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RESUMO: No ambiente organizacional de empresas transportadoras de cargas torna-se necessário
conhecer os conceitos ligados a sistemas logísticos. Principalmente quando se trata de depósitos
onde diversas operações ocorrem, como por exemplo, recepção, descarga, conferencia,
movimentação, armazenagem e carregamento. Atividades essenciais para a melhoria do nível de
serviço prestado aos clientes, que se traduzem no momento da entrega das mercadorias.Neste
sentido, pode-se questionar: como se dá o processo de distribuição de mercadorias nas empresas de
transporte de cargas fracionadas no município de Juara/MT?O objetivo desse trabalho é identificar o
processo logístico de uma empresa transportadora de cargas fracionadas no município de
Juara/MT.Essa pesquisa é descritiva,com levantamentos de dados em pesquisa de campo de forma
qualitativa. Dados coletados através de entrevista semiestruturada e observações a partir de
imagens.A logística é uma ferramenta utilizada no processo de suprimentos até a
distribuição,auxiliando no planejamento,organização e tomada de decisão. No Brasil o meio de
transporte mais utilizado no processo logístico é o rodoviário proporcionando maior
disponibilidade,rapidez entre municipíos vizinhos e entrega de produtos. A distribuição engloba todo o
processo de recolhimento no local de origem,trajeto e descarga visando reduzir o tempo
desperdiçado nesse processo.Diante do concorrido mercado de distribuição de cargas,observou-se
que a Transportes Transtorres colabora de forma significativa com a região de Juara e Vale do Arinos
ao realizar entregas com prazos menores, elevando o nivel de serviço da logística de distribuição.
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 1 INTRODUÇÃO 

 

No  ambiente  organizacional  de  empresas  transportadoras  de  cargas  torna-se 

necessário conhecer os conceitos ligados a sistemas logísticos. Principalmente quando se trata 

de  depósitos  onde  diversas  operações  ocorrem,  como  por  exemplo,  recepção,  descarga, 

conferencia,  movimentação,  armazenagem  e  carregamento.  Atividades  essenciais  para  a 

melhoria do nível de serviço prestado aos clientes, que se traduzem no momento da entrega 

das mercadorias.  

De acordo com Ballou (1993) a logística empresarial trata de todas as atividades de 

movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição 

da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que 

colocam os  produtos  em movimento,  com o propósito  de  providenciar  níveis  de  serviço 

adequados aos clientes a um custo razoável. 

Na  região  norte  de  Mato  Grosso  observa-se  que  existem  muitos  problemas 

relacionados à logística de transportes. O principal deles está relacionado à infraestrutura de 

transportes. Se não bastasse, a maioria das empresas prefere não fazer grandes investimentos 

da renovação da sua frota.  Neste sentido, pode-se questionar: como se dá o processo de 

transporte e distribuição de mercadorias na empresa Transtorres Transportes no município de 

Juara/MT? 

O objetivo  desse  trabalho  é  identificar o processo  de  transporte  e  distribuição  de 

cargas de uma empresa transportadora no município de Juara/MT. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Essa pesquisa é  caracterizada como descritiva,  pois  tem como objetivo primordial 

descrever  as  características  de  um  processo  logístico  dentro  da  empresa  de  transportes, 
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objetivando torna-los mais  explícitos.  A metodologia aplicada foi  levantamento de dados, 

para tanto é desenvolvida a partir de estudos e da pesquisa de campo. Realizada de forma 

qualitativa, pois os pesquisadores tendem a analisar de forma indutiva, onde o processo e 

significado são principal foco da abordagem (GIL, 2002). Coletando os dados através de uma 

entrevista semiestruturada e de observações registradas a partir de imagens por fotografias. 

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa, no entanto, trata-se de uma atividade da 

ciência, que visa a construção da realidade, mas que se preocupa com as ciências sociais em 

um  nível  de  realidade  que  não  pode  ser  quantificado,  trabalhando  com  o  universo  de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.  

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

3.1 Logística 

 

A Logística é um procedimento que já vinha sendo aplicado mesmo involuntariamente 

desde  os  princípios,  processo  esse  que  vem  sofrendo  modificações  teóricas  e 

aperfeiçoamentos  de  acordo  com  o  avanço  do  mercado  e  das  organizações.  O  sistema 

logístico tem intuito de contribuir de forma sucinta dentro das organizações, visando tornar a 

mesma  mais  eficiente  e  mais  competitiva,  seja  no  ambiente  interno  como  no  ambiente 

externo,  agregando  valor  no  mercado,  pois  tem como  objetivo  satisfazer  o  cliente  final 

(BALLOU, 2001). 

Em 2009, o Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP) redefiniu a 

logística como parte do processo da cadeia de suprimentos que tem como intuito planejar, 

implementar  e controlar o fluxo e armazenamento dos bens e  serviços,  tornando-os mais 

eficientes  e  eficazes,  assim como as  informações  relacionadas.  Processo  esse que  ocorre 

desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender ás exigências 

dos clientes. Para Fleury e Wanke (2010, p. 28), “o gerenciamento de cadeia de suprimentos 

consiste na integração dos principais processos de negócio a partir do consumidor final para o 

fornecedor inicial de produtos, serviços e informações que adicionam valor.”    

Observa-se que a logística e cadeia de suprimentos estão intimamente ligados, muitas 

vezes consideradas sinônimas. Neste sentido,  a logística tem sido uma ferramenta bastante 

utilizada pelas organizações, pois abrange desde o processo de suprimentos até a distribuição, 
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auxiliando no planejamento, organização e tomada de decisão. O Objetivo principal é tornar 

as empresas mais rápidas, ágeis e eficientes, agregando valor e atendendo as necessidades do 

consumidor final. 

 

3.2 Transportes 

 

Em  1965,  o  governo  brasileiro  cria,  no  Ministério  dos  Transportes,  a  Empresa 

Brasileira de Planejamento de Transportes (Geipot). Seu principal desafio foi identificar os 

macroproblemas  nacionais  de  transporte,  cujos  conceituados  estudos  tornaram-na  uma 

referência nacional no assunto (MACHLINE, 2011). O transporte é um dos fatores que mais 

influenciam para o crescimento de uma região, e sua infraestrutura se faz necessário para que 

o mesmo comporte um deslocamento de qualidade entre os municípios propiciando a troca da 

economia.

Vale ressaltar que a infraestrutura não se limita apenas nas vias, mas também engloba 

a logística necessária para que todo o processo ocorra em sintonia. O transporte se divide-se 

em 5 modais, sendo eles o Ferroviário, Rodoviário, Hidroviário, Aeroviário e o Dutoviário. 

No Brasil a modalidade mais utilizada é o rodoviário, embora seja mais caro proporciona 

maior disponibilidade, atuando com rapidez entre os municípios vizinhos e realizando entrega 

porta a porta, o que se torna mais prático e conveniente para o consumidor final (BALLOU, 

1993).  A matriz de transporte brasileira no que se refere a cargas é constituída por mais de 

62%  de  utilização  do  modal  rodoviário.  Desta  forma  atribui-se  a  esta  modalidade  de 

transporte o mais significativo dos custos conhecido como Custo Brasil. 

A função  de  transportes  se  enquadra  dentro  das  atividades  primarias  da  logística 

empresarial. Mesmo sendo essencial pelo papel importante que desenvolve na movimentação 

da matéria-prima ou produtos acabados que uma empresa opera, os transportes absorvem dois 

terços dos custos logísticos na cadeia de suprimentos.  (POZO, 2004). 

3.3 Distribuição 

 

A distribuição é  classificada como uma das fases da logística e  gerenciamento da 

cadeia de distribuição, sua função principal é planejar, operar e direcionar o sistema para o 

transporte, cujo intuito é estreitar e interligar os fornecedores aos seus clientes (NOVAES, 

2007, p.36).  
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A Distribuição engloba todo o processo de recolhimento no local de origem, trajeto e 

descarga  visando reduzir  o  tempo desperdiçado nesse  processo,  agilidade  no controle  da 

logística de mapeamento para entrega e garantia de entrega ao cliente final de um produto 

seguro e com menor índice de danificação possível. Isto garante a satisfação do cliente e 

eficiência da organização que podem ser traduzidos em melhores níveis de serviços.  

Muitas  empresas optam por terceirizar as atividades tanto de transporte  quanto de 

distribuição. Busca-se com isso priorizar as atividades fins para as quais a empresa existe que 

garantir a qualidade de seus produtos e processos principais. Logo, Viana (2000, p. 36) afirma 

que  “por  mais  estranho  que  possa  parecer,  o  futuro  do  gerenciamento  de  estoques  é 

administrar estoque nenhum”. O estoque de mercadorias tem sido realizado cada vez mais 

nas empresas especializadas em transporte e distribuição, diminuindo significativamente os 

custos das empresas fabricantes tanto na origem (fabricas) quanto no destino (clientes finais). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A empresa Transportes Transtorres está situada no município de Juara/MT. É uma 

empresa local e, sua logística empresarial ocorre em um processo de coleta de forma simples, 

onde o atendimento aos clientes dá-se diretamente nas empresas ou na própria transportadora. 

A prestação  de  serviços  ocorre  através  de  serviços  próprios  ou  terceirizados  em 

parcerias com as transportadoras:  Viação Juína,  Cristina Transportes,  Gercade Transporte, 

Solidez  Transportes,  Sicall  Transportes,  Transul  Transportes,  Tmm  Transportes,  Bros 

Transsul. As cidades atendidas são Tabaporã, Sinop, Novo Horizonte do Norte e Porto dos 

Gaúchos.  A figura 1 ilustra o processo de descarga e carga dos caminhões próprios e de 

terceiros, bem como o processo de conferencia e armazenagem temporária da carga. 

Figura 1 – Carga e descarga de caminhões na sede da Transtorres
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Fonte: Próprios autores, 2016. 
 

O processo de descarregamento das mercadorias é realizado com a presença de um 

conferente. Depois de conferidas, as cargas são armazenadas temporariamente à espera da 

distribuição, para entrega aos clientes finais. As entregas locais são realizadas com veículos 

pesados  (caminhões)  e  veículos  leves  (camionetes  e  motocicletas),  de  acordo  com  a 

característica da carga, o local de entrega e a exigência do cliente.  

No armazenamento  temporário,  as  mercadorias  são  organizadas  em Pallets,  sendo 

movimentadas com carrinhos e peleteiras manuais. Após, conferidas e armazenadas realiza-se 

o planejamento de carregamento onde leva-se em consideração as necessidades dos clientes 

tanto  de  Juara/MT  quanto  das  outras  cidades.  O  prazo  de  entrega  em  Juara  é  de 

aproximadamente 24 horas a contar da data de saída da cidade de origem (Cuiabá x Juara, 

Sinop x  Juara).  Neste  sentido,  realiza-se  o  roteiro  de  entregas,  o  carregamento  da  carga 

propriamente  dita  e  ao  final,  o  transporte  até  o  local  de  entrega  e  por  fim,  a  entrega 

propriamente dita.  

O  fluxo  de  informações  é  controlado  via  Conhecimento  Rodoviário  de  Cargas 

(CTRC), romaneio de cargas (lista de todos os CTRC e notas fiscais de mercadorias), Notas 

fiscais dos produtos transportados e ainda, com o gerenciamento em Sistema de Informação 

Gerencial (SIG). Tanto os gestores quanto parceiros e clientes podem rastrear as mercadorias 

via Eletronic Data Interchange (EDI).  

Diante do concorrido mercado de transporte e distribuição de cargas, observou-se que 

a Transportes Transtorres tem colaborado de forma significativa com a região de Juara e Vale 
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do Arinos ao realizar entregas com prazos cada vez menores (chega-se a se comparar com 

grandes centros urbanos) de até 01 dia.  Para Batalha (2007, p. 217), nível de serviço é o 

“processo de avaliação no qual o consumidor compara o serviço percebido com o serviço 

esperado”. Isto eleva consideravelmente o nível de serviço do transporte e da distribuição de 

cargas na região.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui  se  que  a  importância  da  logística  nas  empresas  e  gerenciamento  de 

distribuição dá-se em função da facilidade, agilidade e eficiência que do processo logístico 

como um todo. Isto acontece a partir do planejamento, da organização e coordenação das 

atividades de sistemas e subsistemas logísticos, funções primárias e de apoio logístico como 

transporte, movimentação e armazenagem. A logística é uma ferramenta que colabora para 

aprimorar cada vez mais a relação entre clientes-fornecedores, no que diz respeito a fatores 

quantitativos (custo) e qualitativos (tempo de entrega,  qualidade das operações, gestão de 

compras baseado em parcerias). O resultado final é o estabelecimento da relação ganha-ganha 

e considerável elevação do nível de serviço aos clientes internos e externos à organização. 
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