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RESUMO

 O setor de transporte é um departamento muito im-
portante dentro de uma indústria, pois é através dele que a 
empresa inicia e fi naliza um processo operacional, este setor 
é responsável pelo transporte da matéria prima e de produ-
tos acabados até o seu destino fi nal. Este trabalho tem como 
objetivo apresentar e descrever a importância e os problemas 
existentes em uma indústria que atua no segmento de armaze-
namento e processamento de grãos em Rio Verde – GO. Serão 
descritos os principais problemas apresentados no setor desta 
empresa e os impactos causados por eles, com o desenvolvi-
mento deste trabalho serão apresentadas sugestões que visam 
a amenizar ou solucionar os problemas encontrados e buscar 
trazer ao setor de transporte maior efi ciência no seu processo e 
contribuir para que a empresa obtenha resultados positivos no 
seu processo produtivo industrial.
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INTRODUÇÃO

 Atualmente Rio Verde destaca-se como uma região 
produtora de grãos, entre eles o milho e há também instala-
ção de grandes empresas de processamento, armazenamento 
e benefi ciamento destes grãos, para gerar uma concorrência 
entre as empresas na produção e venda dos seus produtos, 
neste ponto de vista a efi ciência no transporte e escoamento 
dos produtos é fundamental para que as empresas consigam 
manter as suas atividades operacionais de forma mais efi ciente 

possível, minimizando ao máximo o seus custos operacionais. 
Para isso analisam-se as difi culdades e problemas encontrados 
no setor de transporte de uma indústria que atua no seguimen-
to de armazenamento e processamento de grãos de Rio Verde 
- GO.
 Visto que o setor de transporte é considerado um setor 
muito importante em uma empresa por ser responsável pelo 
deslocamento dos produtos e da matéria prima até o destino 
fi nal, verifi ca-se que muitas das empresas apresentam grandes 
problemas e difi culdades em relação ao transporte rodoviário, 
sendo que no Brasil temos muitos problemas relacionados a 
manutenção das rodovias, que difi cultam a circulação das fro-
tas de veículos existente no país.
 O grande entrave do sistema de transporte da empre-
sa onde se realizou o estudo de caso é gerado devido à frota 
de veículos com a qual a empresa trabalha ser terceirizada, 
ou seja, a empresa não possui frota própria, que apresnta em 
alguns períodos do ano difi culdades em realizar a contratação 
deste serviço. Observou-se também que a empresa apresenta 
falhas no processo de planejamento e controle de produção 
o que gera diversos problemas: atrasos nas entregas, grande 
volume de venda e a falta de produto no estoque. 
 Outro problema constatado no processo de transporte 
está relacionado com o valor da descarga do produto no esta-
belecimento do cliente, sendo que muitos destes não cobram 
valores fi xos, variam de um cliente para outro, gerando gran-
des problemas, ou seja, elevam o custo relacionado ao trans-
porte. A maioria destes clientes elevam o valor da descarga 
para agregar mais valor ao seu produto, pois cobra um valor 
mais elevado, o mesmo poderá vender o produto com o preço 
mais baixo que os seus concorrentes.
 Para isso foi necessário buscar referenciais teóricos e 
desenvolver pesquisas sobre as difi culdades e os problemas 
enfrentados pelo setor de transporte, visa encontrar soluções 
que ajudem a resolver ou amenizar os problemas, reduzir os 
custos operacionais e proporcionar mais lucratividade a em-
presa.
 O presente trabalho tem como objetivo demonstrar os 
problemas e as difi culdades existentes no setor de transporte 
de uma indústria de grande porte que atua no segmento de 
armazenamento e processamento de grãos de Rio Verde – GO, 
e busca apresentar soluções ou amenizar os problemas encon-
trados. 

A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
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 Dentro de uma empresa o setor de transporte é res-
ponsável pelo andamento da produção, pois é ele que garante 
que a matéria prima chegue até o processo de produção e da 
distribuição no caso dos produtos acabado. Participando tam-
bém da economia de um pais por tornar possível que o pro-
dutos cheguem além do seu local de produção e movimentar 
assim o processo econômico.

O transporte é necessário para movimentar produtos até 
a fase seguinte do processo de fabricação ou até um lo-
cal fi sicamente mais próximo ao cliente fi nal, estejam os 
produtos na forma de materiais, componentes, subcon-
juntos, produtos semi-acabados ou produtos acabados. 
O transporte movimenta produtos para frente e para 
trás na cadeia de agregação de valores. [...]. (CLOSS; 
BOWERSOX, pag. 279, 2009).

 Na empresa onde se realizou o estudo de caso os pro-
dutos dividem-se em três seguimentos: granel, ensacados/
empacotados e big bags, exige assim caminhões com especi-
fi cações diferenciados para que possam realizar o transporte 
desses materiais.
 Ter um bom sistema de transporte também é funda-
mental para que uma empresa sobreviva e permaneça no mer-
cado, devido ao processo de concorrência entre as empresas, 
visto que no município de Rio Verde existem outras empresas 
que atuam no segmento de armazenamento de milho. Um dos 
fatores primordiais para se manter a frente na concorrência 
econômica é ter um bom relacionamento com os clientes, o 
que pode ser garantido através de um sistema de transporte 
efi ciente, que garanta que os clientes recebam o produto no 
momento acordado, gerar assim a satisfação dos mesmos.

Quando não existe um bom sistema de transporte, a ex-
tensão do mercado fi ca limitada às cercanias do local de 
produção. [...]. Além de encorajar a concorrência direta 
o transporte mais barato também incentiva uma forma 
indireta de competição, pois torna disponível ao mer-
cado bens que normalmente não viriam. (BALLOU, pag. 
114, 2009).

 Quando se fala em transportes este pode ser feito por 
vias aquáticas (hidroviário), terrestres (rodoviário e ferroviá-
rio) ou aéreas (aeroviário), que são escolhidos geralmente de 
acordo com sua efi ciência, qualidade e principalmente pelo seu 
custo, que deve ser o mais viável possível para empresa.  Na 
empresa onde se realizou o estudo de caso o tipo de transporte 
realizado é o transporte rodoviário por ser o tipo mais fl exível, 
mais barato e disponível na região.  

Uma das grandes vantagens do transporte rodoviário 

é o de alcançar praticamente qualquer ponto do terri-
tório nacional, com exceção de locais mais remotos, os 
quais, por sua natureza, não têm expressão econômica 
para demandar esse tipo de serviço. (NOVAES, pag. 245, 
2007).

 A empresa transporta um grande volume de produtos 
diariamente por um valor de frete pré-estabelecido, onde pe-
riodicamente o setor de transporte realiza uma cotação para 
determinar os valores a serem pagos pelo serviço de transpor-
te, certifi cando assim um valor justo pelo serviço prestado, o 
que garante que o transportador realize um serviço de quali-
dade e mantenha as características do produto e a realizar a 
entrega no período combinado com o cliente.
 Segundo Novaes (2007), o transporte tem como obje-
tivo levar os produtos certos para os lugares certos no tempo 
certo, oferecer ao cliente o serviço com a qualidade desejada, 
evitar danos ao produto e minimizar ao máximo as perdas. 
Uma outra exigência feita pelos clientes  é que o fornecedor  
faça entregas em pequeno período de tempo, pois muitas em-
presas não trabalham com um grande volume de estoques ar-
mazenados nos seu estabelecimento, o que faz com que seja 
necessário o recebimento frequente de produtos, pois caso 
contrário o cliente pode parar seu processo operacional devido 
à falta de produto ou matéria prima.

O TRANSPORTE TERCERIZADO 

 A empresa utiliza apenas transporte rodoviário para 
entrega dos seus produtos, por ser o transporte mais efi cien-
te para entrega nas regiões que atende e também devido ao 
custo gerado para empresa. No entanto para realização deste 
transporte a empresa utiliza de serviço terceirizado por não ser 
viável manter os custos de uma frota particular, pois a frota 
utilizada pela empresa é muito grande e também pelo fato de 
que o transporte com uma frota própria só tornaria os custos 
viáveis se após a entrega do produto existisse uma carga de 
retorno com a qual a empresa ganharia pelo transporte.
 No entendimento de Closs e Bowersox (2009), o trans-
porte necessita de recursos fi nanceiros internos para manter 
uma frota própria, pois há gastos com motorista, possíveis re-
paros no veículo, além de perdas e danos que podem ocorrer 
ao produto, elevar demais os custos com o transporte para a 
empresa, o que torna mais rentável a utilização de uma frota 
terceirizada. 
 Ao se trabalhar com uma frota terceirizada a empresa 
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tem como despesas um frete a pagar por tonelada de produto 
transportado, deixando os outros encargos como responsabili-
dade da transportadora, pois uma das vantagens de um servi-
ço de transporte terceirizado é que  

[...] a terceirização pode gerar uma série de ganhos para 
a empresa, como redução de ativos e do custo de mão-
-de-obra, o aumento da fl exibilidade para modifi cação 
de capacidade, o acesso à tecnologia de ponta, além 
da possibilidade de se concentrar na atividades-chave. 
(FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE, pag. 316, 2008)

 A transportadora fi ca então responsável pelos custos 

operacionais com combustível, desgaste dos veículos, contra-

tação de motoristas, licenças, pedágios, embarque, desembar-

que e em alguns casos o seguro da carga, em casos de cargas 

de alto valor, reverte isso para empresa contratante na forma 

de frete.

 Mas para contratação de um serviço de transporte ter-

ceirizado é necessário estabelecer critérios como se a empre-

sa que está sendo contratada já fosse de confi ança, cumprido 

sempre com o acordado e manter a qualidade do produto a 

ser transportado; se o preço do frete não é exageradamente 

alto, elevar demais os gastos da empresa com transporte; a 

fl exibilidade da transportadora nas negociações; a qualidade 

do serviço oferecido pela transportadora e o tempo gasto no 

embarque e desembarque de cargas.

 Devido toda a frota de veículos ser terceirizada, todas 

as vezes que um veículo vai realizar a prestação de serviço de 

transporte, o mesmo deve passar pelo setor de vistoria, neste 

setor são vistoriadas as condições e estado de conservação dos 

caminhões, onde são verifi cadas as lonas, assoalhos e  pneus, 

e emitir um documento chamado check list. A realização desse 

procedimento é necessária para que se garanta a integridade 

física do produto e as perdas. 

 Como toda a frota de veículos é terceirizada, em al-

guns períodos do ano, apresentam-se grandes difi culdades de 

contratação de caminhões para que possa realizar o serviço 

de transporte, com o objetivo de cumprir com os compromis-

sos com os seus clientes, ou seja, a entrega da mercadoria 

no prazo estabelecido e acordado com o cliente. A difi culdade 

de realizar a contratação dos caminhões para a realização do 

serviço de transporte, geralmente são maiores nos períodos 

em que são realizadas as colheitas das safras de soja e milho 

na região, sendo que a maioria dos caminhões tanto os autô-

nomos quanto as transportadoras vão para as fazendas reali-

zarem o escoamento dos grãos produzidos, e obrigar o setor 

de transporte aumentar o valor do seu frete, ao elevar os seus 

custos operacionais.

 O principal custo do transporte para empresa contra-

tante é com o frete pago para entrega de seu produto em um 

determinado local. O valor do frete vai depender da quanti-

dade de produto a ser transportado, da distância percorrida, 

dos custos operacionais da transportadora, do tipo de carga 

(se necessita de tipo de veículo específi co para o transporte) e 

do prazo de entrega da carga, sendo necessário agilidade na 

entrega. 

Quando um embarcador chama uma transportadora 
para apanhar um lote de mercadoria e levá-lo até deter-
minado destino, suas expectativas resumem-se a ter o 
pedido efetivamente entregue ao destinatário, sem da-
nos ou extravios, dentro do prazo combinado e median-
te pagamento de um frete razoável. (CAIXETA-FILHO; 
MARTINS, pag. 148, 2009)

 Outro custos estão ligados a perdas no produto du-

rante o transporte e a multas pagas ao destinatário devido ao 

atraso na entrega, o que é fundamental para estabelecer uma 

relação de confi abilidade com o cliente, e garantir a entrega 

de um produto no tempo certo e com a qualidade exigida pelo 

cliente. 

SETOR COMERCIAL E O TRANSPORTE

 Para que uma se desenvolva bem no mercado é ne-

cessário manter seus atuais clientes e conquistar outros novos, 

afi nal quanto mais vendas do produto ela realiza, maior será a 

sua receita operacional, o que traz como consequência o lucro. 

E como forma de efetivar seu padrão de venda no mercado é 

fundamental criar um bom relacionamento com seus clientes.

De acordo com Figueiredo, Fleury e Wanke (2008) um funda-

mento primordial no mundo dos negócios é manter um bom 

relacionamento com os clientes, pois tendo clientes fi éis a em-

presa minimiza a dependência de ter que conquistar outros em 

um mercado em que há cada vez mais concorrentes, afi nal é 

mais barato para empresa manter seus clientes do que inves-

tir em marketing para conquistar outros novos. E para isso é 

necessário gerar uma relação de confi abilidade, garantir que 

tudo que foi acordado entre o cliente e o setor comercial seja 

cumprido e que as entregas dos produtos sejam realizadas de 

forma mais efi caz possível, e levar ao cliente o produto certo, 

no tempo certo e com a qualidade esperada.

 No entanto um grande problema existente na empresa 
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onde se realizou o estudo de caso é gerado pelo setor comer-

cial, pois com o objetivo de cumprir as metas de vendas, reali-

zam um grande volume de vendas, sem ao menos se certifi car 
de que o produto pode ser fabricado até a data estabelecida 
(sendo que na maioria das vezes o setor de produção não tem 
capacidade de produzir este produto na data acordada), na 
empresa existe estabelecido um estoque mínimo e máximo dos 
produtos de linha ( produtos vendidos com maior frequência), 
porém,   existe uma grande difi culdade de manter o estoque 
destes produtos, devido ao grande volume de vendas, e fazer 
com que o transporte da empresa seja sempre realizado em 
cima de produção,  e gerar assim grandes problemas. 

A perda da venda devido à falta do produto para aten-
der a demanda, prejudica uma das principais dimensões 
do nível de serviço logístico, a disponibilidade. Entre a 
série de complicações decorrentes da falta de produto 
podem-se destacar o resultado negativo para a marca 
e a perda de clientes, que acabam recorrendo a outras 
marcas ou produtos substitutos. (FIGUEIREDO; FLEURY; 
WANKE, pag. 401, 2008)

 A empresa não consegue manter em seu estabeleci-
mento um estoque para maioria dos produtos que fabrica e por 
isso trabalha muitas vezes com produção diária, as metas de 
produção são feitas em cima da quantidade de pedidos feitos 
pelos clientes e da capacidade de produção da indústria. 
 Porém, nem sempre o problema é apenas a produção, 
mas também a data de embarque, pois sempre que é realizada 
uma venda e este pedido é lançado no sistema, deve-se apre-
sentar no pedido a data de entrega e muitas vezes a data de 
entrega é em um espaço de tempo muito curto, não permitir ao 
setor de transporte realizar a contratação do veículo, precisa-se 
reagendar com os clientes novas datas de entregas, ou até 
mesmo atrasar essas entregas, e gerar assim grandes proble-
mas e transtornos.

O transporte efi ciente deve ser capaz de respeitar prazos 
de entrega, com o objetivo de reduzir custos logísticos. 
Produtos que são entregues antes ou após a data pro-
gramada podem implicar elevação dos custos, por causa 
da necessidade de armazenamento e da redefi nição de 
programação de produção da empresa.  (CAIXETA-FI-
LHO; MARTINS, pag. 97, 2009)

 A empresa onde se realizou o estudo de caso é uma 
empresa de grande porte que atende todas as regiões do país: 
norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Para que possam 
atender a todas essas regiões a empresa conta com diversos 

representantes, porém ao realizar uma venda alguns dos re-
presentantes deixam de informar no cronograma de embarque 
(Anexo) dos pedidos de informações importantes como o valor 
da descarga da mercadoria (informação essencial ao setor de 
transporte no ato de negociação de uma entrega), que geral-
mente são cobrados pela grande maioria dos clientes. Muitos 
clientes no ato da descarga da mercadoria cobram um valor 
maior que a média cobrado no mercado, com o objetivo de 
agregar mais valor ao seu produto, pois acreditam que se co-
brarem um valor maior da descarga, poderão vender o seu 
produto mais barato do que o dos seus concorrentes.

O transporte rodoviário de carga é o mais fl exível, pois o 
caminhão, ou carreta podem entrar ou sair do depósito 
da empresa e chegar até o cliente diretamente. É o que 
se costuma chamar de transporte porta a porta. No en-
tanto, seus custos operacionais, são elevados, pois cada 
caminhão ou carreta leva uma quantidade limitada de 
carga e requer um motorista e, muitas vezes, um ajudan-
te. (CHIAVENATO, p.154, 2005)

 O valor da descarga cobrado pelos clientes acima da 
média de mercado, além de elevar o custo do frete, causa um 
grande transtorno entre o setor de transporte e o transpor-
tador, pois o valor da descarga é pago no ato da entrega do 
produto, quando o valor a ser pago é acima do valor acordado 
com o setor de transporte, o transportador tem que pagar essa 
diferença, visto que o setor de transporte tem que reembolsar 
a diferença paga ao transportador , além dos transtornos oca-
sionados entre transportador/cliente e transportador/setor de 
transporte.

CONCLUSÃO

 O setor de transporte é um departamento muito im-
portante dentro de uma indústria, pois é através dele que uma 
empresa consegue manter o seu processo operacional em fun-
cionamento, sendo este o responsável pelo transporte da ma-
téria prima e dos produtos acabados, ou seja inicia e fi naliza o 
ciclo de uma atividade ou processo produtivo. Para que o setor 
de transporte funcione de forma efi ciente é necessário que os 
demais setores da empresa também não apresentem falhas 
no seu processo, pois todos os processos realizados por uma 
empresa funcionam como um macrossistema constituído de 
vários subsistemas e estes subsistemas não podem apresentar 
erros ou falhas, porque esses subsistemas são interligados e 
qualquer falha pode comprometer o resultado fi nal do proces-
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so. 

 Devido à frota da empresa ser terceirizada e nos perí-

odos de safra(colheita de soja e milho) grande parte da frota 

dos veículos migram para fazendas para realizar o escoamento 

destes produtos, geram problemas para o setor de transporte: 

a falta de caminhão e o aumento do custo do frete. Com o 

objetivo de amenizar este problema sugere-se que a empresa 

realize um contrato de fi delidade com os seus transportadores 
para que nos períodos das safras os mesmos continuem a re-
alizar exclusivamente o serviço de transporte para empresa e 
quando terminarem as colheitas os mesmos tenham preferên-
cia no carregamento, e deixam de pegar as enormes fi las como 
de costume após as safras.
 Outro problema apresentado na empresa está relacio-
nado com o setor comercial, pois o mesmo geralmente realiza 
um volume muito grande de vendas, sendo que muitas vezes a 
empresa não tem capacidade para atender essa demanda com 
a quantidade e no tempo determinado. Visa-se resolver este 
problema e se verifi car a necessidade de implantar nesta orga-
nização um setor responsável pelo Planejamento e Controle de 
Produção (PCP), sendo que por se tratar de uma empresa de 
grande porte o PCP é de fundamental importância, porque per-
mite um grande apoio nas tomadas de decisões que auxiliam 
o setor de transporte e o setor comercial, e ameniza a maioria 
dos problemas existentes.
 Quanto aos problemas ocasionados referentes aos va-
lores das descargas cobradas pelos clientes, sugere-se que o 
departamento comercial realize uma convenção com todos os 
representantes do país, para que se determine um valor pa-
drão a ser pago pela descarga ou caso o cliente cobre um valor 
diferenciado, que seja de extrema importância a observação 
deste detalhe no pedido. 
 Assim conclui-se ao adotar estas medidas muitos des-
tes problemas serão solucionados, e irão fazer com que o se-
tor de transporte realize a sua função de forma mais efi ciente 
possível. Ao conseguir minimizar os seus custos operacionais, 
e transportar os produtos com segurança, na quantidade e no 
tempo certo até o destino fi nal, para gerar assim a satisfação e 
a fi delização de seus clientes, e aumentar as receitas operacio-
nais da empresa, e trazer como resultados maior rentabilidade. 

PROBLEMS AND DIFFICULTIES FACED 
BY SECTOR OF A TRANSPORT INDUSTRY 

CORN STORAGE AND PROCESSING 
OF RIO VERDE - GO

ABSTRACT

 The transportation sector is a very important depart-
ment within an industry, it is through him that the company 
starts and ends an operational process, this sector is responsib-
le for the transportation of raw materials and fi nished goods to 
their fi nal destination. This paper aims to present and describe 
the importance and existing problems in an industry that ope-
rates in the storage and processing of grain in Rio Verde - GO. 
It describes the main problems in the sector of this company 
and the impacts caused by them, with the development of this 
work we will present suggestions that aim to alleviate or solve 
the problems, seeking to bring the transport sector more effi -
cient in the process contributing to the company obtain positi-
ve results in its productive process.

Key-words: transportation, industry and production process.
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