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Introdução



Introdução

O Brasil, com suas dimensões continentais, tem 
no transporte rodoviário o seu principal modal de 
movimentação de cargas. É esse setor que contribui de 
forma importante para a robustez da economia brasileira, 
sendo fator primordial para que a mesma figure entre as 
maiores economias do planeta, ocupando a 10ª posição.

Empresas, indústrias e comércios em geral dependem 
dos serviços de logística tanto para receber insumos e 
matéria-prima, quanto para entregar produtos finais 
aos seus clientes.

A alta demanda por movimentação de carga gera 
inúmeros desafios para os empresários e gestores, 
que estão sempre em busca de soluções que visem 
uma melhor prestação de serviços ao tomador final, 
otimizando seus custos nas diversas etapas da logística 
— ao mesmo tempo que auferem a justa rentabilidade 
pelos serviços que prestam.

Visando contribuir com os agentes dessa cadeia 
logística, já que estamos inseridos no mesmo contexto, 
como empresa de apoio ao transportador, elaboramos 
este e-book, que abordará os aspectos que mais 
influenciam nos custos para a execução dessa nobre e 
imprescindível atividade.

 
Aqui, você entenderá melhor o atual cenário do 
transporte de cargas no Brasil e de que forma o 
seu negócio está inserido nesse panorama. Além 
disso, vamos apresentar algumas dicas práticas e 
estratégias de gestão que vão ajudá-lo a otimizar 
os custos gerados com transportes. 

 
Quer saber mais sobre o assunto? Então acompanhe 
a leitura e entenda mais sobre custos e estratégias de 
redução no setor de transporte de cargas.
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O transporte de cargas no Brasil

Historicamente, o Brasil optou pelo modal rodoviário de transporte, 
motivado pelo grande incremento propiciado pela indústria 
automobilística no início da década de 60, sendo a escolha 
determinada por motivos políticos. Assim, ele é considerado de 
extrema importância para a economia e o dia a dia das empresas, 
tendo uma função essencial e imprescindível no sistema logístico.

Quando se fala em transporte de cargas na modalidade rodoviária, 
é importante destacar que ele representa uma série de vantagens 
para as empresas, se comparado com outras modalidades  
como aérea e ferroviária.

Levando-se em consideração a infraestrutura das rodovias, 
comparada às demais opções de transporte, o modal rodoviário  
é sinônimo de flexibilidade de rotas, acessibilidade aos mais  
variados destinos e grande oferta de serviços.

Sendo o tipo de transporte mais representativo do setor de 
movimentação de cargas no país, é comum que os empresários 
experimentem desafios relacionados à otimização de custos e 
melhora no desempenho de movimentação das suas mercadorias.
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O transporte de cargas no Brasil

Por existir uma grande dependência das empresas 
com relação ao modal rodoviário, torna-se árduo o 
trabalho de realizar um controle eficaz dos gastos 
com o deslocamento de produtos. Por outro lado, 
realizar esse acompanhamento é fundamental para 
garantir a sustentabilidade do negócio.

Os custos com combustível, por exemplo, crescem 
de forma significativa e imprevisível, dado que 
estão diretamente relacionados ao câmbio, gerando 
preocupação e ampliando, ano após ano, a despesa 
no caixa das empresas.

A pergunta que se faz é: como reduzir esses custos,  
de forma eficiente, sem perder a qualidade,  
mantendo a competitividade? 

Primeiro, é importante conhecer a composição 
dos custos logísticos do seu negócio, nos mínimos 
detalhes. É justamente a partir desse ponto que 
faremos nossa abordagem, no próximo capítulo.
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A composição dos custos logísticos

A busca de alternativas para a redução dos custos logísticos na 
sua empresa impõe o quanto é importante entender que custos 
são esses. Afinal, não há o que se falar em redução se antes 
não existir o conhecimento e o controle eficaz dos custos.

Por isso, a dica é: faça um levantamento total dos  
seus custos logísticos.

Para começar, é importante criar duas categorias, que 
servirão como base para a organização das informações. 
As categorias são: custos fixos e custos variáveis. Como o 
próprio nome sugere, a primeira se refere àquelas despesas 
fixas enquanto a segunda versa acerca das despesas que 
sofrem variações mês a mês.

Entre os custos fixos, temos: folha de pagamento, impostos 
e contribuições, seguro da carga e despesas administrativas. 
Mas são os custos variáveis o principal ponto de atenção, 
já que podem sofrer alterações de acordo com o destino 
final da carga transportada. Entre esses custos, podemos 
mencionar: combustível, peças, pneus, alimentação, 
hospedagem, pedágio, entre outros.

É importante e necessário, também levar em consideração 
imprevistos como acidentes, avarias da carga e  
eventuais situações envolvendo furto da mercadoria.  
Mesmo não sendo custos previsíveis, eles devem compor o 
planejamento, pois podem acontecer e o empresário deve 
estar financeiramente preparado para lidar com a situação.

Para ter uma noção adequada dos custos no transporte de 
cargas é importante avaliar as particularidades onde o seu 
negócio está inserido. Isso significa que o empresário deve 
conhecer a fundo o seu negócio, entender como é o dia a dia 
da empresa, fazer um levantamento do histórico de custos e 
conhecer as variáveis comuns na rotina de trabalho.  

Com um levantamento adequado é possível 
estabelecer as estratégias mais alinhadas com as 
demandas e especificidades da sua empresa.

A seguir, selecionamos algumas dicas que podem ser 
incluídas na sua estratégia de otimização de custos com 
transporte. Confira!
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Otimizando os custos com transporte

Como já mencionamos, o primeiro segredo da redução de gastos com transporte está no planejamento. Na verdade, ele se apresenta 
como um requisito fundamental para alcançar bons resultados na gestão.

Mas, para planejar é necessário ter acesso a informações qualificadas sobre a sua empresa. Por isso, deve ser feito um levantamento 
atualizado com todos os custos do negócio, categorizando cada um de acordo com as suas características.

Após ter todas as informações devidamente levantadas, vamos para o planejamento! A primeira dica para otimizar seus custos com 
transporte está diretamente associada à elaboração de um plano de ação.
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Otimizando os custos com transporte

Planejamento de rotas

O planejamento de rotas consiste na definição prévia do trajeto que 
será realizado para entregar determinada mercadoria.

Investir nesse tipo de plano ajuda a reduzir os custos, além de 
desempenhar uma função relevante no relacionamento com o 
cliente, já que facilita o envio de informações concretas e mais 
precisas acerca do prazo de entrega.

Para planejar rotas é importante apostar no uso de tecnologia, já 
que existem diversos sistemas que facilitam a definição do trajeto 
mais curto, rápido, econômico e seguro.

Além disso, o planejamento de rotas permite que você evite 
tráfego intenso ou áreas de maior risco, diminuindo o consumo de 
combustível, os riscos de sofrer avarias no veículo, na carga ou ainda 
de sofrer com ataque de assaltantes.

Também, com a avaliação prévia do trajeto mais eficiente, você 
consegue estabelecer uma rota que demande menos do veículo, o 
que vai impactar na redução das manutenções.

12

https://pagbem.com.br/


13

Otimizando os custos com transporte

Contratação de frota terceirizada

A terceirização é um mecanismo que tem ganhado força em 
diferentes segmentos de mercado. No âmbito do transporte, 
em muitos casos, a terceirização de frotas pode ser uma 
excelente alternativa. Isso porque, manter uma frota própria 
pode comprometer as finanças do negócio, impactando 
diretamente nos lucros do negócio e reduzindo a possibilidade 
de expansão das atividades-fim.

A seguir, elencamos as principais vantagens da terceirização 
do transporte de cargas:

eliminação dos gastos relacionados à regularização e 
manutenção das condições de uso dos veículos;

eliminação das despesas relacionadas à contratação 
de seguradora, condutores e funcionários para  
gestão da frota;

liberação de capital para investir nas atividades-fim;

maior flexibilidade ao aumento inesperado 
de demandas — economia relacionada à não 
necessidade de compra de novos veículos;

solução vantajosa para pequenas, médias e grandes 
empresas que visam ganhar espaço no mercado e 
fortalecer a sua marca; e,

otimização de recursos.
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Otimizando os custos com transporte

Automação de processos e uso de tecnologia

A tecnologia é uma grande aliada das empresas, tanto para 
as que têm frota própria, quanto as que terceirizam essa 
atividade. Hoje, o mercado coloca à disposição dos clientes 
diversas ferramentas que podem contribuir para a otimização 
das atividades e redução dos custos, não só com o transporte 
de cargas, mas com todas as operações da empresa.

Como já mencionamos, o uso de sistemas que auxiliam 
no planejamento das rotas é um exemplo de aplicação da 
tecnologia no dia a dia. Também é interessante investir em 
bons equipamentos de GPS e segurança, que vão facilitar 
a execução das atividades e minimizar o risco de roubo ou 
avaria das mercadorias.

Além disso, vale a pena considerar o investimento em soluções 
de automatização e padronização de pagamentos eletrônicos, 
a fim de dedicar o tempo das suas equipes em atividades mais 
estratégicas. Falaremos mais sobre tais soluções a seguir.
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Como a PagBem auxilia na eficiência operacional, gestão e segurança das operações de transporte

A PagBem é uma empresa de soluções integradas que 
atua com produtos voltados para a automatização 
e padronização de pagamentos eletrônicos. O foco é 
oferecer gestão e alta tecnologia, visando facilitar o 
controle da administração do frete rodoviário e pedágio.

Nosso foco é propor alternativas modernas e completas 
para o mercado, dentro da gestão logística rodoviária.

A gama de produtos oferecida no mercado vai além 
do atendimento à exigência legal, já que o nosso 
propósito é desenvolver soluções flexíveis e específicas 
direcionadas ao atendimento das necessidades  
dos nossos clientes.

Toda a operação baseada em nuvem e infraestrutura 
da PagBem está alocada na Amazon Web Services, 
garantindo, desta forma, um sistema totalmente 
seguro, com excelente performance e disponibilidade.

Além disso, temos habilitação da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres para atuação com Pagamento 
Eletrônico de Frete (PEF) e Vale Pedágio Obrigatório 
(VPO). Com os nossos serviços, você otimiza as entregas, 
aprimora a administração financeira do seu negócio e 
reduz os custos gerados nos processos de transporte.
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Conclusão

Como você viu, o modal rodoviário é o tipo de transporte 
que mais movimenta o setor de transporte de cargas  
no Brasil. O que explica ele ser importante para a 
economia e o dia a dia das empresas, tendo uma função 
essencial no sistema logístico.

Devido a essa grande representatividade, é comum  
que os empresários experimentem desafios  
relacionados à otimização de custos e melhoria no 
desempenho de suas frotas.

Isso posto, destacamos como é importante conhecer, em 
detalhes, todos os aspectos da operação, e é vital ter 
o controle dos custos envolvidos, para assim, se tornar 
viável estabelecer estratégias para a sua redução.

Entre as medidas recomendadas, destacamos o 
planejamento de rotas, a contratação de frota 
terceirizada e o investimento em tecnologia.

A PagBem é uma empresa de meio de pagamento e possui 
soluções integradas que atuam na automatização e 
padronização de pagamentos eletrônicos.

A plataforma tecnológica conta com sistemas de 
desenvolvimento e procedimentos que proporcionam ao 
seu negócio a integridade, segurança e qualidade das 
informações, favorecendo a melhora no desempenho das 
suas atividades e redução de custos no transporte de cargas. 

Além de reduzir custos, sua empresa poderá ter um 
ganho efetivo na otimização de processos, bem como 
na gestão/visibilidade operacional e financeira.

 
Quer saber mais sobre como reduzir os custos com 
transporte e potencializar seu negócio? Conte com a 
PagBem para a Gestão de Pagamento de Frete e Pedágio! 
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