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RESUMO: Este artigo apresenta-se como uma alternativa de pesquisa na área de logística de
transporte e distribuição.No que diz respeito à infraestrutura de transportes rodoviário  no Brasil,
pode-se afirmar que é o modal mais utilizado e que mais gera economia. No entanto, sabe-se
também das dificuldades enfrentadas com a infraestrutura devido à falta de investimentos, como por
exemplo, obras planejadas de forma ineficiente e, por isso a necessidade de grandes investimentos
para a melhoria definitiva da mesma. Na região do Vale do Arinos no Estado de Mato Grosso, grande
parte do transporte é realizada pelo modal rodoviário, destacando-se carretas e caminhões que,
possibilitam o crescimento da região com o transporte de cargas animal (in natura e processada),
transporte de grãos, transporte de madeira (toras, serradas e beneficiadas) e, principalmente, as
cargas fracionadas (fruto do crescimento dos setores primários e secundários) que favorece o
desenvolvimento da economia local, regional e nacional.Como problema orientador da pesquisa
pretendeu-se identificar os gargalos logísticos no transporte de cargas fracionadas do município de
Juara/MT. O objetivo principal seguiu no mesmo sentido do problema com abrangência no Vale do
Arinos. Para tanto, buscou-se conhecimento sobre modalidades de transportes através de seminários
realizados em sala de aula na disciplina de Administração de Materiais. Em seguida uma busca por
literatura que ainda não é farta na área de transportes e distribuição. Como procedimentos
metodológicos utilizou-se a pesquisa de campo. Para coletar os dados foram realizados entrevistas
semiestruturadas. A análise dos dados deu-se pelo método inovador de Análise Sociológica do
Discurso (ASD), cuja escola de origem espanhola (Madri) tradicionalmente qualitativista. A
interpretação, anotação e redação do texto final com base nas análises foram construídas pelas
posições discursivas, configurações narrativas e os espaços semânticos identificados. O principal
resultado reflete à satisfação das empresas pesquisas com o crescente volume de cargas
transportadas. O discurso das estradas mal conservadas afeta e reflete em todos os usuários das
vias terrestres no contexto local e regional. Para as transportadoras de cargas isto ocorre diariamente.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de transitar de um local para outro marca expressivamente a 

humanidade desde os primórdios dos tempos. O transporte utilizado nessa época iniciou-se 

pela tração animal.  Com a intervenção cientifica e tecnológica em meados do século XIX, o 

transporte foi inserido na economia industrial dos países mais desenvolvidos. Atualmente 

existem vários modais de transportes, responsáveis pela movimentação da mercadoria na 

cadeia de distribuição física dentro e fora do país. Para Ballou (2006), Arnold (1999), Bovet 

e Martin (2000), o transporte é uma parte efetiva nas cadeias de suprimentos.  

O transporte é percebido como condução de desenvolvimento econômico de uma 

sociedade, este diretamente designado ás simplificações de transição e acesso de seu povo 

relacionado à condução urbana, dentre regiões e países, assim como o despejo de sua 

produção de mercadorias de modo que abordem aos pontos de consumo tanto no conjunto 

nacional quanto internacional. 

De acordo com os dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT) em 2013, 

a matriz de transportes brasileira, indicava que o modal de transporte rodoviário representou 

a maior fatia de participação, com 61,1% das cargas, em seguida o modal ferroviário com 

20,7%, depois o modal aquaviário com 13,6%. Estes modais somados totalizaram 95,4% 

das cargas transportadas naquele ano.  

Na busca de melhoria da logística dos transportes apresentam-se alguns programas 

do governo como o Programa de Investimento de Logística (PIL). Seu principal objetivo é 

criar um sistema de transporte adequado às dimensões do Brasil, usando como base a 

parceria entre setor público e privado. Essa inciativa prevê a adoção de contratos de 

concessão no caso das rodovias e ferrovias (BRASIL, 2014). Outro programa é o Plano 

Nacional de Logística e Transportes (PNLT) que foi desenvolvido juntamente com o 

Ministério da Defesa (MD), objetiva formalizar instrumentos de analise, sob a visão da 

logística, com suporte e planejamento de intervenções públicas e privadas na infraestrutura 

e na organização dos transportes, de forma que o setor possa contribuir para as metas 

econômicas, ecológicas e sociais do Brasil, de médio e longo prazo. (BRASIL, 2014). 

Quando existe uma adequada infraestrutura com uma rede de transportes bem 

estruturada, o desenvolvimento de um país ou região potencializa a eficácia nos setores 

produtivos, aumenta o fluxo de pessoas e de mercadorias, atingindo o bem estar das 

pessoas e contribuindo de forma definitiva para a criação de empregos e renda. 

Na região do Vale do Arinos no Estado de Mato Grosso, grande parte do transporte é 

realizada pelo modal rodoviário, destacando-se carretas e caminhões que, possibilitam o 

crescimento da região com o transporte de cargas animal (in natura e processada), 

transporte de grãos, transporte de madeira (toras, serradas e beneficiadas) e, 
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principalmente, as cargas fracionadas (fruto do crescimento dos setores primários e 

secundários) que favorece o desenvolvimento da economia local, regional e nacional. 

Nesse contexto, é razoável alocar a seguinte problemática: Quais os gargalos 

logísticos no transporte de cargas do município de Juara/MT? O objetivo deste artigo foi 

realizar uma análise contextual dos principais problemas (gargalos logísticos) identificados 

pelas transportadoras de carga fracionada (caixaria em geral) de Juara/MT.  

Como procedimento metodológico para coleta de dados utilizou-se a entrevista 

semiestruturada que favorece a captação do conjunto teórico e prático de pesquisa. Para 

analisar os dados optou-se pela Analise Sociológica do Discurso (ASD).  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Breve histórico da Evolução dos Transportes 

 

Desde o princípio da humanidade os seres humanos foram forçados a transportar, 

manusear e distribuir, produtos, mercadorias e cargas, em muitas ocasiões eram 

necessários fazer todo o trabalho braçal, manual sem auxilio de nenhum tipo de transporte.  

Na Idade Média europeia, o meio de transporte mais utilizado foi o cavalo. O homem 

preferiu o cavalo a outros veículos, e também foi muito usado pelas damas da nobreza, 

tornando assim um meio de transporte adequado para a época. Expandiu-se o uso da 

basterna, aristocrática liteira medieval puxada por mulas ou cavalos, uma mudanças no 

transporte, pois eram carregados por escravos, e passou a ser feito o carregamento do 

transporte por animal. Em meados do século XV, surgiu na Hungria um novo tipo de veículo, 

o coche.  Mais leve, com as rodas traseiras mais altas que as dianteiras e suspensão de 

carroceria por meio de correntes e correias, o novo modelo concebeu maior comodidade 

para os passageiros. (MELLO, 2004). 

Segundo Mello (2004) a carruagem atingiu seu ápice na Itália, contava-se mais de 

1.500 veículos apenas em Milão no fim do século XVII. Perante acidentes, atropelamentos, 

houve limites de velocidades impostos pelas autoridades para a velocidade dos veículos 

proibindo menores de 18 anos à condução dos mesmos.  

A chegada da família real em 1808 sinaliza o principio da história do transporte no 

Brasil, juntamente com Dom João VI vieram as três primeiras carruagens. A apresentação 

da família real atentou grandes mudanças na cidade do Rio de Janeiro. Trouxeram mais de 

15.000 pessoas, exigindo transformações na cidade, que continha 57.000 habitantes na 

época.  Dentro de trinta dias a população aumentou vertiginosamente, e a nobreza serviçal 

da família real teve que se acomodar no centro da cidade. As casas do centro forma 

confiscadas, levando o povo dessa parte nobre para a periferia.  
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Nessa época aparece à primeira demanda por transporte público no país, os 

moradores que foram forçados a ir para a periferia necessitavam ir ao centro trabalhar. No 

ano de 1817 Dom João VI concedeu duas linhas de transporte urbano. O concessionário 

sargento mor Sebastião Fábregas que acertou a operar as linhas Passo Imperial da Praça 

XV ao Palácio Imperial de São Cristóvão e do Paço Imperial á Fazenda dos Jesuítas de 

Santa Cruz. Tendo como desígnio principal promover a marcha da nobreza ao rei para o 

clássico “beija mão” (MELLO, 2004). Dom Pedro II foi o responsável pela revolução do 

sistema de transporte, ao implantar o sistema de bondes com tração animal impulsionando o 

desenvolvimento que iniciou-se com Dom João VI, seu avô afere (MELLO, 2004). 

Deste modo, com os avanços surgem às tecnologias, proveniente da inteligência 

humana, os meios de transportes foram surgindo e se moldando de acordo com as 

realidades de cada época, passando desde a tração animal, até os dias de hoje. A partir dos 

meados do século XIX, o conceito de sistema de transportes cujos marcos mundial são: 

invenção da máquina a vapor (1807); início do transporte ferroviário (1830); início do 

transporte dutoviário (1865); início da utilização comercial do automóvel (1917); e início da 

aviação comercial (1926) (MELLO, 2004). 

 

2.2 Transportes rodoviários de cargas  

 

De acordo com Rodrigues, (2003) a região do Centro Oeste é uma importante 

produtora e exportadora de soja, pois concentra o maior escoamento de feijão-soja no 

modal rodoviário. Mas as condições das rodovias administradas pelo Estado são precárias, 

refletindo em perdas para a produção. O modal rodoviário é um dos mais simples e 

eficiente.   

Fleury, (2005) afere que o transporte rodoviário brasileiro enfrenta dificuldade no 

transporte da carga, transporta volumes altos, a produção em si necessita de uma 

infraestrutura adequada para sua condução, esse modal possui um custo operacional muito 

elevado pelas condições das rodovias. Uma rede de transportes apropriada promove 

principalmente no setor de grãos, rapidez e segurança suficiente para que a produção seja 

transportada. 

O modal rodoviário busca se adequar a distancias consideradas curtas, atuando no 

ligamento de pontos de produção, até armazéns, terminais ferroviários e hidroviários. Estes 

modais de ligação ficariam responsáveis pelo transporte de longas distancias, através do 

modo mais adequado. Com isso, pretende-se evitar custo e perdas ao produto, além de ligar 

e conectar pontos entre o mercado internacional e nacional com competitividade (HIJJAR, 

2004). 

Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.



Segundo Tavares (2004) a ineficiência no transporte da soja produzida no Centro-

Oeste do Brasil se dá justamente pela escolha do modal rodoviário, interligando a origem e 

o destino das cargas. Na contramão, ao invés de utilizar como conexão outros meios de 

transporte como o modal hidroviário e ferroviário, que transporta de forma eficiente e baixo 

índice de perca e custo, a opção que prevalecente, se dá pela rodovia. Mas o modal 

rodoviário predomina em uma porcentagem de 67% dos modais, o hidroviário responde por 

apenas 5% e ferroviário, por 28%.   

Os transportes hidroviários e ferroviários são mais adequados para cargas de baixo 

valor aquisitivo e a longas distancias, como por exemplo, à soja. Pois aloca maior volume, e 

consome menor combustível. Torna-se necessário destacar a importância do transporte e o 

seu adequado funcionamento no âmbito geral, pois movimenta a economia e realiza o 

transporte da produção no escoamento de grãos e produtos acabados (CORREA e RAMOS, 

2010). 

 

 2.3 Infraestrutura de transporte rodoviário 

 

No que diz respeito à infraestrutura de transportes rodoviário  no Brasil, pode-se 

afirmar que é o modal mais utilizado e que mais gera economia. No entanto, sabe-se 

também das dificuldades enfrentadas com a infraestrutura devido à falta de investimentos, 

como por exemplo, obras planejadas de forma ineficiente e, por isso a necessidade de 

grandes investimentos para a melhoria definitiva da mesma. Frischtak (2008) com base em 

estudos do Banco Mundial afirma que seria necessário que o Brasil investisse em 

infraestrutura o equivalente a 3% de seu Produto Interno Bruto (PIB) apenas para manter o 

estoque de capital existente. Para alcançar o patamar de países como China e Coréia do 

Sul, seriam necessários investir entre 4% e 6% do PIB durante 20 anos. Em 2007, porém, 

esse investimento foi de apenas 2,01%. 

A consolidação da infraestrutura em um país com dimensões continentais exige 

investimentos continuados, consoantes a um plano de desenvolvimento forte e coeso. O 

Brasil, no entanto, embora não por falta de visão de seus governantes quanto à importância 

da participação estatal no planejamento e na execução desses planos, não foi capaz de ao 

longo das últimas décadas, suprir as necessidades de infraestrutura do país.  

De acordo com estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) (2006) em 

parceria com a União Nacional da Construção, uma comparação entre 200 países para o 

ano de 2000 revelou que o Brasil apresenta baixo desempenho quanto ao desenvolvimento 

de sua infraestrutura, ficando atrás de países como Namíbia, Estônia e Hungria no que se 

refere à extensão da malha rodoviária. 
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Macêdo et al (2010) acredita que a tomada de decisão para realização de 

investimentos em infraestrutura de transportes é feita de forma superficial pelos governos, 

que não dispõe de informações e métodos adequados para alocar seus recursos de forma 

plenamente eficaz. Isso dificulta a conjunção dos investimentos em torno de um 

planejamento, com uma visão integrada capaz de construir uma infraestrutura eficiente no 

sentido de facilitar o investimento privado e promover o bem-estar social. 

No início de 2007, diante desse cenário de baixos investimentos em infraestrutura e 

da necessidade de continuar a incentivar a participação privada, o governo brasileiro lançou 

o chamado Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), prevendo investimentos da 

ordem de 503,9 bilhões de reais para o período 2007-2010. Para o setor de transportes foi 

previsto um total de mais de 55 bilhões de reais – aproximadamente 11% do total do 

programa – distribuídos em diferentes projetos para a construção, modernização, 

recuperação e integração de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos e metrôs em 

todo o território nacional. No entanto, chama à atenção a distribuição regional desses 

investimentos. Percebe-se que uma parcela significativa dos recursos beneficiaria os 

estados das regiões sul e sudeste, as mais desenvolvidas do país. Isso deixa claro uma 

subestimação por parte do governo do potencial redutor das desigualdades regionais dos 

investimentos em infraestrutura de transportes.  

Passados mais de quatro anos do lançamento do programa, entretanto, sucessivos 

cortes de recursos e a morosidade na conclusão dos projetos devem comprometer seu 

potencial de redução das desigualdades regionais e de integração nacional.   

Ao longo de 2013, o Governo Federal conduziu diversos processos de licitações de 

infraestrutura de transporte, transferindo para a iniciativa privada cerca de 4,3 mil 

quilômetros de rodovias federais e 2 aeroportos internacionais - Galeão, no Rio de Janeiro, 

e Confins, em Belo Horizonte. Outras concessões também foram licitadas nas esferas 

estaduais e municipais, como, por exemplo, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Carioca, na 

cidade do Rio de Janeiro. Neste sentido, observa-se que por mais que o governo se esforce 

para ampliar a oferta por modalidades de transportes adequados à realidade de cada região, 

como por exemplo, a região Centro Oeste que necessita de hidrovias e ferrovias, a 

tendência é que o modal rodoviário continue predominante e percorra longas distancias. Isto 

faz com que o custo Brasil continue sendo impulsionado tradicionalmente pela modalidade 

de transportes rodoviários.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Usou-se uma abordagem de pesquisa qualitativa que Segundo Rodrigues (2007) 

São informações descritivas e não quantificáveis, os elementos obtidos são avaliados 
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genericamente, a explanação dos fenômenos e a pertinência de significados são 

fundamentais nesse método de pesquisa. 

Como procedimento de pesquisa adotou-se o estudo de campo com utilização 

auxiliar da pesquisa bibliográfica. O auxilio da última serviu para determinar o histórico e 

evolução dos transporte, contextualizar o transporte rodoviário de cargas e a infraestrutura 

do transporte rodoviário brasileiro. Como instrumento de coletas de dados optou-se pela 

entrevista semiestruturada aos proprietários e/ou gerentes das 03 transportadoras de cargas 

fracionadas da cidade de Juara/MT. Segundo Triviños (1987, p. 146) “a entrevista 

semiestruturada tem como característica questionamentos básicos que são apoiados em 

teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa”. No caso da pesquisa 

qualitativa, é comum a substituição do termo hipóteses por pressupostos.  

Para realizar a análise dos dados optou-se pelo método inovador de Análise 

Sociológica do Discurso (ASD), cuja escola de origem espanhola (Madri) tradicionalmente 

qualitativista trás em sua denominação o nome: escola de pesquisa qualitativa de Madri 

(ALONSO, 1999; COELHO, 2012). Para realizar os procedimentos de interpretação que 

abrangem o trabalho do texto de maneira mais global, iniciam-se as etapas referentes aos 

procedimentos de análise que deverão resultar na elaboração de um texto escrito dos 

resultados que constroem, de forma narrativa, o sistema de discursos analisados na 

investigação. A interpretação e anotação colaboram para a produção de textos de alto nível, 

e, para que isso ocorra, buscam-se analisar as posições discursivas, as configurações 

narrativas, os espaços semânticos bem como relacionar as configurações narrativas com os 

espaços semânticos. Por fim, procede-se a redação do texto final com base nas análises.  

A ASD trata de analisar fluxos simbólicos sociais e não somente palavras, sua 

característica principal de análise é a interdiscursividade do discurso social produzido em 

relação a outro discurso social.  Além de realizar uma análise interna, a ASD trabalha com 

um discurso contextualizador, ou seja, toda interpretação somente se torna razoável quando 

situa o texto no contexto – processo chamado de contextualizar (ALONSO, 1998; 2002; 

COELHO, 2012 apud BORCHARDT, 2014). 

 Em relação aos aspectos metodológico-técnicos da Análise Sociológica do Discurso, 

Coelho e Godoy (2013) apud Borchardt (2014) orientam, com base em Conde (2009), que a 

análise sociológica do corpo do texto constitui o alicerce da investigação e determina como 

são estabelecidas as bases de construção do “sistema de discursos”. Para estes autores, o 

uso dos procedimentos depende do processo criativo e singular de cada pesquisa 

desenvolvida, o que não deve ser confundido com anarquia metodológica.  

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 
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O processo de construção da ASD foi realizado a partir das conjecturas analíticas 

necessárias para iniciar a construção da análise. Para tanto se utilizou da análise das 

posições discursivas, das configurações narrativas e dos espaços semânticos. Na análise 

das posições discursivas buscou-se responder as perguntas “quem fala? Desde que posição 

se fala?”.  Da análise das configurações narrativas “o que está em jogo no que se fala? O 

que se quer dizer com o que disse?”. Na análise dos espaços semânticos “de que se fala? 

Como se organiza a fala?”.  Por fim, a relação entre as configurações narrativas e os 

espaços semânticos em função dos objetivos deste artigo que é fazer uma análise 

contextual dos principais problemas (gargalos logísticos) identificados pelas transportadoras 

de carga fracionada (caixaria em geral) de Juara/MT. 

Foram convidadas 03 empresas da área de transporte rodoviário de cargas 

instaladas no município de Juara/MT para participar da pesquisa. Todas as empresas 

possuem as mesmas características, ou seja, atuam com transporte de cargas fracionadas 

(geralmente movimentadas e/ou manuseados com equipamentos leves ou de forma 

manual).  Duas (02) empresas têm sede fora do município (Cuiabá/MT) e uma (01) empresa 

tem sede em Juara/MT.  

Todas as empresas foram convidadas por telefone para uma (01) entrevista com 

duração aproximada de 01 hora. Os contatos foram realizados com gerentes e proprietários. 

A empresa (E1) tem sede em Cuiabá/MT e filial em Juara/MT. Já a empresa (E2) tem sede 

em Juara/MT e uma empresa de apoio em Sinop/MT (sociedade limitada). A empresa (E3) 

não quis participar da entrevista em função de indisponibilidade de tempo (resposta do 

gerente).  

Neste sentido, as posições discursivas presentes na análise dos dados representam 

as falas do gerente de filial de E1 e a fala do gerente-proprietário de E2. O quadro 01 

compara as duas posições discursivas e suas principais características.  

 

Quadro 1 – Características das posições discursivas das empresas. 

Empresa 

de 

transporte 

Quem 

fala? 
Desde que posição se fala? 

E1 

Gerente 

de  

Filial. 

Discurso voltado para os procedimentos adotados em toda a rede 
de 17 lojas espalhadas pelo Mato Grosso. Segue padronização 
operacional com liberdade para apresentar novos projetos 
orientados para a expansão da rede, principalmente, a filial de 
Juara/MT. “Tenho liberdade para comandar minha equipe, e se 
minha empresa cresce eu cresço junto. Tenho liberdade para 
trabalhar, os funcionários da empresa se reportam a mim, o dono 
da empresa não interfere nas minhas decisões”. É filho da cidade 
de Juara/MT e apaixonado pelo transporte.  
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E2 

Gerente 

Proprietá

rio. 

Discurso voltado para o atendimento local, preocupação com o 
futuro da cidade, com a falta de empreendedorismo para 
atividades tradicionais, como por exemplo, comercio de lojas em 
geral, prestação de serviço de diversas naturezas. “Um dia um 
cliente me falou que, quando pessoas como eu não estiver mais 
arregaçando as mangas no campo empresarial, a cidade vai 
parar”. É filho da cidade de Juara/MT e atua no setor de 
transporte de carga fracionada desde a sua juventude. 

E3 Gerente Não participou.  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

A posição discursiva de E1 remete ao crescente nível de especialização de 

empresas deste setor no que diz respeito às normas e padronização de procedimentos em 

função das características do grupo empresarial. Uma empresa que possui 17 unidades em 

uma região do tamanho de Mato Grosso não sobreviveria se não tivesse padronização, 

principalmente por que os custos de transportes geralmente são muito altos e as operações 

de transferência e transbordo de mercadorias envolve grande complexidade e necessidade 

constante de monitoramento da movimentação e manuseio dos produtos que são 

transportados. Atender os clientes sempre com qualidade e pontualidade faz com que a 

empresa aumente o numero de clientes atendidos.  

A posição discursiva de E2 é que o transporte de cargas está intimamente ligado ao 

conhecimento das necessidades dos clientes, onde se torna fundamental que os clientes 

estabeleçam as regras junto à transportadora para que as decisões entre transportar ou não 

uma determinada carga, não esteja atrelada a uma decisão apenas de despachar ou não 

por uma empresa A ou empresa B. Existem clientes que precisam das mercadorias as 

07h30min, pois junto com aquele cliente tem toda uma rede de clientes que precisam 

continuar suas rotinas de trabalho ou de lazer, como no caso de oficinas mecânicas que 

precisam de peças oriundas de Cuiabá/MT ou de Sinop/MT.  

Para a construção das posições discursivas, os entrevistados falaram livremente sem 

vinculação ao objetivo da entrevista. Ao comparar a posição discursiva de E1 e E2 verifica-

se uma simetria nos discursos onde o cliente é visto como elemento chave para o processo 

de tomada de decisão no momento da contratação do serviço de transporte. Tanto um 

quanto o outro compreendem bem essa missão. No entanto, observa-se que E1 discursa 

em defesa do desenvolvimento organizacional enquanto E2 discursa em defesa do 

desenvolvimento da economia local.  

As configurações narrativas foram delineadas a partir da orientação da entrevista 

semiestruturada onde o principal objetivo foi realizar uma análise contextual dos principais 

problemas (gargalos logísticos) enfrentados pelas empresas para transportar, movimentar e 
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distribuir as mercadorias dos seus fornecedores, parceiros e clientes finais. O quadro 2 

apresenta as configurações narrativas dos entrevistados E1 e E2. 

 

Quadro 2 – Configurações narrativas das empresas de transporte.  

 Orientador 
(pergunta) 

E1 E2 

Problemas com as 
estradas 

Estradas asfaltadas ruins / 
estradas de chão 
melhores. 

Em relação ao que era, melhorou 
muito / estrada de chão é melhor 
que o asfalto. 

Nota para as 
estradas 

(0-10) = 4 (0-10) = 3 

Critério para abertura 
de novas rotas de 

entrega 

A empresa pretende adotar 
sua própria rede de 
transporte e distribuição 
em função das 
reclamações de clientes 
com atrasos na entrega por 
redespacho em outras 
transportadoras.  

A empresa acredita na parceria 
(redespacho) entre transportadoras 
para realizar entregas com maior 
rapidez e menor custo de frete aos 
clientes de origem (fornecedores) e 
clientes finais.  

Atrasos nas entregas 
em função da 

conservação das 
estradas 

Não há atraso na entrega 
porque os clientes se 
acostumaram a receber as 
mercadorias de Cuiabá em 
24 horas (despacha hoje e 
entrega amanhã). Na 
entrega em cidades como 
Tabaporã (150 km de 
chão) pode ocorrer atraso. 

Não há atrasos na entrega de 
mercadorias com origem de Sinop 
devido ao alto controle gerencial 
das operações com a carga. Na 
origem em Cuiabá ocorrem 
problemas de atraso em função de 
operações com grande fluxo de 
mercadorias movimentadas 
(despachos). Estrada de Tabaporã 
é bem cuidada pelo prefeito. 

Reclamações por 
atraso na entrega das 

mercadorias 

Ainda não houve em 
função da empresa está 
operando com a filial em 
Juara em apenas 07 
meses. “Mas o fluxo de 
entregas tem aumentado a 
cada mês. É preciso 
monitorar”.  

Existem reclamações que 
geralmente estão relacionados a 
erros que aconteceram na coleta 
em fornecedores espalhados pelo 
Brasil. Quando não há controle da 
informação do status da carga pode 
acontecer. “Eles pediram uma 
botina para o Natal e a mesma 
chegou em fevereiro!” “O cartão de 
visita é a entrega”. 

Rastreamento das 
mercadorias 

despachadas por 
fornecedores e 
recebidas pelos 

clientes 

A empresa possui um 
sistema próprio integrado 
entre todas as filiais. O 
gerente acompanha passo 
a passo a posição da 
carga. Os clientes e 
fornecedores podem 
acompanhar via internet 
através do numero de Nota 
Fiscal (NF). Todos os 
veículos são rastreados.  

A empresa utiliza o que há de mais 
moderno em sistemas de 
gerenciamento da informação para 
o rastreamento de mercadorias em 
transportadoras denominado SSW. 
Se o cliente estiver cadastrado a 
rastreabilidade é informada via e-
mail ou MSN automaticamente 
conforme solicitação do cliente. "Se 
eu soubesse desse sistema a mais 
tempo, ele já estaria implantado. 
Meu problema de rastrear 
mercadoria não existe mais!” 
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Roubos de cargas - 
Seguro de veículo  

Todos os veículos e cargas 
são segurados. Nunca 
houve roubo de cargas no 
transporte.   

Nenhum veículo é segurado. O 
custo é muito alto. As cargas são 
todas seguradas. 

Principais custos 
envolvidos 

Gasto mais acentuado: 
Combustível (diesel). 

Manutenção preventiva 
realizada em Cuiabá 

(matriz). Compras 
realizadas em larga escala 
como, por exemplo, pneus.  

Gasto com combustível. A 
manutenção preventiva sempre foi 
realizada, porém o alto custo com 
manutenção corretiva levou a 
empresa a contratar um mecânico 
para seu quadro de funcionário. “Eu 
aumentei o salário do mecânico e 
meu custo com manutenção 
diminuiu significativamente. A ideia 
é abrir uma oficina em sociedade 
com o meu mecânico.” 

Problemas das 
estradas 

Os Produtores e 
empresários são os 
maiores responsáveis. 
“Nossos veículos não 
transportam peso, 
transportam volume e 
valor”. 

Os governos, produtores e 
empresários. Um exemplo é a 
estrada de Paranorte (distrito de 
Juara): “Existem 150 pontes e 
sempre estão em péssimas 
condições de trafego”. Pergunta: 
sua empresa entrega lá: “Não!”.  

Modal Rodoviário x 
Ferroviário/Hidroviário 

“Não. A ferrovia tem foco 
em transporte de grãos. 
Além disso, aumenta o 
volume de peças e 
materiais ligados a 
agronegócio que nós 
transportamos.” 

“A entrada da ferrovia é boa, pois, 
ao invés dos caminhões de grãos 
andarem longas distâncias e 
realizarem suas manutenções nos 
grandes centros, vão realizar mais 
viagens curtas aqui na região e toda 
sua manutenção será realizada por 
aqui mesmo, com isso nós 
transportamos mais peças”.  

Fonte: elaborado pelos autores.  

As configurações narrativas colaboram para analisar as diferenças ou simetrias de 

posições e de opiniões expressadas pelos participantes (entrevistados) da pesquisa. Neste 

sentido as narrativas revelam que existe um posicionamento que mais aproxima os 

entrevistados que E1 e E2.  

Em relação às condições das estradas asfaltas e de chão batido, existe grande 

aproximação das respostas. Ambos acreditam que a estrada de chão (sem asfalto) é melhor 

que as estradas asfaltadas que em sua maioria estão em péssimas condições. Os 

problemas das vias asfaltadas são confirmados pelas notas atribuídas de 0 a 10 onde E1 

deu nota 04 e E2 deu nota 03.  

Em relação às novas rotas de entrega a decisão de ambos segue no sentido 

contrário. Enquanto E1 acredita que as empresas de redespacho de mercadorias são 

ineficientes na prestação de serviço em função de atrasos e reclamações por parte de 

clientes e fornecedores, E2 atribui às empresas de despacho e redespacho a sobrevivência 

e aumento do faturamento da empresa ao cobrir rotas cada vez mais diversificadas. Além 

disso, o custo unitário por entrega acaba sendo reduzido, mesmo que problemas pontuais 
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ocorram no momento das transferências de uma transportadora para outra, ocasionando 

atrasos.  

Em relação ao rastreamento das mercadorias e roubos de carga E1 e E2 são 

bastante simétricos no gerenciamento da informação, tanto internamente quanto 

externamente. A tecnologia da informação tem sido uma das mais importantes ferramentas 

de controle gerencial e de melhoria do nível de serviço logístico aos clientes como proposto 

por Ballou (1995); Novaes (2007).  

 Os custos operacionais totais são influenciados principalmente, pelo gasto com 

combustível (diesel) das frotas de E1 e E2. Em relação a custos de manutenção, tanto o 

primeiro quanto o segundo se orientam pela manutenção preventiva. E1 realiza a 

manutenção preventiva de acordo com a programação mensal de frota de sua matriz 

(realizada em sua maioria na sede de Cuiabá). E2 estava com problemas de excesso de 

manutenção corretiva, incorrendo em altos custos de manutenção não programada. Para 

solucionar a questão, visualizou uma alternativa na contratação de um mecânico exclusivo 

para a empresa. E a ideia tem dado certo, os custos corretivos diminuíram 

significativamente nos últimos meses.  

 Ao serem questionados pela atribuição da responsabilidade pelas condições de 

preservação das estradas, E1 apontou o grave problema do excesso de peso dos 

caminhões de grãos e de madeira (tora) que trafegam pela região. Para E2 esse problema 

tem se reduzido em função da fiscalização pelas rodovias. Para E2 o problema ainda existe, 

porém o principal responsável pela conservação das estradas em condições ruins são os 

governos locais, regionais e nacionais.  

 Em relação aos projetos governamentais para introdução de novas modalidades de 

transportes na região como o modal hidroviário e o modal ferroviário, E1 e E2 acreditam que 

favorece o setor de transporte rodoviário. Isso remete ao nível de conhecimento que ambos 

possuem do setor em que atuam, uma vez que a modalidade de transporte rodoviário torna-

se eficaz à medida que percorre distancias de até 500 km. O fluxo de transporte de produtos 

como peças de reposição de máquinas agrícolas, peças de reposição da própria frota de 

caminhões que deixará de rodar longas distancias (realizando manutenção na região) são 

suficientes para que os dois entrevistados concordassem em suas respostas.  

 A análise dos espaços semânticos é orientada pela configuração e delimitação dos 

principais conteúdos e suas materialidades verbais. Além disso, recorre-se à análise dos 

atores semânticos, dos segmentos argumentativos e discursivos. O que se busca é dar 

respostas às perguntas de que se fala e como se organiza a fala (COELHO, 2012). Neste 

sentido, verificou-se que as empresas representadas tanto por E1 quanto por E2 acreditam 

que o que está em jogo é a sobrevivência e permanência neste concorrido mercado que é o 

de transportes de cargas fracionadas. Além disso, a forma pela qual esta permanência se dá 
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reflete o pensamento dos proprietários de cada empresa. Enquanto E1 segue agrupando 

clientes e fornecedores ao seu entorno, E2 segue consolidando e ampliando o volume de 

parcerias com outras transportadoras.  

 O principal resultado deste artigo reflete a necessidade que cada empresa de 

transporte possui a partir de suas características de proteger-se quanto à entrada de novos 

concorrentes e ainda de manutenção e ampliação de seus clientes. Tanto E1 quanto E2 

estão satisfeitos com o crescente volume de cargas transportadas. Vale ressaltar que o 

problema de estradas mal conservadas afeta todos os usuários das vias, uma vez que a 

representatividade discursiva de atores que utilizam as vias no contexto local e regional 

diariamente é de alta reflexividade em termos de resultados de pesquisa.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

 A logística como ferramenta de análises dos seus subsistemas como suprimentos, 

produção e distribuição tem despertado grande interesse nos acadêmicos nas últimas duas 

décadas no Brasil. Isto não é diferentes nas suas principais atividades primárias e de apoio 

como, por exemplo, as funções de transporte, movimentação e armazenagem.  Este 

interesse é despertado por alunos que se tornam professores e por alunos destes novos 

professores que acabam por se enveredar nestes estudos no curso de Administração. 

Talvez seja pela importante representatividade no custo Brasil, ou talvez seja pela simples 

vontade de ver uma determinada região superar suas dificuldades de movimentação de 

cargas e também de pessoas (o que serve pra um serve pra outro). O importante é que 

onde se estuda se encontra soluções. Este é o caso da introdução de uma nova 

metodologia de analise qualitativa como a que aqui foi usada: a Análise Sociológica do 

Discurso (ASD).  

 Neste sentido, buscou-se com este artigo entender através do discurso das 

empresas transportadoras de carga fracionada os principais gargalos logísticos enfrentados 

diariamente tanto internamente quanto externamente à suas organizações. O transporte 

terrestre tem sido a única alternativa das empresas urbanas e rurais no atendimento de suas 

necessidades. Por isso cada vez mais as empresas que estão no mercado para transportar 

e distribuir mercadorias busca prestar elevados níveis de serviços.  

 A partir deste artigo propõe-se ampliar a pesquisa para outros ramos do transporte 

rodoviário tanto de cargas como de passageiros e a busca de usos alternativos da ASD 

como forma de difusão de conhecimento para cumprir cada vez mais o papel do estudante 

de Administração de se inserir na pesquisa cientifica a partir de contextos locais e, portanto, 

torna-los importantes contextualizadores do saber local.  
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