no decorrer das aulas. 

Agora podemos continuar. Vamos estudar as transportadoras especializadas, 

operadores intermodais e intermediários. 

Parabéns!Continue pesquisando e se dedicando sobre o tema.

Classificação e Características dos Modais de TransportesRede e-Tec Brasil 18



Objetivos:

• identificar o importante papel das transportadoras especializa-

das para o transporte; e

• diferenciar operadores de modal único de intermodal e suas 

características.

Aula 2. Transportadoras especializadas,  
       operadores intermodais e    
       intermediários

Caro (a) estudante,

Estamos iniciando nossa segunda aula e temos muito para aprender. Estuda-

remos as transportadoras especializadas, operadores intermodais e interme-

diários. É um tema muito importante. Fique muito atento para não se perder. 

Então, vamos iniciar!

2.1	Transportadoras	especializadas	
No setor de transportes, as mudanças foram bem significativas nestas últi-

mas décadas.Sabemos que este setor precisa ser bem trabalhado, pois é um 

dos mais importantes para redução de custos e como estratégia competitiva. 

Os problemas são muitos no que se refere a pequenos volumes ou cargas 

fracionadas. Para resolver esse problema, as transportadoras buscaram se 

especializar.

Sobre essa realidade, os autores Bowersox e Closs acrescentam que:

era difícil para uma transportadora comum fornecer um serviço de 

transportes de múltiplas cargas pequenas a um preço razoável, por 

causa do custo significativo, de despesas gerais indiretas de serviços de 

terminais de transporte regular  (BOWERSOX e CLOSS, 2006,p.295).

Mais uma vez, nos esbarramos no fator custos elevados. O maior problema 

na logística de uma empresa é reduzir os custos de transportes, principal-
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mente nos pequenos produtos ou produtos fracionados. Quando falamos de 

redução de custos em transportes, para muitos é um problema, para outros 

oportunidade, vai depender da visão do gestor.  

Vamos continuar...

Como vimos na citação acima, as despesas gerais indiretas levaram as trans-

portadoras a cobrarem uma determinada taxa para qualquer carga. Mas o 

que são essas despesas?

De uma forma bem simples, podemos considerar que são todos gastos fora 

do planejado, mas que sabemos que podem ocorrer. Veja a história a seguir, 

como exemplo disso.

Um caminhão tem uma rota definida para entregas diárias em uma cidade 

próxima e duas opções de acesso: uma ponte e um desvio. O motorista 

sempre passa pela ponte, pois é a passagem direta para o destino, além de 

reduzir a distância. Mas, por causa de um temporal, a ponte foi danificada, 

impedindo o acesso e levando os motoristas a pegarem o desvio de aproxi-

madamente 25 quilômetros. Essa mudança temporária causa um custo de 

manutenção, combustível, tempo de entrega e mão de obra - que podemos 

considerar despesas indiretas.Esses casos e vários outros são comuns neste 

setor, tornando-o o mais difícil de trabalhar na logística.

Agora que você já sabe o que são despesas indiretas, vamos voltar ao tema. 

Por esses problemas, muitas transportadoras se especializaram nesses tipos 

de cargas; assim, a busca por soluções ficam mais fáceis.

Um exemplo de empresa que tem se especializado muito bem nesta área são 

os Correios. Essa empresa faz contrato com outras empresas e recolher tanto 

pequenos volumes quanto correspondências, que são entregues em áreas 

comerciais ou metropolitanas, usando tanto o modal rodoviário quanto aé-

reo. Uma parceria que tem dado certo.São várias as empresas que estão se 

especializando nesta área.

2.2	Operadores	intermodais
A partir de agora, estudaremos as transportadoras especializadas. Pesquisa-

remos os operadores intermodais.
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Se operadores de modal único oferecem serviços utilizando apenas um único 

modal de transporte, operadores intermodais utilizam vários modais, apro-

veitando os benefícios que cada um tem a oferecer, proporcionando um 

serviço que chamamos de integrado.

De acordo com Bowersox e Closs (2006, p.298):

as ofertas de transportes intermodais tornaram-se comuns na década 

de 50, com o advento do transporte rodoviário e ferroviário integrados, 

de carretas com cargas fechadas sobre vagões (comumente chamado 

de piggyback).

Você conhecia esta palavra? PIGGYBACK? Mais uma para acrescentar ao seu 

vocabulário. Vamos conhecer o significado?

Os sistemas intermodais são importantes para os embarcadores e transpor-

tadoras, pois os benefícios econômicos são significativos pelo uso de dois 

modais. Essa prática tem sido cada vez mais usada devido à economia que 

proporciona. 

2.3	Intermediários	
Como já destacamos anteriormente, o setor de transportes é muito com-

plexo e dinâmico.Nesse cenário, surgem então os intermediários, que estão 

entre os embarcadores e as transportadoras.

Figura 3
Fonte - http://fatecid.files.wordpress.com/2010/10/071.jpg

Piggyback:
de acordo com o dicionário 
logístico,é o transporte de car-
retas ou semirreboques sobre 
vagões ferroviários, especifica-
mente equipados para esses 
serviços, ou seja, neste caso, o 
uso de dois modais: rodoviário e 
ferroviário, mas podemos incluir 
o modal aquaviário. 
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Para Bowersox e Closs (2006, p.300), “intermediários não operacionais são 

prestadores de serviços de transporte que normalmente não possuem nem 

operam equipamentos, mas agenciam serviços fornecidos por outras em-

presas”.

O trabalho realizado pelos intermediários é muito importante, eles buscam 

cargas pequenas de vários embarcadores e montam uma carga cheia, depois 

buscam uma transportadora intermunicipal para prestar esse serviço, fazen-

do com que o frete fique mais atrativo;mas, dependendo das exigências, 

como rapidez da entrega, serviços mais completos, seguros etc.,o frete pode 

ficar mais caro.

As tarefas oferecidas pelos intermediários entre embarcadores e transpor-

tadoras abrangem essencialmente três classes: os agentesde fretes (frei-
ghtforwarders), as associações de embarcadores e os corretores.

Vamos conhecer um pouco sobre esses agentes.

2.3.1	Agentes	de	frete
O papel dos agentes de frete é de oferecer serviços de consolidação de car-

gas. A partir de cargas fracionadas de vários clientes, eles montam uma 

carga cheia ou maior e, após esse processo, buscam uma transportadora 

rodoviária ou aérea. A vantagem é na consolidação da carga.   

2.3.2	As	associações	de	embarcadores	
Trabalham também com a consolidação de cargas.A diferença entre agentes 

de fretes e associações de embarcadores é que estas são entidades sem fins 

lucrativos,cujos envolvidos pertencem ao mesmo setor da economia.

2.3.3 Corretores
Para Bowersox e Closs (2006), os corretores coordenam o transporte para 

os embarcadores, destinatários e transportadoras. Eles também repassam 

cargas para transportadoras isentas e para operadores autônomos. 

Concluímos nossa aula. Agora,vamos revisá-la?

Resumo
Nesta aula, você estudou sobre as transportadoras especializadas, como elas 

surgiram e qual o seu papel na gestão de transportes. Vimos também os 

operadores intermodais e os agentes intermediários. Acredito que já pode-

Para saber mais acerca deste 
tema, pesquise em: http://www.
adm.ufba.br/pub/publicacao/5/

MPA/2005/565/sasaki_
dissertacao_final.pdf
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mos passar para a próxima etapa,quando veremos a estrutura de custos e 

estratégias de formação de preço. Estamos quase finalizando. Continue se 

dedicando. Até a próxima aula!

Atividades	de	aprendizagem
1. Como surgiram as transportadoras especializadas e qual sua importância 

no setor de transportes?

2. Conceitue,de acordo com sua compreensão, os operadores intermodais.

3. Quais são os agentes intermediários e que papel eles representam na 

logística?
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Caro(a) estudante, espero que as informações aqui abordadas lhe propor-

cionem aquisição de conhecimento, e que haja espaço e interesse para mais 

aprendizado. 

Nesta fase de nossa disciplina, abordaremos de forma sucinta a estrutura de 

custos e as estratégias para a formação de preços de frete. Está preparado 

(a)? Vamos lá, não é difícil!

3.1	Estrutura	dos	custos
Inicialmente, vamos compreender a diferença entre gasto, despesa e custo.

Gasto: é um desembolso para adquirir um bem ou um serviço qualquer, 

sem,necessariamente, ter expectativa de retorno.Saiba que um investimento 

sempre é um gasto, mas não necessariamente um gasto sempre será um 

investimento.

Despesa: são valores gastos em utilidades para a empresa,os quais não es-

tão diretamente ligados com o processo de produção ou prestação de servi-

ços. Alguns autores não fazem distinção entre custo e despesa. Temos como 

exemplo: aluguéis, material administrativo, salários, propaganda etc.

Custo: é diretamente relacionado à confecção de um produto ou à presta-

ção de um serviço. Exemplo: Uma empresa comprou pneus e deixou estoca-

dos em seu almoxarifado; nesse momento ela teve um gasto, mas, quando 

um de seus motoristas solicitar no almoxarifado um pneu para o caminhão, 

Veja um pouco mais sobre 
esse assunto no link: http://
www.administradores.com.
br/noticias/administracao-
e-negocios/gastos-custos-
e-despesas-sinonimos-ou-
nao/9135/
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Aula 3. Estrutura de custos e    
  estratégias de formação de  
  preço

Objetivos: 

• diferenciar: gasto, despesa e custo;

• identificar os diversos custos envolvidos no transporte; e

• reconhecer as estratégias para formação de preço. 



o mesmo passa a ser custo, pois refere-se ao custo de manter o caminhão 

prestando serviço.

 Os custos de transporte não podem apenas se restringir ao preço, mas tam-

bém à terceirização dos serviços, despesas alfandegárias e movimentação de 

materiais.  

Veja um pouco mais sobre este assunto no Box que segue:

“Para um leigo, despesas, gastos e custos significam, na maioria das 

vezes, a mesma coisa: um dispêndio. Quando o estudante de Ciências 

Contábeis ou outra área semelhante aprende que há diferenças entre 

esses três termos, um dos maiores problemas, em geral, é fazer a dis-

tinção entre os mesmos. 

De fato, gasto é todo dispêndio financeiro, todo sacrifício que uma 

entidade arca para a aquisição de um bem ou serviço. O conceito de 

gasto é bastante amplo. Entre alguns exemplos de gastos, podemos 

citar a aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, móveis, ferra-

mentas, etc. Um gasto pode se transformar num investimento que, 

sucessivamente, se torna um custo e uma despesa. 

Custo é o gasto, ou seja, o sacrifício financeiro que a entidade arca 

no momento da utilização dos fatores de produção para a realização 

de um bem ou serviço. Os custos podem ser entendidos conforme o 

segmento da entidade. No comércio, a aquisição de mercadorias é o 

custo, já na indústria, ele é entendido como a aquisição de matérias-

-primas, insumos e mão de obra na produção de um bem. 

As despesas estão relacionadas com os gastos usados para a obtenção 

de receitas. São entendidos como despesa, os gastos com salários, alu-

guel, telefone, propaganda, comissão de vendedores, entre outros.”

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/economia/gastos-cus-

tos-despesas.htm> Acesso em: 20 set. 2013.

• Custos Diretos: Existem somente em relação à atividade, mãodeobra e 

matéria prima. 

Vamos assistir a um vídeo sobre 
Gastos, Despesas e Custos? 

Acesse:
http://www.youtube.com/wa
tch?v=cfUx3br_8Fk&feature

=related
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• Custos Indiretos: Existindo a atividade ou não, eles permanecem - lim-

peza, manutenção das instalações e outros. 

• Custos Fixos: Imagine em um feriado ou em uma parada devido a falta 

de energia.O salário dos funcionários poderia ser cortado? Não, os custos 

fixos são os valores que não se alteram em um curto prazo. Podemos 

relacionar também aluguel de um bem, custos de terminais, direitos de 

acesso, dentre outros.  

• Custos Variáveis: São custos que variam de acordo com a atividade, 

como combustíveis e manutenção da frota. 

• Custos Conjuntos: Suponhamos que uma transportadora levará uma 

carga de Anápolis (GO) a Taguatinga (DF).Ela está assumindo um custo 

retorno de Taguatinga (DF) a Anápolis (GO); logo, cobrará do embarcador 

o preço de ida e de volta, exceto nos caso em que houver carga retorno.

• Custo Total: Serve para o cálculo final do preço de venda e inclui os seguin-

tes itens: matéria-prima, mão de obra, valores para fabricação, despesas 

administrativas, despesas comerciais, financeiras, tributárias e eventuais.

3.1.1	Fatores	que	influenciam	o	custo	e	o	preço		
	 	do	transporte
Independente do modal, esses fatores podem influenciar o valor a ser cobra-

do pelo frete.

• Manuseio da Carga: sua facilidade é devida quando é unitizada. 

• Acomodação da Carga: quando a embalagem é de fácil acomodação, 

deixando mais espaços para outras mercadorias. 

• Risco da Carga: dependente da especificidade, como explosivos, inflamá-

veis, tóxicos e de alto valor agregado. 

• Sazonalidade: é o que diz respeito à oferta e à procura de determinado 

bem, mercadoria ou serviço. 

• Movimentação em centros urbanos: dificuldades quanto a horários de 

tráfego, estacionamento, congestionamentos, dentre outros. 
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• Carga retorno: como já citado, na possibilidade de não ter carga retorno, 

o embarcador deve arcar com o custo do mesmo. 

• Tipo de Veículo: quando a carga exige veículos apropriados - carretas 

“cegonhas”, caminhões tanque, dentre outros.  

3.2	Redução	de	custos
Podemos reduzir custos realizando investimento em roteamento, gestão da 

informação e outros. Podemos também evitar filas reduzindo pedidos em 

determinadas épocas e otimizando a frota com o uso das economias de 

escala e distância, aumento dos turnos trabalhados e maior cuidado com a 

manutenção da frota.

3.3	Estratégias	de	formação	de	preço
Estratégia do Custo de Serviço, denominada também como “Abor-
dagem de Acumulação”: é uma taxa que se baseia em um valor fixo da 

prestação de serviço + uma margem de lucro em porcentagem. Exemplo: 

O custo da prestação do serviço é de R$ 100,00 e a margem de lucro é 

de 15%; então, o valor a ser cobrado será de R$ 115,00. Esse método é 

utilizado para cargas de baixo valor ou quando existe um mercado de alta 

concorrência.

Estratégia de valor do serviço: esta estratégia está ligada ao valor da mer-

cadoria e não ao valor do serviço propriamente dito. Exemplo: O que vale 

mais, uma carga de 500 kg de cigarros ou a mesma quantidade de carga de 

tijolos? É claro que são os cigarros, pois se algo acontecer com a carga, como 

acidentes, avarias e roubos, a responsabilidade é totalmente da transporta-

dora, isto combinado em contrato; portanto, é muito importante incorporar 

um valor mais alto em seu frete.

Estratégia combinada: na prática, é a estratégia mais utilizada,pois esta-

belece um valor intermediário entre o custo de serviço e o valor do serviço.

Resumo
A aula de hoje retratou a importância que os custos e a estratégia têm no 

momento da formulação dos preços. Desta forma, buscamos de maneira 

exemplificada levar a você a compreensão deste assunto, que muitas vezes 

causa certo desconforto em pensar que existem somente cálculos. Atual-
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mente os cálculos são realizados por programas, então o entendimento teó-

rico também é fundamental. 

Atividades	de	aprendizagem
1. Diferencie gasto, custo e despesa.

2. Muitos são os fatores que influenciam a determinação do preço do frete. 

Escreva, com suas palavras, quatro desses fatores exemplificando-os.  

3. Dê sua opinião sobre as três estratégias de formação de preços citadas 

neste capítulo. Você já realizou algo parecido com alguém ou alguma em-

presa? Relate. 

Caro (a) estudante, é com imenso prazer que termino esta aula.Agora você 

acabou de construir mais um degrau na sua escala de conhecimento. Fique 

sempre atento (a) às novidades, acompanhe revistas e jornais acerca deste 

assunto. Conhecimento nunca é demais. Nossa próxima aula será sobre to-

mada de decisão nos modais e dados estatísticos. Abraço fraterno.

Rede e-Tec BrasilAula 3 - Estrutura de custos e estratégias de formação de preço 29



Classificação e Características dos Modais de TransportesRede e-Tec Brasil 30



Caro(a) estudante, esta é a última aula de nossa disciplina.Aqui você conhe-

cerá a classificação das características dos modais para a tomada de decisão 

e também terá uma visão, através de gráficos, de como estão os modais no 

Brasil.

4.1	Tomada	de	decisão
Como vimos, existem alternativas de modais a serem definidas. Qual seria a 

melhor opção? Para a tomada dessa decisão, é necessário um processo para 

viabilizar a escolha, podendo ser características físicas, econômicas, do con-

sumidor, da empresa, infraestrutura, legislação e tecnologia. Atualmente, 

a escolha do modal evoluiu juntamente com a logística. Nos primórdios, o 

enfoque era somente o frete, passando para o custo total e atualmente com 

enfoque no empreendimento, que não objetiva apenas reduzir custos, mas 

incorporar variáveis para a escolha. 

As variáveis que se destacam no transporte de cargas são:

• custo da operação: o principal componente aqui é o custo de transporte, 

que é apontado como 60% do custo logístico, como mostram estudos.

• tempo de trânsito entre origem-destino: refere-se à velocidade decorrida 

nas movimentações.

• frequência do serviço: refere-se ao contínuo serviço.
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Aula 4. Tomada de decisão nos   
        modais e dados estatísticos

Objetivo:

• estabelecer parâmetros para a tomada de decisão; e

• visualizar de forma panorâmica as estatísticas dos modais no 

Brasil.



• serviços logísticos adicionais ao transporte, como carga, descarga e mo-

vimentação; 

• disponibilidade: é o modal que atende diretamente a origem e o destino.

• confiabilidade: refere-se à restrita interferência que atrapalhe a progra-

mação das entregas.

• capacidade: é a característica de um modal poder trabalhar com diferen-

tes tipos de tamanho e tipos de carga. 

• acessibilidade e flexibilidade de integração intermodal: uso de equipa-

mentos e locais adequados a este fim.

• segurança e perdas e danos: os contratos a médio e longo prazo. 

Tabela 1 – Características operacionais relativas para modal de transporte (a 
menor pontuação indica uma melhor classificação)

Características 
Operacionais

Ferroviário Rodoviário Aquaviário Dutoviário Aéreo

Velocidade 3 2 4 5 1

Disponibilidade 2 1 4 5 3

Confiabilidade 3 2 4 1 5

Capacidade 2 3 1 5 4

Frequência 4 2 5 1 3

Resultados 14 10 18 17 16

Fonte: (Nazário et al., 2000)

Assim, é importante ressaltar que a escolha do modal deve ser analisada 

para atender aos objetivos, pensando no nível de serviço,no atendimento ao 

cliente e em seu custo. Conforme a tabela acima, a menor pontuação indica 

a melhor classificação.O modal que é destaque nas cinco características é o 

rodoviário, assim é explicada a preferência por este modal.  

4.2	Dados	estatísticos
Como você já estudou a disciplina de estatística, ficará mais fácil entender os 

dados dos gráficos abaixo.Vamos lá!

A Matriz se refere à utilização dos modais para transporte de cargas.
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Matriz de Transportes - Brasil
Modal Brasil (%)*

Rodoviário 59,0

Ferroviário 24,0

Aquaviário 13,0

Aeroviário 0,3

Dutoviário 3,7

*Fonte: Ministério dos Transportes (2006)
**Fonte: Secretaria de Transportes do Estado (2000) 

Porcentagem do PIB investido em Infraestrutura
1970/1980 1981/1990 1991/2000 2001/2003 2004

1,2% 0,6% 0,3% 0,25% 0,1%

Fonte: DNIT, 2005

A Matriz de Transportes no Mundo

Fonte: Trevisan 2005

Neste gráfico, percebemos que o Brasil ainda é muito dependente do modal 

rodoviário. Apesar de incentivos como o PAC - Programa de Aceleração do 

Crescimento -, o país não tem investimentos suficientes na malha ferroviária, 

que é destaque em países como a Rússia e o Canadá.  
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Modal Ferroviário – Total de Carga Transportada

Fonte: Indicadores do Transporte Ferroviário
CEL/COPPEAD 2008

Modal Ferroviário
Principais Produtos Movimentados

Modal Aquaviário – Principais Cargas Importadas pelo Sistema Portuário 
Brasileiro

Fonte: ANTAQ
Análises: CEL/COPPEAD, 2008
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Modal Aquaviário – Principais Cargas Exportadas pelo Sistema Portuário 
Brasileiro

Fonte: ANTAQ
Análises: CEL/COPPEAD, 2008

Hidrovias

48.000 km de vias navegáveis.      
Fonte: http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round2/Pdocs/Pinfra/Phidrovias.htm
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Modal Aéreo 
Principais Rotas Aéreas – Tráfego Doméstico 2004 

Fonte: Indicadores do Transporte Aéreo
CEL/COPPEAD 2008
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Modal Rodoviário
Avaliação Geral das Rodovias do Brasil (2006)

Fonte: Indicadores do Transporte Rodoviário
CEL/COPPEAD 2008

Resumo
Nesta aula você encontrou com um pouco mais de informação sobre o uni-

verso dos modais Primeiramente foram apresentados os fatores que podem 

determinar a escolha do modal, e em um segundo momento foram apre-

sentados gráficos e mapas sobre a realidade dos modais no Brasil, como a 

matriz de transportes, principais produtos transportados e principais vias. 
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Atividades	de	aprendizagem
1. Quais são as características determinantes para a escolha do modal, e o 

que é avaliado através de pontuação, conforme tabela?

2. Em sua opinião,por que o transporte rodoviário ainda é muito utilizado 

no Brasil?

3. Analise os gráficos acima e responda: 

a)  Granéis e minério de ferro se destacam em qual modal?________________ 

b) País em que predomina o transporte ferroviário:____________________ 

c) Região do país que concentra o maior número de rotas aéreas:____________ 

d) Quantos quilômetros de vias navegáveis o Brasil possui? ____________ 

Caro(a) estudante,com esta última aula, espero ter deixado com você mais 

conhecimentos acerca dos modais, instigando ainda mais a sua busca por in-

formações sobre o tema. Concluímos então mais uma parte no seu processo 

de formação. Parabéns! 
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Palavras	Finais

Que bom que você fechou mais uma etapa desta caminhada! Espero que 

você tenha absorvido ao máximo o conteúdo desta disciplina de Classifica-

ção e Características dos Modais de Transporte do curso técnico em Logís-

tica.Tenha a certeza de que todo conhecimento adquirido será útil em sua 

vida pessoal e profissional.

Continue estudando, pois o conhecimento, levamos conosco para a vida 

toda.

Parabéns por esta conquista. Um grande abraço!  

Profª Janete Joana de Souza e Silva
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Guia	de	Soluções

Aula	1

1. Em relação aos modais de transporte, marque (V) para as afirmativas ver-

dadeiras e (F) para as falsas.

( V ) O transporte ferroviário é muito utilizado para grandes cargas, como 

minério, mas tem um alto custo de construção de vias. 

( V ) O transporte rodoviário é o modal mais simples de ser utilizado, entre-

tanto essa facilidade de transporte se opõe ao elevado consumo de com-

bustível. 

( F )  O meio de transporte mais rápido e econômico é aeroviário.

( F )Hidrovias ou aquaviário vem sendo um meio muito utilizado para produ-

tos de muito alto custo, como ferro, cimento e vários outros.

2. Quais são as principais características e vantagens do modal rodoviário?

O transporte rodoviário é o modal mais simples de ser utilizado, basta que 

existam rodovias, ruas, avenidas e estradas, em boas condições de tráfego 

ou não. Entretanto, essa facilidade de transporte se opõe ao elevado consu-

mo de combustível. 

3. Discorra brevemente, com suas palavras,sobre o conceito de Operadores 

de modal único.

Os operadores de modal único são empresas responsáveis por gerenciar ou 

administrar um único tipo de transporte para a movimentação e armaze-

nagem de produtos; é a forma mais simples de transporte, pois a carga é 

transportada diretamente, utilizando um único veiculo e com apenas um 

contrato de transporte.

Aula	02

1. Como surgiram as transportadoras especializadas e qual sua importância 

no setor de transportes?
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Os problemas são muitos no que se refere a pequenos volumes ou cargas 

fracionadas.Para resolver o problema, as transportadoras buscaram se espe-

cializar para fornecer um serviço com qualidade.

Para Bowersox e Closs (p.295), “Era difícil para uma transportadora comum 

fornecer um serviço de transportes de múltiplas cargas pequenas a um preço 

razoável, por causa do custo significativo, de despesas gerais indiretas de 

serviços de terminais de transporte regular”. 

2. Conceitue, de acordo com sua compreensão, os operadores intermodais.

Operadores intermodais utilizam vários modais aproveitando dos benefícios 

que cada um tem a oferecer, proporcionando um serviço que chamamos de 

integrado.

3. Quais são os agentes intermediários e que papel eles representam na 

logística?

Os agentes de fretes (freightforwarders), as associações de embarcado-

res e os corretores. O trabalho realizado pelos intermediários é muito 

importante;eles buscam cargas pequenas de vários embarcadores e montam 

uma carga cheia, depois buscam uma transportadora intermunicipal para 

prestar esse serviço, fazendo com que o frete fique mais atrativo.

Aula	03

1. Diferencie gasto, custo e despesa. 

Gasto é o que se dispõe para adquirir um bem ou um serviço. 

Despesas são gastos com bens ou serviços não relacionados à atividade da 

empresa. 

Custo é quando você tem gastos diretamente ligados a sua atividade.

2. Muitos são os fatores que influenciam a determinação do preço do frete. 

Escreva, com suas palavras, quatro desses fatores exemplificando-os.  

Risco da carga: depende da periculosidade. 
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Sazonalidade: é variável com a época do ano, por exemplo. 

Movimentação em centros urbanos: dificuldades em estacionar, realizar as 

entregas. 

Carga retorno: caso não tenha, o embarcador original pagará mais caro.

3. Dê sua opinião sobre as três estratégias de formação de preços citadas 

neste capítulo. Você já realizou algo parecido com alguém ou alguma em-

presa? Relate.  

As estratégias servem para uma melhor negociação e é dependente do tipo 

de frete se pelo custo ou pelo valor da mercadoria. 

Aula	04

1.  Quais são as características determinantes para a escolha do modal, e o 

que é avaliado através de pontuação, conforme tabela? 

Velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade e frequência.

2. Em sua opinião,por que o transporte rodoviário ainda é muito utilizado 

no Brasil? 

Devido aos custos de implantação dos demais modais e também pela facili-

dade de se comprar caminhões e pelo serviço porta-a-porta. 

3. Analise os gráficos acima e responda: 

a) Granéis e minério de ferro se destacam em qual modal? Ferroviário 

b) País em que predomina o transporte ferroviário: Rússia

c) Região do país que concentra o maior número de rotas aéreas: Sudeste

d) Quantos quilômetros de vias navegáveis o Brasil possui? 48.000 km
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