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RESUMO: Através desse estudo, tivemos como objetivo analisar todo o processo, 
estrutura, gestão e planejamento em uma empresa de transporte de pessoas. 
Nessa empresa, pode-se analisar o processo feito dentro da logística, a forma 
em que é feito o direcionamento das frotas, escalas de folga dos motoristas, 
folhas de ponto e pagamento, e em outros setores dentro da empresa, como a 
área administrativa. Com base nesses dados, foram feitos alguns levantamentos 
e identifi cados os pontos a serem melhorados, contribuindo para o crescimento 
e produtividade da empresa. A partir desse estudo, obteve-se resultados nos 
quais foi possível identifi car a gestão, liderança e liderados, a importância da 
função de cada gestor, suas competências, responsabilidades com a logística 
e a operação dentro do planejamento, desenvolvendo um bom desempenho, 
em que todos contribuem com a organização dando suas opiniões, expondo 
suas ideias, funcionários que têm oportunidades a oferecer processos com 
responsabilidade, com crescimento profi ssional e contribuir para o aumento da 
produção e satisfazer a necessidade do cliente, trazendo os resultados esperados 
pela empresa para o mesmo.
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THE LOGISTICS OF IMPORTANCE IN TRANSPORT AREA

ABSTRACT: Through this study, we aimed to analyze the whole process, 
structure, management and planning in a people carrier. In this company, we can 
analyze the process done within the logistics to the way it is done the direction 
of fl eets, drivers scales, time sheets and payment and other sectors within the 
company, based on these data, we can make some surveys and identify points 
to be improved, contributing to the growth and productivity of the company. From 
this study, we obtained results which we can identify the management, leadership 
and led the importance of the role of each manager, their skills, responsibilities 
with logistics and operation within the planning, developing a good performance 
which all contribute to the organization giving their opinions, exposing their ideas, 
employees have opportunities to off er process with responsibility, professional 
growth and contribute to increased production and satisfy the customer’s need 
and bring results expected by the company for the same.
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INTRODUÇÃO

 O tema dessa pesquisa foi: A importância da Logística na área de 
transporte, no qual foi possível entender melhor sobre o processo rodoviário 
implantado na logística dos veículos, assim pode-se detectar quais os problemas 
a serem resolvidos, melhorando e seguindo as exigências do cliente e da própria 
empresa que tem sua política, missão, visão e valores implantados para melhor 
produtividade e entendimento dentro das instalações. 
 O tema abordado, a importância logística, realizou-se em uma pequena 
empresa que está em um processo de desenvolvimento, crescendo a cada dia, 
expandindo seu novo ramo que é a área de transporte de pessoas, inovando 
com sua forma de administrar, controlar e conduzir as operações. Consegue-se 
adquirir esse grande crescimento graças à qualidade em que se é realizado o 
sistema logístico e administrativo. Aqui visamos sobre segurança no trabalho, 
fazendo levantamentos de pontos fortes e fracos, podendo buscar melhorias 
para corrigirmos nossas falhas e investimos mais em nossos acertos, o que 
garante um trabalho com excelência, tendo como infl uência a empresa que é 
nossa cliente. Com isso, produzimos um transporte com qualidade, conforto, 
dentro do prazo, e acima de tudo, com a segurança que é nossa prioridade, 
respeitando limites de velocidade estabelecidos pelo cliente, normas da empresa 
e sinalizações de vias pavimentadas e não pavimentadas. 
  Ao apurar as informações, precisamos defi nir quais as propostas corretas 
para que sustente nas tomadas de decisões e no desenvolvimento operacional 
e logístico para buscar melhores desempenhos e por uma produtividade com 
qualidade, para que no futuro não afete e não prejudique o desempenho da 
operação, e que os custos sempre estejam positivos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Logística

 Hoje em dia temos um sistema muito utilizado pelas grandes empresas 
de transporte terrestre, marítimo, ferroviário entre outros, e é o foco principal 
para que sejam realizadas todas as entregas, dentro dos prazos, do tempo 
estabelecido pelos clientes e fornecedores, esse sistema se chama Logística.
 A base da logística é militar, e foi desenvolvida especialmente para 
melhorar e colocar os recursos certos no local certo, na hora certa, com apenas 
um objetivo: vencer batalhas. A logística teve origem no Brasil por volta de 1970, 
para poder ser usada em seus aspectos: com a distribuição física interna e 
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externa, foco principal de nossa atenção (MARTINS 2005).
 Logística é uma base para podermos ter o controle do fl uxo de entregas, 
um suporte para o planejamento que traçamos para melhor plano e diminuirmos 
custo e tempo (CHRISTOPHER; MARTIN, 2011 p. 3).
 A logística abrange a demanda em que o planejamento e o custo usado 
nos armazéns de matéria prima refl etem no consumo para atender às solicitações 
que os clientes exigem (CHIAVENATO, 2005 p. 162).
 Segundo Dias (1993), os administradores começaram a pensar nessas 
necessidades de estruturar um processo logístico para ajudar a desenvolver 
uma forma de vazão de fl uxo contínuo.
 Além de tudo, os administradores já estão cientes que devem ter controle 
do processo de produção, transporte e comercialização, tendo o máximo de 
lucratividade com um mínimo de custo.
 Francischini (2002) nos mostra que a empresa que atua no ramo de 
transporte que não tem um processo logístico não tem controle de seus custos, 
despesas, não saberia o prazo, tempo gasto para entrega, custo de combustível, 
custo em manutenção. O cliente não sentiria confi ança em entregar sua carga para 
a transportadora fazer o processo de entrega, não saberia se seria apropriado, 
ou se atingiria suas expectativas quanto ao serviço prestado.

2.2 Para que serve a Logística

 Para Moura (2004), a logística tem por parte ter o controle dos processos 
voltados à parte de reposição, na qual se faz o planejamento e é implantado o 
controle de fl uxo de estoque com efi ciência e efi cácia dos produtos, serviços, 
com dados lançadas desde sua origem ao ponto de uso e consumo, para que 
assim possa atender os resultados esperados pelos clientes.
 Segundo Moura (2005), as atividades logísticas envolvem um processo 
que inclui o transporte, local de depósito, estocagem do material a ser utilizado 
pelos consumidores e manutenção, embalagem, movimentação de materiais, 
atendimento, controle do pedido, previsão de estoques, planejamento da 
produção, suprimentos, serviços prestados ao cliente, local onde é feito o controle 
do depósito, a produção realizada, o controle estabelecido pela qualidade e 
segurança da distribuição física.
 “Podemos afi rmar que uma empresa pode alcançar uma posição e 
superioridade duradoura sobre os concorrentes, em termos de preferência ao 
cliente” (POZO; HAMILTON, 2010 p.16). 
 As indústrias por si só têm grandes concorrentes, então, para melhor 
atender aos seus clientes, usam estratégias como descontos, tendo seus produtos 
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com baixo custo, em que terão uma maior quantia nas vendas crescendo seu 
setor.
 Hoje não se compra produtos pelo que são, mas sim pelo que eles 
representam, olham em que são atribuídos e acrescentados em seu uso.
Para Francischini (2002), os motoristas precisam ter uma folga, os veículos 
foram feitos, projetados, para trabalhar a todo o momento, sendo realizadas 
suas devidas manutenções, mas o ser humano tem suas limitações. Para um 
melhor controle, são feitas as escalas, nas quais intercala-se cada motorista em 
um turno, para que o outro possa vir a descansar e ter um bom rendimento na 
produção.
 Como exemplo, vamos usar o ramo automobilístico, carros de todas as 
formas, modelos, design, versões novas e modernas. As montadoras Toyota e 
Ford são referências no mercado, pois variam muito em seus valores comercias.
 Os clientes que têm recursos para adquirir esses produtos pelos seus 
valores são agregados e tem um valor alto, tornando o serviço difi cultoso para 
o ramo de logística, criando assim grandes desafi os para os profi ssionais dessa 
área.
 Não é necessariamente através de economias que se tem um recuo 
em seu custo, mas sim com a ajuda da logística, acompanhado da cadeia de 
suprimentos (CHRISTOPHER; MARTIN, 2011).
Para Chistopher, (2011 p. 9),

Uma coisa é certa: não se pode falar que há divisórias na liderança 
de custos e excelência no atendimento. Para ser claro, temos que 
desvendar os desafi os da gestão e identifi car estratégias logísticas 
e de cadeia de suprimentos adequadas para levar a organização ao 
canto superior da matriz. 

 Segundo Garcia (2005), existem três dimensões da logística: dimensão 
de fl uxo, dimensão de atividades, dimensão de domínios. Cada dimensão dessa 
explica criteriosamente as partes do processo de logística.
 Com o aumento das informações, o consumidor tem por necessidade 
procurar melhorias para o consumo de seus produtos. Com a ajuda do Marketing, 
tentamos obter resultados através de suas campanhas, publicidade, para que o 
consumidor tenha acesso direto às informações.
 A logística hoje depende muito do produto a ser transportado, dos 
recursos que cada cadeia varejista nos proporciona, o processo vai desde as 
pequenas matérias primas e chegam até os consumidores fi nais. Contudo, elas 
são nomeadas uma entidade única, em que cada parte depende das outras e 
deve ser alinhado a um só, um todo (NOVAES, 2007).
 Segundo Galvão (2007), há uma divisão na empresa em setores que 
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gira em torno das atividades executadas dentro (manufatura, fi nanças, vendas, 
marketing, transportes e armazenagem).

A empresa precisa ter um relacionamento com seu cliente, o consumidor 
e o varejista, porém, todos abrangem e defendem o interesse que é dar 
atenção necessária com muito respeito, profi ssionalismo e humildade, e 
essa atenção resumisse de como pode depender do comprometimento 
e desempenho da logística usada em seu todo (NOVAES, ANTONIO 
GALVÃO, 2007, p.14).

2.3 Logística empresarial

 Segundo Viana (2002), a logística empresarial cuida dos processos de 
transição e estocagem que facilitam o giro de produtos no estoque, tanto no 
início da matéria-prima quanto no processo em que será consumido. Dessa 
forma, as informações que fazem os produtos ter um grande movimento, entram 
com o propósito de ter crescimentos nos níveis de serviços, gerando aos clientes 
um consumo no custo muito baixo. 
 A melhoria da logística empresarial gera perguntas sobre a estratégia, 
quais seriam as consequências, pois seria como um efeito dominó, baseados 
em perguntas voltadas a forma de como as empresas, sendo de uma mesma 
cadeia de suprimento, estão se organizando para enfrentar os novos desafi os. 
Bowersox e Closs (1996) falam que a forma para conhecer o processo da 
evolução organizacional das empresas pode ser de grande serventia para os 
executivos de logística. 
 Segundo Galvão (2007), com a abertura da economia e a globalização, as 
empresas andam em situações tímidas, em situações onde ainda estão no início 
na primeira fase, ou seja, ainda controlam muito a logística e os estoques.
 De acordo com Martin (2011), a logística por sua própria natureza, tende a 
ter intensivo investimento, os gastos com a logística são consideravelmente altos, 
pois incluem cuidados com caminhões, centro de distribuições, investimentos 
que possivelmente não terão um retorno sobre o investimento.
 As bases de dados logísticos contêm, para cada referência, as 
características necessárias para que se tenham funcionalidades com uma 
relativa performance. A riqueza dessa base permitirá uma maior sofi sticação das 
funcionalidades (VIEIRA, DARLI 2012, p.131).
 Segundo Martin (2011), é da natureza que os efeitos que causam na 
logística se espalhem para além da área imediata de impacto.
 Para Garcia (2005), existem alguns pontos da logística que se baseiam 
em movimentação dos produtos, movimentação das informações, tempo, custo 
e nível de serviços.
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Chiavenato (2005) nos mostra que a movimentação tem sido indevidamente 
encarada com uma atividade improdutiva, contudo, ultimamente ela tem sido 
objeto de grandes investimentos. Na realidade, quando bem administrada, a 
movimentação de materiais pode trazer grandes economias.
 Segundo Martin (2011), é da natureza que os efeitos que causam na 
logística se espalhem para além da área imediata de impacto.
 Chiavenato (2005) deixa bem claro que para fazermos a movimentação 
de matérias precisamos de três passos: aumentar a capacidade produtiva da 
empresa, melhorar as condições de trabalho e reduzir custos de produção.
 Dias (1993) relata que, nada menos de 76,4% de produtos em cargas 
produzidas no país são transportadas por rodovias, as ferrovias têm um 
movimento de apenas 14,2% e a cabotagem 9,3%.
 Falando um pouco sobre o transporte marítimo, Dias (2003) relata que 
existem navios que são voltados ao transporte de graneis sólidos, e eles não 
aceitam qualquer tipo de tabelas envolvendo o valor dos fretes. 
 Deacordo com Chiavenato (2005), para fazermos a movimentação de 
materiais é necessário fazermos um grande movimento, pois o sistema logístico 
passa por vários processos até chegar ao depósito, onde será distribuído ou 
comprado. Hoje temos várias formas de transporte de cargas, alguns mais 
utilizados do que outros, com um custo mais acessível e outros com o custo 
elevado.

a) Transporte rodoviário, mais utilizado;
b) Transporte ferroviário, tempo excessivo;
c) Transporte Hidroviário e Marítimo, baixo custo, mas tempo é secundário;
d) Transporte Intermodal, pode ser usado tanto em ferrovias, rodovias e 
marítimo.

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS

 Com o objetivo de cumprir a carga horária do estágio obrigatório de 400 
horas necessário para a conclusão do curso de Administração, esse estudo está 
sendo desenvolvido por meio de um estudo de caso. 
 Araújo et al. (2008) defi nem um estudo de caso como uma abordagem 
metodológica de investigação especialmente adequada quando se procura 
compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, 
nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores. Esse estudo se 
baseia na logística que é desenvolvida para garantir um melhor atendimento 
ao nosso cliente, dando a ele a oportunidade de ter melhorias e crescimento 
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nessa nova etapa da empresa, ou seja, na parte de transporte de passageiros 
localizado na região sudeste.

3.1 Caracterização da Empresa

 A empresa foi fundada em 1960, na cidade de Mirandópolis/SP, com 
o objetivo de ser uma empresa de transporte de cargas seca e líquida. O 
crescimento da empresa está fundamentado em relações comerciais saudáveis 
e de longo prazo. 
 Isto é possível através do desenvolvimento e fornecimento de produtos 
e serviços que ofereçam valor em termos de preço, qualidade, segurança e 
respeito ao meio ambiente. Hoje em 2016, a empresa voltou para outro ramo 
logístico, foi para a parte de transporte de pessoas. Iniciou na cidade de Porteirão, 
no dia 13/10/2015, o transporte de pessoas para uma usina da região. O ramo 
de transporte de pessoas deu tão certo que a empresa já está com mais três 
unidades como mesmo seguimento logístico.
 A empresa só tem a crescer, pois a mesma segue com seriedade, seguindo 
suas políticas, visando a segurança, saúde, meio ambiente e qualidade.

a) Segurança - O gerenciamento efetivo e responsável dos assuntos 
relacionados à segurança de nossas operações, à saúde de nossos 
colaboradores e à conservação ambiental se tornou um foco constante 
de ação da diretoria.
b) Foco no cliente - A satisfação de nossos clientes é ponto de honra para 
todos os nossos profi ssionais, independentemente do nível organizacional. 
Foco no cliente, pois acreditamos que dessa forma fortalecemos a 
confi ança mútua e os laços de parceria se tornam cada vez mais estreitos
c) Missão - “Oferecer soluções em transporte e logística, onde segurança 
e qualidade sejam as referências do nosso negócio promovendo o 
desenvolvimento sustentável da empresa, parceiros e sociedade”.
d) Visão - “Ser reconhecida como melhor opção na prestação de serviços 
de transporte e logística”.

 Dessa forma, podemos garantir ao cliente a segurança o respeito e a 
qualidade de nosso trabalho, dando a eles a confi abilidade necessária para 
serem feitas nossas operações de uma forma rápida, legível e satisfatória. 
 No organograma a seguir, podemos ver detalhadamente como está o 
processo hierárquico nos dias atuais.
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FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
FIGURA 1 – Organograma

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Com as atividades vivenciadas no estágio, pôde ser identifi cado que o 
processo da logística necessita de uma atenção especial, pois cada detalhe, 
cada momento dentro do processo, precisa ser minuciosamente analisado para 
que não tenha perdas, tanto na parte de custo, quanto na parte de deslocamento, 
tempo real, pois a empresa ganha por Km rodado.
 A partir desta pesquisa, foi comprovada a importância da operação dentro 
das ações tomadas e o planejamento usado na logística. Com as informações 
sendo claras e objetivas dentro da organização, podemos ver que isso infl uencia 
o desenvolvimento dos funcionários e a empresa consegue almejar e alcançar 
a lucratividade esperada dentro do prazo, com recursos estabelecidos pela 
empresa para diminuir gastos e perdas no sistema da logística.
 Para termos melhor resultado, é de suma importância que as empresas 
formulem avaliações e métodos de trabalho para verifi car se os colaboradores 
estão satisfeitos com a política e os métodos impostos pela empresa, sempre tirar 
resultados dessas pesquisas para buscar melhorias e praticidade para alcançar 
os resultados estabelecidos. Sempre ter informações coerentes, concretas e 
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precisas para que não venha ocorrer erros que ocasionem possíveis falhas nos 
relatórios e no fi nanceiro. 
 Dentro das tomadas de decisões, os colaboradores têm o momento certo 
para dar sua opinião para melhorias dentro da instituição, assim contribuindo 
tanto no crescimento profi ssional quanto no crescimento da empresa, dando 
ideias no desenvolvimento da organização.  
 Com a gestão responsável pela empresa, é muito importante que ele 
se desenvolva para melhoria e crescimento da empresa em que é gestor, 
ele precisa liderar seus liderados, focar em treinamentos para crescimento e 
desenvolvimento de sua equipe, pois dela que serão cobradas as análises e 
resultados de relatórios usados em reuniões e apresentações gerenciais. Fazer 
com que sua equipe tenha competências e responsabilidades. Afi nal, um desses 
colaboradores futuramente poderá ser o novo gestor dessa empresa ou de outra. 
Dentre todas essas qualidades, o gestor tem que manter em seu ambiente de 
trabalho um lugar harmonioso, no qual todos trabalhem em equipe. 
 Para Monica Vargas (2012), a empresa é como uma família, onde cada 
membro, ou seja, cada colaborador tem sua responsabilidade para que ajude no 
crescimento e desenvolvimento das funções e aumento dos lucros. A parte da 
gestão de pessoas é o ponto chave dentro da organização, que unifi ca e controla 
o desempenho, comportamento e atitudes de cada colaborador em seu local de 
trabalho.
 Na fi gura 2, vemos que foi feito uma pesquisa com 10 funcionários dentro 
da empresa, questionando como é o atendimento ao cliente.

FONTE: Elaborado pelo autor (2016)
FIGURA 2 – Gráfi co 1 Como é o atendimento ao cliente?

 Na fi gura 3, temos como está o nível de conservação dos equipamentos, 
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ou seja, os veículos usados dentro da logística. 

FONTE: Elaborado pelo autor (2016)
FIGURA 3 – Gráfi co 2 Como se encontra a conservação dos equipamentos?

 Na fi gura 4, podemos ver que a relação entre os motoristas e a empresa 
está em um nível bom, pois atendem às expectativas, e os motoristas demonstram 
ser profi ssionais.

FONTE: Elaborado pelo autor (2016)
FIGURA 4 – Gráfi co 3 Qual é o atendimento dos motoristas por parte da empresa?

 Na fi gura 5, encontramos o nível de satisfação entre o cliente e a empresa, 
pois os serviços prestados são de alta confi ança e tudo é feito para atender às 
expectativas estabelecidas pelo cliente.
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FONTE: Elaborado pelo autor (2016)
FIGURA 5 – Gráfi co 4 A empresa atende as necessidades que o cliente contratou?

 Na fi gura 6, podemos ver que as frotas usadas para o transporte dos 
passageiros são de excelentes condições, estão dentro no nível exigido pelo 
cliente na parte de segurança.

FONTE: Elaborado pelo autor (2016)
FIGURA 6 – Gráfi co 5 As frotas seguem o padrão no quesito segurança esperado pelo 
Cliente?
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Com dados nesse estudo, visamos a importância que tem a gestão 
logística e administrativa dentro da empresa, na qual seus colaboradores prezam 
a organização, o trabalho em equipe, entendem as difi culdades e o processo, 
consegue ter o raciocínio rápido e lógico, onde o veículo possa estar inutilizável 
(problemas mecânicos), e conseguir fazer com que a rota não perca sua produção, 
assim evitando transtornos e problemas no processo, sempre buscando atender 
e satisfazer as necessidades do cliente. Poder estimular novas pesquisas para 
desenvolver cada vez o ramo logístico e aprimorar resultados que venham a ser 
de apoio e crescimento profi ssional e ter lucros garantidos, com satisfação, pois 
é o que a empresa almeja. 
 O gestor sempre precisa ter um plano que venha auxiliar, dar suporte 
caso algo dê errado em um processo logístico, ter um veículo de reserva, um 
motorista a disposição. É importante que o gestor tenha em mãos ferramentas 
de auxílio para que possa efetuar uma gestão de qualidade em todos os aspectos 
da organização, seja no setor operacional ou administrativo, a empresa busca 
fornecer o melhor para o cliente, assim como para o colaborador, pois precisa 
do apoio e ajuda de todos para ter um bom processo e garantir a lucratividade, 
ter um software atualizado que atenda às demandas, com relatórios, dados 
confi áveis, para a empresa e o cliente. É importante que o gestor tenha sempre 
em mente que sem a qualidade de seu trabalho e equipe consequentemente ele 
não obterá o resultado e lucro esperado.
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