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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar as modalidades de 

gerenciamento de frota, suas particularidades e aplicações dentro do mercado do 

varejo supermercadista brasileiro. Isso foi possibilitado através de entrevistas 

estruturadas com os gestores de empresas deste segmento e da análise de dados 

secundários para validação do cenário. Além disso, o trabalho também se destinou a 

realizar uma análise da tomada de decisões para implantação do melhor modelo de 

gestão de frota leve, seus principais fatores e características que contribuíram para a 

mudança desta estrutura devido à concentração de atividades e rotinas oriundas das 

peculiaridades decorrentes do segmento de varejo supermercadista.  

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Frota, Varejo Supermercadista, Tomada 

de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aimed to analyze the modalities of fleet management, their 

particularities and applications within the Brazilian supermarket retail market. This 

was made possible through structured associations with managers of companies in 

this segment and the analysis of secondary data to validate the scenario. In addition, 

the work is also intended to carry out an analysis of decision-making to implement 

the best fleet management model at the level, its main factors and characteristics 

that contributed to the change of this structure due to the concentration of activities 

and routines arising from the peculiarities arising from the supermarket retail 

segment. 

 

 

Keywords: Fleet Management, Supermarket Retail, Decision Making. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a partir da década de 90 o varejo supermercadista é o que mais 

vem sofrendo constantes mudanças de cenário, mudanças, estas que vão desde o 

comportamento de consumo da população às inovações tecnológicas, além de um 

significativo crescimento populacional nas grandes cidades, assim, destaca-se a 

necessidade de um mercado constantemente atualizado, numa busca frenética para 

sempre atender as demandas se manter diante a livre concorrência (SANTOS e 

GIMENES, 1999). 

Para Parentes (2009) essas transformações têm como principais motivos a 

influência administrativa, fusões e as alterações no cenário empresarial, que é 

altamente competitivo. 

Para que ocorram mudanças é necessário que se crie formas novas e 

eficientes por uma reestruturação que dê vantagens perante a competitividade, 

iniciando-se com uma redução de custos, reformulação de transporte, melhor 

controle de qualidade, melhor reformulação de pessoal e organização setorial entre 

outras que se fizer necessário, sempre visando o melhor atendimento ao cliente, em 

todos os aspectos, menor custo da mercadoria, melhor qualidade, menor tempo de 

entrega, ou seja, melhorar a qualidade da operação dos negócios com uma logística 

reestruturada e eficiente.  

Embora a logística agrupe as atividades ligadas a vários setores relativos  à 

o gerenciamento do fluxo de produtos, como: previsão da demanda, gestão de 

estoques, armazenagem, design de redes de distribuição, o que mais nos chama 

atenção é principalmente o setor de transporte que abrange gestão de frotas, 

jornada dos motoristas,  modelos de transporte. 

Apesar de o foco no trabalho não ser analisar a logística, Parente e Gomes 

(2009) afirmam que o custo com logística é muito alto, mas a frota de veículos leves 

é apenas uma parte dos custos de transportes, portanto, observa-se então, que a 

principal mudança nos custos passam pelo transporte, levando-se em consideração 

a distância, o tempo, melhor acomodação da carga, indicando assim, um dos 

principais motivadores às modificações, em particular a flexibilização da frota de 

veículos leve e sua influência nas características do negócio que se tornam 

fundamentais para a tomada de decisões.   

http://www.maispolimeros.com.br/2018/10/23/controle-de-estoque-materia-prima/
http://www.maispolimeros.com.br/2018/10/23/controle-de-estoque-materia-prima/
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Uma das áreas que vem tendo grande desenvolvimento econômico é o ramo 

da terceirização de frotas de veículos. Segundo dados da Associação Brasileira das 

Locadoras de Frotas - ABLAS, o setor de terceirização de frotas já ocupa 56% do 

faturamento das locadoras de automóveis do país, isso mostra que as empresas 

passaram a optar mais pela terceirização da frota do que manter-se com uma frota 

própria, subentendendo ser uma forma eficiente para a redução de custos. 

Ainda sim, para Campos e Belhot (1994), é necessário uma mudança do 

padrão gerencial e a terceirização de algumas áreas da empresa para que não 

perca a competitividade, pois atualmente estes dois aspectos vêm sendo discutidos 

como critérios para a sobrevivência empresarial, visto que a velocidade das 

transformações indicam uma revolução tecnológica em todos os setores. 

Já para Rocha e Safarti (2018) a tendência do futuro é uma mobilidade 

compartilhada, utilizando-se da locação de veículos dentro do mercado 

especializado, com veículos projetados, visando suprir as necessidades do 

consumidor. Entende que esse modelo é muito conveniente para o segmento 

supermercadista, pois a frota teria mais disponibilidade para demandas urgentes, 

podendo ser temporária, com contratações novas ou esporádicas para objetivos 

específicos, podendo ser de curto ou médio prazo. 

Porém, para planejar o transporte  é necessário buscar e entender qual será 

o melhor modelo de gestão, seja ela própria, terceirizada ou alugada, desde que 

seja possível realizar o maior número de movimentações com o menor custo e 

menor tempo possível e, ainda, garantir a integridade da operação, no prazo 

estabelecido. Assim, desta forma, a empresa deverá apresentar uma boa logística 

de acordo com sua atuação no mercado, uma vez que a logística é uma das 

principais funções de uma empresa, pois é onde se apresenta um dos maiores 

custos de despesas (FLEURY, 2002). 

Desta forma, se faz necessário entender e contribuir com o conhecimento do 

segmento supermercadista, capitando grande quantidade de informações e 

fundamentos para uma tomada de decisão, agindo com expertise, por meio dos 

seus fornecedores ou parceiros, assim como, pelos vários meios de comunicação 

disponíveis (SIQUEIRA, 2014). E para evidenciar as diferenças e influências de cada 

modalidade de gestão de frota leve é fundamental a realização da análise de 

viabilidade econômico-financeira.  
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1.1. Problema 

 

De acordo com Santos e Gimenez (1999) o comércio varejista esta sujeito 

às alterações de comportamento do consumidor, principalmente oriundos da 

mudança de hábitos, o que influencia diretamente no desempenho do segmento e 

impulsiona significativas mudanças e adequações juntamente com o impacto do 

crescimento da concorrência, que implantam o mesmo tipo de operação e formato 

de loja. Diante disso as organizações de deparam com a necessidade de 

estabelecer projetos de redução de custos, programas de racionalização das 

atividades com o intuito de criar diferencial de mercado através de prestação de 

serviços de qualidade para conquistar o público alvo. 

Na visão de Silveira e Lepsch (1997) o gerenciamento da frota leve se 

apresenta como uma opção nesta busca por redução de custos, pois esta tem uma 

característica dinâmica, flexível e barata o que faz com que seja mais adequada ao 

setor supermercadista, devidos às suas particularidades, quais sejam, o tipo de 

comercialização, tipo de produto, localização de lojas, características de consumo, 

entre outros. 

Gimenez (2000) discorre que para garantir a eficiência operacional das 

equipes, a opção por frotas leves seria mais adequado, pois ela fornece flexibilidade, 

assegurando uma atuação rápida dos profissionais e sem eventuais transtornos 

decorrentes de panes, manutenção ou demais empecilhos de gestão, de maneira 

que os veículos sejam ofertados pelos parceiros comerciais e estejam de prontidão 

em qualquer cidade ou estado onde seja necessária a presença eventual ou rotineira 

das equipes, de maneira a apresentar o melhor custo-benefício para a operação.  

No entanto, muitos gestores não têm muito claro quais fatores poderiam ser 

levados em consideração no momento de decidir por qual modelo de gestão de frota 

leve implantar, dentre as diferentes modalidades existentes, dado as características 

do setor supermercadista.  
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1.2. Objetivo Geral e Específicos 

 

Como objetivo geral o presente trabalho pretende entender como os 

gestores avaliam os fatores que determinam a implantação de um modelo de gestão 

de frotas leve no setor varejista, realizando a análise econômico-financeira de cada 

modalidade de gestão e investigando os principais fatores motivacionais que 

influenciam na tomada de decisão.  

Identificando, assim, a gestão de frota leve dentro do setor varejista, 

buscando as principais características e as particularidades do setor 

supermercadista, não obstante as suas transformações.  Busca, ainda, identificar 

critérios que as empresas devem observar na adoção da melhor modalidade de 

gestão de frota para tomada de decisão voltada as particularidades do negócio.  

 

Como objetivos específicos:  

 

 Revisar e identificar teorias na literatura; 

 Avaliar as características, particularidades e transformações do mercado; 

 Entender e identificar os fatores motivacionais; 

 Realizar a análise econômico-financeira das modalidades de gestão de 

frota leve; 

 

 

1.3. Justificativa 

 

Atualmente a terceirização de frota ganhou intensidade nas empresas 

privadas, com o preceito de utilização de veículos nas atividades administrativas ou 

operacionais tornando-se de extrema necessidade e importância, passando-se ser 

impossível sua exclusão no cotidiano organizacional (ROMÃO e PINTO, 2009). 

A terceirização tem por objetivo principal a diminuição dos gastos com 

aquisição, manutenção e despesas em geral (SAAB e GIMENEZ, 2000), porém, por 

sua vez tem suas vantagens e desvantagens como oriundas das características 

pertinentes aos diferentes processos de gestão e que devem ser avaliadas de forma 

criteriosa, para que a implantação ocorra de forma cautelosa, portanto deve ser 
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analisada de forma clara e objetiva para que durante o processo não ocorra perda 

da produtividade, visto que a importância deste modelo de gestão é dá pela 

possibilidade de ganhos relacionados a produção e qualidade (OLIVEIRA, 2017). 

Todavia se faz importante que as empresas efetuem uma análise 

econômico-financeira da sua operação empregando dados técnicos para identificar 

qual modelo de gestão se adequaria melhor as suas necessidades, utilizando-se de 

diretrizes e requisitos institucionais, não se limitando apenas a facilitação da 

operação ou diminuição de processos, mas ao comprometimento dos indivíduos em 

executa-las ou ao desenvolvimento de medidas eficientes e que estejam alinhadas 

aos fatores motivacionais dos tomares de decisão, bem como os negócios da 

organização. 

 

2. REFERENCIAL TÉORICO 

 

2.1. Características do Setor de Varejo Supermercadista 

 

Tratando-se do segmento supermercadista, o supermercado se define como 

operações com margem pequena, com baixo custo, e predominantemente com 

autosserviço, de lucro e altos volumes, com lojas projetadas para atender as 

necessidades de higiene pessoal, limpeza residencial e demais itens de alimentação 

dos consumidores (BRAGA JUNIOR, 2020).  

Braga Júnior (2020) ainda discorre que o varejo supermercadista dispõe de 

uma variedade de 4.000 a 14.000 produtos diversificados em itens alimentícios e 

não alimentícios, havendo pelo menos uma área útil de venda entre 300 m² e 5.000 

m², fracionada em seções como mercearia, açougue, produtos de limpeza, entre 

outros. 

Quanto à sua dinâmica, os supermercados se definem, principalmente, pelo 

tamanho das lojas, que segundo a Associação Brasileira de Supermercados 

(ABRAS) classifica as lojas de acordo com sua área de atuação, quantidade de 

caixas, tipos de produtos vendidos e margem de venda de itens comercializados, 

sejam eles, alimentícios ou não e por fim, sua localização para o público alvo 

(ABRAS BRASIL, 2012). 
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2.2. Áreas Operacionais do Varejo 

 

No Brasil as grandes empresas do setor de supermercados e 

hipermercados, sua maioria, já atuam tanto no segmento com bandeiras 

diferenciadas visando atingir públicos específicos. As empresas vêm se estruturando 

para aumentar a sua atuação dentro do segmento e se inserir em novos mercados a 

partir da excelência operacional e da transformação constante de seus processos 

internos (WILDER, 2003).   

Ademais para Robbins (2006) é preciso garantir a flexibilidade do negócio e 

o aprimoramento de suas qualidades, colocando-se a frente do fluxo de produtos e 

serviços inovadores no mercado, pois há uma necessidade de mudanças bem 

sucedidas com organização e inovação para que não se corra o risco de perda de 

poder no mercado. 

Entende ainda, que a estimulação da criatividade é fundamental dentro da 

competição de negócios, uma vez que que o maior desafio dos gestores esta na 

influência dos funcionários que inspiram inovação e mudanças,  portanto, 

compreender esse comportamento organizacional estimula o surgimento de ideias, 

técnicas e praticas para se alcançar os objetivos propostos (ROBBINS, 2006).  

 

2.2.1. Lojas 

 

Como previsto por Parente e Kato (2001): Dentro do segmento do varejo a 

localização do supermercado influência diretamente no desempenho e no resultado 

das vendas, visto que o consumidor habitual da loja reside próximo ao local, ou seja, 

situa-se em uma região geográfica pequena presente no entorno da loja. Esse 

conceito é empregado para dimensionar a demanda do mercado, assim como serve 

para investigar o perfil dos clientes e onde eles estão localizados. 

Ocorre que no varejo, a dimensão geográfica é variável e incontrolável, pois 

as lojas não conseguem determinar os limites de distâncias exatas de onde surgem 

seus clientes. Com isso o varejo de supermercados deve estar cada vez mais 

presente e próximo ao seu cliente, o que exige uma maior captação e estratégia 

operacional para se adequar a esta característica, ou seja, a tendência é de se 

estruturar para as chamadas “Lojas de proximidade” que se apresentam de forma 
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mais atrativas e que estão cada vez mais bem localizadas, e em lugares com alto 

fluxo de pessoas, onde o objetivo principal é estar ao lado de casa, na vizinhança, 

perto do trabalho (PARENTE e KATO, 2001). 

Já com relação ao ambiente do ponto de venda, este tem grande 

importância para o processo de consumo, pois dispõe de grande influência para 

induzir o comportamento de compra por conta do conforto e comodidade, trazendo 

satisfação ao cliente e funcionários que tornam suas atividades mais produtivas 

(PACHECO, 2017). 

Para Antunes (2007) o layout do estabelecimento é fundamental para 

conquistar a atenção do cliente uma vez que esta serve para expor, destacar o 

produto, informar, relembrar, persuadir, indicar posição e instigar o cliente no 

momento da compra, fazendo com que complemente o desejo e a intenção de 

compra, impulsionando e incentivando por meio da criatividade, originalidade e 

funcionalidade da loja. 

 

2.2.2. Estoque e Distribuição 

 

Os requisitos para uma boa operacionalização e sucesso nos resultados é 

garantir que tudo funcione corretamente com uma atuação enérgica em seus 

departamentos principais da área como: Operações Logísticas, Operações de Loja, 

Tecnologia da Informação, Gestão de Estoques e Abastecimento, pois quanto mais 

eficiente e alinhado este conjunto de atividades for executado, maiores serão os 

resultados obtidos (SANTOS e GIMENEZ, 1999). 

Para Araujo e Menelau (2010) com a exigência de mudanças e expansão de 

mercado há uma necessidade de que os de centros de distribuição sejam bem 

localizados e em regiões estratégicas para a operação, de maneira que possam 

atender a maior quantidade de lojas dentro de uma determinada região e suprir a 

necessidade do setor, além de apresentarem fácil acesso para os fornecedores, 

prestadores de serviço, funcionários. 

Para Slack (1997) a falta de organização entre fornecimento e demanda é 

uma das diversas razões para o desequilíbrio causado, principalmente, pela 

complexidade do estoque, vez que se exige dos operadores o completo 

entendimento da disposição do estoque e sua rotina de abastecimento. 



18 

 

Portanto, no que tange a readequação ou introdução de um novo processo, 

a redução dos tramites nas atividades minimiza as dificuldades encontradas no 

decorrer do processo, de forma que se torne o mais simples e prático possível, 

possibilitando mais flexibilidade nas ações operacionais (PEINADO e GRAEL, 2007).   

 

2.2.3. Operação 

 

No que tange a operacionalização, Delgado (2014) defende que a expansão 

e o crescimento interno dos grandes grupos supermercadistas provocaram uma 

mudança estrutural do mercado devido ao resultado do aumento dos seus 

faturamentos e suas participações no mercado nacional.  Desta forma, tal mudança 

teve reflexo na competição, devido as alterações no poder de mercado entre as 

firmas.  

Para Hamel e Prahalad (1997) para que haja a transformação de uma 

empresa, deve se observar, inicialmente a redução de despesas administrativas, 

redesenhando processos, porém, somente essas iniciativas não são suficientes para 

recuperar uma posição satisfatória, nem garantir que ela se mantenha. Portanto para 

manter - se numa boa posição do mercado, a empresa precisa: mudar 

drasticamente as regras de engajamento de um setor antigo; redefinir a fronteiras 

entre os setores e/ou, criar setores inteiramente novos.  

As modificações observadas abrangem, portanto, uma busca de maior 

eficiência operacional e de melhorias na gestão das empresas de forma a capacitá-

las a obter custos, qualidade, atendimento e serviços oferecidos. 

Seja através da implantação de lojas próprias, seja através da aquisição de 

cadeias já instaladas, o movimento de expansão das empresas implicam na 

necessária análise de diversos aspectos relacionados aos seus custos e benefícios, 

principalmente, quando a expansão é acelerada. Portanto, esse conjunto de 

variáveis deve ser, em geral, muito bem verificado, pois corre-se o risco, 

principalmente, de sair do foco do negócio. Outro aspecto, que precisa ser bem 

equacionado, é o que se refere à nova logística necessária a partir de uma nova 

estrutura (SAAB, 2000). 
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2.2.4. Mercado Eletrônico 

 

Com a evolução dos negócios e a transformação dos hábitos de consumo, a 

necessidade de mudanças é inevitável para manter-se no mercado, portanto, muitas 

empresas criam novas formas de obter vantagem competitiva, muitas vezes 

mudando drasticamente sua estrutura, em busca de mais qualidade e facilidade ao 

consumidor (SANTOS e GIMENEZ, 1999).  

Não se pode deixar de destacar as mudanças tecnológicas no setor 

varejista, que ocorreram á partir de suas vendas online. Segundo a APAS a Amazon 

Retail é exemplo que opera como um mediador de vendas on-line, oferecendo 

planos profissionais e individuais, por meio dos quais obtém suas receitas e que 

foram impulsionadas pela pandemia de covid-19, aceleram a mudança perspectiva 

dentro do segmento. 

O mercado eletrônico vem ganhando espaço e abrindo, assim, uma grande 

concorrência entre o comércio varejista tradicional e o comércio varejista eletrônico, 

do qual vem avançando e participando, gradualmente, de fatias de mercado antes 

exclusivas do comércio varejista tradicional. Dessa forma, pode-se observar que o 

comércio eletrônico representa uma concorrência potencial para o segmento de 

supermercados e hipermercados, dos quais vêm reconhecendo a importância desse 

modo de distribuição eletrônico e, assim, já o utilizam como um canal comercial 

complementar, por meio do qual ofertam, de forma segmentada e dirigida, os seus 

produtos (SAAB e GIMENEZ, 2000). 

Para Au-Yong-Oliveira (2020) as plataformas de vendas online permitem que 

empresas aumentem suas vendas e se aproximem do público-alvo, ganhando 

visibilidade e melhorando a recomendação da marca ou pontos de venda, pode se 

observar que a integração entre o físico e o digital funciona bem, mas para isso as 

equipes precisam ser capacitadas, é preciso que os processos sejam claros e 

fundamentados para que haja sintonia entre os canais, com o foco de facilitar a vida 

dos consumidores. Por exemplo, o tradicional compre on-line e retire na loja além do 

processo de devolução de qualquer produto em qualquer outra loja física ou on-line, 

tornando um processo rápido e fácil. 

O acesso a internet e a comodidade proposta pelas plataformas de entrega, 

principalmente devido as medidas restritivas ocorrida na pandemia de COVID-19, 
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facilitam o engajamento e o aumento das vendas online e dentro desse cenário, o 

varejo de supermercado esta se reestruturando para absorver essa nova demanda. 

A proposta é que cada loja seja responsável pelas vendas dentro da sua micro 

região de atuação o que não demanda mudança drástica na infraestrutura dos 

pontos de vendas, mas que impulsiona a contratação de pessoal e frota para 

atendimento (AU-YONG-OLIVEIRA, 2020). 

 

2.3. Tomada de Decisão na Escolha de Modelo de Frota Leve 

 

Visando os vários benefícios da operacionalização, a economia de custos 

operacionais, são os mais significativos, tendo em vista, a otimização de processos. 

Assim, se faz necessário repensar as atividades praticadas e readequá-las para a 

nova dinâmica, de maneira a compreender as particularidades do negócio, suas 

barreiras e as oportunidades para que se tome decisões que vão de encontro com 

as expectativas da empresa, o que pode, até mesmo, destacar uma marca como 

pioneira em mudanças e inovações dentro do segmento (SAAB e GIMENEZ, 2000).  

Lindenberg (2010) explica sobre a tomada de decisão, a qual deve passar 

por pelo menos cinco etapas: onde se deve reconhecer o problema, buscar a 

informação correta, avaliar as alternativas e por fim escolher pelo produto e pelo 

melhor resultado, ou seja, é um processo que vem se construindo por influência de 

uma dificuldade ou problema, motivado pelo conhecimento, analisado pelas 

características da situação de maneira que o processo se evidencie com um 

conjunto de bom senso e estudos baseados na ciência da economia. 

Portanto, é necessário fazer uma escolha, pois, em geral a pessoa submete-

se a uma série de procedimentos cognitivos e que esta ligado a identificação destes 

atributos e sua importância para a empresa, as características e dinâmicas do seu 

negócio (LINDERNBERG, 2010). 

Já no entendimento de Campos e Belhot (1994), o processo de tomada de 

decisão existe somente três etapas, ou melhor, três questões a serem observadas: 

O que gerou a necessidade de se tomar uma decisão? De acordo com certos 

parâmetros, como essa decisão foi tomada? E por fim, qual seria o grau de 

dificuldade para se chegar numa decisão bem fundamentada? 
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Com isso é necessário entender as particularidades do negócio, suas 

variáveis e as necessidades para a implantação de medidas e decisões capazes de 

suprir as expectativas dos seus objetivos, desta forma é dever do gestor estudar as 

características que tornam o negócio proveitoso para que a tomada de decisão seja 

assertiva e condizente com a dinâmica da organização (BARZEMAN, 2014). 

Para Marques (2009) entre frota própria ou terceirizada, além dos custos, da 

qualidade do serviço e rentabilidade, há outras variáveis que devem ser 

considerados para a tomada de decisão, como: tamanho da operação, competência 

gerencial, competitividade do setor, volumes de investimentos entre outros. 

Aconselha, ainda, a realizar uma avaliação dos impactos financeiros no setor.  

Segundo Oliveira (2017) a implantação do processo de terceirização deve se 

respaldado por indicadores técnicos, apresentados por meio de relatório 

detalhamento e que leva em consideração fatores predominantes como 

desempenho adquirido, custos diretos e indiretos, dinâmica da empresa contratada, 

qualidade dos serviços esperados, acompanhamento por especialistas e 

expectativas esperadas pelo cliente final, todos com o intuito de melhorar o 

desempenho das atividades de maneira a garantir que a frota de veículos esteja 

sempre em boas condições para uso em qualquer situação, distância ou 

necessidade diminuindo a insatisfação do usuário final ou a interrupção de suas 

atividades devido a falhas na ferramenta de trabalho. 

Já para Pagnoncelli (1993) a terceirização pode trazer muitas armadilhas 

como perda de poder na criação de estruturas muito grandes, o cuidado na escolha 

dos parceiros, distinguir se terceirizar é o mais adequado em todas as situações, 

problemas legais, controle para manter a qualidade, não podendo pensar somente 

na redução de custos, mas observar a terceirização como um todo, trazendo 

melhorias para todas as necessidades exigidas no departamento. 

Neves (1992) ensina, ainda, que é preciso determinar como impacto das 

transformações de uma nova estrutura ira afetar a organização, porém o impacto 

esperado em novo modelo de gestão de frota esta na expectativa de diminuição do 

tempo ocioso dos veículos decorrentes de manutenções, sinistros, férias de 

funcionários e demissões onde o remanejamento do recurso seja debilitado e 

ocasione custo extra para a organização. 
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Todavia, existe uma forte tendência entre empresas privadas de médio e 

grande porte que demonstra sua preocupação em aumentar a produtividade e a 

qualidade das atividades, mesmo que estejam preparadas, pois para este 

movimento de mudanças é um entendimento comum à todas que é indispensável o 

uso dos recursos disponíveis (NEVES, 1992).  

Também é indispensável levar em consideração a afirmação de Moura Jr. 

(2018) de que as empresas precisam de apoio durante as etapas de transição dos 

processos, onde buscam a abertura e a conquista de novos mercados com acesso e 

estímulo à inovação e ainda, eficiência de custos no seu desenvolvimento. Desta 

forma, as empresas passam a ver a frota de veículos como uma vantagem que pode 

ser explorada competitivamente e não somente como uma oportunidade para 

apenas ter um custo baixo às atividades fins, visando ainda, uma forma gerencial 

para a execução de atividades e projetos distintos, e para satisfação e incentivo dos 

funcionários que a utilizam diariamente esta modalidade como ferramenta de 

trabalho, até mesmo à aqueles que utilizam o veículo como beneficio indireto. 

Há de se observar também que existe uma obrigação ter uma visão ampla 

da empresa com uma revisão e atualização constante dos indicadores de logística, 

para que sejam devidamente compatíveis cada qual com suas lojas, determinando 

uma prevenção das perdas com direções estratégicas, adotando, uma estratégia de 

abastecimento com  analise de informações do consumidor, as tecnologias intuitivas 

com interface amigável e entregas alinhadas, além dos processos operacionais 

simples (OZAWA, 2019). 

Portanto, os fatores mais importantes a serem levados em consideração 

para uma mudança de modelo de frota seriam, em primeiro lugar, a redução de 

falhas operacionais e as causas dessas falhas, diminuição do tempo ocioso da frota, 

redução custos de manutenção decorrentes de estruturas gerenciais e, também, os 

problemas relacionados a falhas na tomada de decisão que atravessa 

inevitavelmente as fronteiras departamentais e levam em consideração aspectos 

vividos no dia a dia e comportamentais (CAMPOS e BELHOT, 1994). 

Para atingir satisfatoriamente os objetivos da organização é necessário 

aplicar adequadamente tempo e recursos em atividades relevantes, evitando o 

improviso. Campos e Belhot (1994) descreve a necessidade de planejar com 

antecedência os processos e controlar adequadamente a execução destes para se 

https://www.ibevar.org.br/mba-prevencao-de-perdas/


23 

 

obter o melhor resultado na utilização dos recursos, para tanto é preciso gerenciar 

com eficiência e dentro dos padrões estabelecidos de eficácia. Assim sendo, as 

organizações tendem a buscar alternativas que transmitam maior praticidade e 

facilidade na gestão da frota, de forma a garantir o melhor custo benefício sem 

perder atributos fundamentais como a flexibilidade e disponibilidade. 

À medida que o número de veículos da empresa cresce o gerenciamento da 

frota torna-se mais complexo, essa realidade exige maior rigor nas várias etapas do 

processo de tomada de decisão exigindo dos gestores a utilização de um adequado 

aparato de controle de informações, os custos e o rendimento da frota tornam-se 

visíveis, o que possibilita decisões oportunas e racionais (CAMPOS e BELHOT, 

1994). 

Contudo a tomada de decisões deverá atravessar as fronteiras dos 

departamentos, respeitando cada qual com seus aspectos e funções relacionadas, 

sua estrutura organizacional e suas ações, assim, se fará necessário unir as 

informações de diversas fontes para cada um de seus objetivos.  

Assim sendo, se faz necessário entender as características do segmento 

supermercadista, o qual capta grande quantidade de informações e fundamentos 

para tomada de decisão, com foco na realização da análise econômico-financeira 

para avaliar a viabilidade de cada modalidade de gestão de frota leve, para se agir 

com expertise e dentro das necessidades da organização (SIQUEIRA, 2014), sendo 

esta uma importante ferramenta para demonstrar o custo da operação por se utilizar 

de medidas quantitativas para cálculo, relacionando variáveis contábeis e 

indicadores financeiros em uma análise de viabilidade, onde é possível conhecer a 

capacidade de implantação e efetivação da operação. 

 

2.4. Frota de Veículos Leves 

 

Segundo Parente e Gomes (2009) a logística é responsável por 60% dos 

custos das despesas supermercadista, portanto, observa-se então, que a principal 

mudança nos custos passa pelo transporte, levando-se em consideração a distância, 

o tempo, melhor acomodação da carga, indicando assim, um dos principais 

motivadores a modificações, em particular a flexibilização da frota de veículos leve e 
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sua influência nas características do negócio que se tornam fundamentais para a 

tomada de decisões.   

Por outro lado, uma das áreas que vem tendo grande desenvolvimento 

econômico é o ramo da terceirização de frotas de veículos. Segundo dados da 

Associação Brasileira das Locadoras de Frotas - ABLAS, o setor de terceirização de 

frotas já ocupa 56% do faturamento das locadoras de automóveis do país, isso 

mostra que as empresas passaram a optar mais pela terceirização da frota do que 

manter-se com uma frota própria, subentendendo ser uma forma eficiente para a 

redução de custos. 

Portanto, Tadeu e Guimarães (2017) discorrem que a operação de lojas e 

suas respectivas áreas de apoio estão em constante reconstrução, sendo 

necessário levar em consideração aspectos importantes como disponibilidade 

imediata de veículos em quantidades e locais distintos, em boas condições de uso, 

para impedir a ociosidade de funcionários o atraso de atividades ou o 

descumprimento de cronogramas institucionais. Sendo assim, é necessário garantir 

menos burocracia, maior facilidade no gerenciamento dos veículos e transparência 

dos custos repassados para as áreas operacionais da empresa. 

 

2.5. Modalidades e Finalidades 

 

O setor de transportes e frotas está dentro de um mercado movido pela 

concorrência e também, assim como no varejo supermercadista, vem sofrendo 

importantes alterações por conta do crescente desenvolvimento tecnológico e da 

globalização da economia, vindo ao encontro das atuais necessidades do mercado 

de transportes, que exigem não só a otimização das operações, mas também a 

constante atualização dos métodos e equipamentos de trabalho como: o 

dimensionamento, operação e renovação de frotas, especificação de veículos, 

custos, planejamento da manutenção, acomodação de cargas além da aplicação de 

inovações tecnológicas no setor (PASSAGLIA, 2008). 

A instituição pode possuir frota e equipamentos próprios ou optar pelo 

serviço de terceiros levando em conta à análise de custos e desempenho, bem 

como a flexibilidade oriunda desta operação, a necessidade de avalição ou limite de 
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crédito, assim como outros fatores relacionados ao relacionamento com a empresa 

responsável pelo processo. 

 

2.6. Frota Própria 

 

Quando a empresa escolhe pela frota própria, esta deve entender que  

existem custos diretos e indiretos, os custos diretos são: a depreciação do veículo, 

combustível, lubrificação, pneus e licenciamento, estes têm a maior 

representatividade entre os gastos e são divididos entre os custos variáveis e custos 

fixos, os custos indiretos são gastos com a responsabilidade financeira da empresa 

e o setor de pessoal (SILVA, 2013). 

 Aarão (2016) define por despesas ou custos fixos: a depreciação 

operacional, a remuneração do capital, o salário do motorista, o licenciamento e o 

seguro obrigatório (DPVAT) além do seguro facultativo e por fim, as despesas 

administrativas.  Já os custos variáveis se resumem por: combustível, pneus, 

câmaras de ar e recapagens, manutenção como peças e mão de obra, lubrificantes 

do motor e da transmissão e lavagem e lubrificação. 

A gestão de frota representa uma tarefa ampla e de grande abrangência por 

envolver processos e serviços diferentes, para Bourahli et al (2011) é uma a 

atividade para se administrar e gerenciar os veículos de propriedade da empresa, 

podendo apresentar características próprias de acordo com a demanda e 

necessidade da empresa como especificações técnicas dos veículos, análise do 

roteiro, custos diretos e indiretos, manutenções e substituição da frota após o tempo 

de uso. 

Portanto, segundo o mesmo autor, devem-se levar em consideração critérios 

importantes para se definir as melhores práticas de gestão de frota, as quais se 

caracterizam pelos seguintes fatores: 

 

 Tipos de aquisição de veículos: Pagamento a vista, financiamento ou 

leasing, são meios da empresa realizar o investimento (AZEVEDO, 2010). 

 

 Distribuição dos veículos: diz respeito à região de atuação, às  

definição das bases de apoio, a distância entre saída e execução dos serviços, de 
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forma que atenda as necessidades operacionais com agilidade e dinamismo 

(BOURAHLI et al, 2011). 

 

 Manutenção: nesta busca-se a prevenção ou correção de danos nos 

veículos (BOURAHLI et al, 2011), garantindo um bom funcionamento dos 

equipamentos de modo que atenda as necessidades do processo com segurança e 

confiança. (KARDEC e NASCIF, 1998).  

 

 Controle dos custos operacionais: Os custos operacionais de um 

veículo são todos os custos gerados desde a sua compra até os custos decorrentes 

de viagens como: depreciação, manutenção, combustível, lubrificante, pneus, salário 

e encargos do motorista, licenciamento, seguro, lavagem, custo de oportunidade e 

despesas administrativas; portanto à necessidade de sempre estar atento às 

particularidades de cada operação, para avaliar se existe mais algum custo 

necessário para garantir a vida útil do veículo e uma viagem tranquila (BOURAHLI et 

al,  2011) 

O gerenciamento das despesas é fundamental para a saúde financeira da 

frota própria e para Bourahli et al (2011) está relacionada diretamente aos custos 

administrativos que se apresentam como impostos, aluguel de escritório e despesas 

do cotidiano; custos fixos como salários, a depreciação dos veículos e demais 

encargos sociais; e os custos variáveis que se manifestam como sendo aqueles 

relacionados a peças, equipamentos ou insumos (manutenção, pneus, combustível 

dentro outros).  

 

 Renovação da Frota: A decisão leva em consideração critérios 

técnicos de viabilidade econômica, levando em consideração se o veículo esta em 

boa condições de uso (a depreciação, custo da manutenção, o tempo da 

manutenção, a confiabilidade e a quilometragem), estas devem estar alinhadas as 

orientações financeiras da empresa e suas prioridades na substituição dos veículos 

(BOURAHLI et al, 2011). 

 

Dentro deste contexto, Azevedo (2010) esclarece que é importante levar em 

consideração a influência das obrigações contábeis dentro da operação da frota 



27 

 

própria, pois existe uma clara diferença entre a responsabilidade sobre bens ou 

serviços, sendo elas: 

 

 Despesas: refere-se aos bens ou serviços que, no momento que são 

adquiridos, são consumidos;  

 

 Imobilizados: refere-se aos bens ou serviços que não são consumidos 

de imediato. São adquiridos e consumidos de forma gradativa gerando aumento 

contábil. Veículos, por exemplo, entram nesta categoria, uma vez que são adquiridos 

mas o seu consumo é gradativo e os gastos são recuperados com a depreciação do 

bem.   

 

Também é preciso levar em consideração o impacto das despesas 

dedutíveis dentro da operação da frota própria, que são aquelas que podem reduzir 

a base de cálculo para pagamento do imposto de renda (AZEVEDO, 2010). Porém, 

se o veículo for utilizado como instrumento de trabalho o poderá haver dedução de 

impostos de acordo com a necessidade da empresa.  Essas deduções preveem a 

depreciação, o preço do aluguel ou do arrendamento bancário (KRALIJEVIC, 2019). 

Diante disto, Bourahli et al (2011) enfatiza que os desafios e a viabilidade da 

frota própria devem ser considerados e analisados, uma vez que, estes precisam ser 

controlados e avaliados durante toda a vida útil do veiculo, pois além da 

manutenção, há também a preocupação de controlar os dias parados, os gastos 

com impostos, seguros e controle da quilometragem,  onde qualquer descontrole 

influenciará diretamente na viabilidade desta modalidade, causando  impacto na 

operação e nas atividades de apoio da empresa. 

 

2.7. Frota Terceirizada 

 

Define-se terceirização, na visão de Giosa (1999), como uma técnica 

administrativa que tem como foco atribuir atividades administrativas, de apoio ou 

operacionais a terceiros, por meio de parcerias que tem como intuito executar os 

processos com maior agilidade e qualidade, para que a empresa contratante 

concentre-se exclusivamente nas atividades do seu negócio, empregando esforços 
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para melhoria e fortalecimento dos processos que efetivamente se destinam as 

atividades fins, para aumentar a sua representatividade no segmento para se tornar 

mais competitiva. 

Portanto, o processo de terceirização se define como a transferência da 

responsabilidade da execução de uma atividade empresarial não essencial (portaria, 

segurança, limpeza, transporte entre outras) à terceiros, com o objetivo de reduzir 

custos sem perder a qualidade, produtividade e especialização, fazendo, 

consequentemente, com que a empresa possa melhor focar na sua atividade-fim.  

Dentre as diversas áreas de possibilidade de terceirização, destaca-se aqui 

a gestão de frotas de veículos que vem crescendo a cada ano, principalmente pelo 

avanço da tecnologia e obrigando as empresas a se reorganizarem e focarem na 

sua atividade-fim. 

Segundo Romão e Pinto (2009) o setor de terceirização de frota ingressou 

nos anos 90 com novos desafios e oportunidades devido a Abertura da economia e 

suas crises, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, as inovações do 

Carro Popular, criação do Plano Real e Globalização, que são destaques relevantes 

para esse mercado na história econômica recente do país. 

Ocorre que na terceirização de mão-de-obra e materiais, como neste caso, o 

de veículo, representam áreas com grande potencial para a redução dos custos de 

manutenção, caracterizando uma excelente oportunidade de maiores ganhos e 

solução rápida para uma época de crise e competitividade, não deixando de ser 

discutidos e indicados como critério para a sobrevivência das empresas.  

Impulsionado pelas novas condições de mercado, a flexibilização tornou-se 

referência para se definir a nova característica das organizações e a frota de 

veículos não ficou de fora, a terceirização desta área, algumas empresas já se 

renderam e se adaptaram à este tipo de mercado que vem traçando novas 

características. (TADEU e GUIMARÃES, 2017).  

No entanto é preciso uma analise atenciosa do cenário no que tange o 

mercado brasileiro a todos os aspectos relacionados a terceirização, pois segundo 

Saratt et al (2008) deve-se levar em consideração os aspectos administrativos 

devido as burocracia contratual, como as clausulas de rescisão ou de acréscimo ou 

supressões de veículos, influenciando diretamente no processo de frota, uma vez 

que é custo fixo independente dos contratempos que venham acontecer como por 
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exemplo as demissões de funcionários, férias ou manutenção de veículos, podendo, 

ocorrer problemas no remanejamento do veículo que apresente tais dificuldades. 

Ainda sim, Tadeu e Guimarães (2017), apresentam o risco da terceirização 

com ações trabalhistas, sendo este, o maior desafio para a fiscalização da prestação 

dos serviços, e consequentemente a instabilidade decorrente da relação contratual.  

 

2.8. Assinatura Mensal 

 

No entendimento de Vargas (2008): a execução de atividades por meio da 

frota própria em relação à terceirização se difere principalmente pelo fato de que na 

terceirização existe a necessidade de se avaliar a negociação de contratos, 

gerenciar documentos legais da empresa contratada e de seus veículos, consolidar 

despesas. Entretanto, na frota própria, a instituição precisar ter foco no 

gerenciamento das atividades, na análise do roteiro, tempo de parada e ociosidade. 

Sendo assim, nesta perspectiva, a organização pode decidir que o aluguel da frota é 

mais viável, mas para tanto esta deve analisar qual o melhor custo beneficio que 

será associado ao desempenho esperado para as atividades. 

Desta forma, com a possibilidade de aluguel de veículos as empresa 

buscam repassar para as locadoras os diversos custos relacionados à utilização de 

um veículo, como: valor de aquisição do veículo, custos de manutenção, seguro, 

IPVA. Fato esse, que possibilita à empresa manter o foco no seu negócio principal, 

na sua atividade-fim (HAMEL e PRAHALAD, 1997). 

Também deve ser levado em consideração a possibilidade de desconto 

crédito dos impostos de pis e confins relativos ao aluguel de veículos, desde que 

seja comprovada sua finalidade ao processo produtivo (Acordão nº 3401-003.792, 

publicado no Diário Oficial da União em 11/07/2017, Valor Tributário, 2019). 

Descreve Oliveira (2019) que o rent a car é um método de locação de 

veículos de curto prazo por meio de diárias ou mensalidades utilizado para 

deslocamentos rápidos ou pontuais, o termo provém do inglês que significa alugar 

um carro e apresenta vantagens similares ao da terceirização com o mesmo objetivo 

de reduzir os custos. 

No caso do rent a car, que neste trabalho para efeito de distinção define-se 

como “Assinatura Mensal”, o foco para as empresas esta na opção de locação 
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mensal, uma vez que, a necessidade e disponibilidade do veículo se dão por um 

espaço de tempo indefinido, porém não extensivo, pois será utilizado somente 

quando for necessário. Essa modalidade tem como característica principal a 

disponibilidade imediata e em qualquer ponto de retirada da locadora, os custos são 

acessíveis e dispensa responsabilidades contratuais previstas na terceirização. 

A Assinatura Mensal é uma modalidade pouco explorada pelo mercado 

supermercadista, más suas características são bem interessantes para o quê o 

segmento necessita, sendo este muito flexível e um bom redutor de custos, visto que 

seu consumo é feito somente por demanda, em  qualquer momento e  pelo tempo 

que for preciso, possibilitando, assim, mais precisão nas estimativas na implantação 

de seus projetos e serviços. Dispensa, ainda, a necessidade de contrato de 

prestação de serviços, desburocratizando o processo, uma vez que este tem o 

respaldo de acordo comercial, dando maior versatilidade, trazendo flexibilidade e 

agilidade na reestruturação dos processos administrativos e organizacionais por 

fornecerem a introdução de novas tecnologias para agregar valor (TADEU e 

GUIMARÃES, 2017) 

 No entanto o maior desafio dessa modalidade esta em conciliar o custo 

benefício inerente desses atributos equiparando-os a realidade prevista na 

terceirização de frota, principalmente ao que tange a negociação comercial do preço 

mensal e, também, do reajuste anual da tabela de preços que pode sofrer mudanças 

drásticas se não for claramente respaldada dentro do acordo comercial fixado 

inicialmente. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para a realização da 

pesquisa. Serão mostrados o tipo e descrição geral da pesquisa, a caracterização do 

objeto do estudo, a população e amostra, o instrumento de pesquisa e os processos 

de coleta e análise de dados. 

A Metodologia Cientifica passou a existir com os grandes filósofos, onde 

deram os primeiros passos na moldagem do método científico e no Brasil se iniciou 

mais recentemente, na metade do século XX, nos diversos programas de pós 
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graduação da USP que comemoram hoje não mais que 43 anos (MARTINS e 

THEÓPHILO, 2007). 

Tem por objetivo auxiliar na elaboração de um trabalho científico nos 

campos da Administração, Contabilidade, Educação, Psicologia entre outras, sendo 

de fundamental importância tanto para identificar o estudo como  também para o 

conhecimento dos métodos, aperfeiçoando os procedimentos e critérios que são 

empregados na elaboração de um estudo científico (MARTINS e THEÓPHILO, 

2007). 

 O método de pesquisa se define por etapas mais concretas da investigação, 

que por sua vez, possuem um objetivo mais restrito em termos de explicação geral e 

tende por finalidade explicar fenômenos menos abstratos (LAKATOS, 2005). 

Northway (2002) define, ainda, a necessidade de se manter uma postura ética em 

qualquer pesquisa, ou seja, independente de como for os aspectos da pesquisa, que 

vai desde a decisão do tema até a publicação das descobertas, possuem 

implicações éticas.  

Inicialmente tem-se o estudo da investigação preliminar, ou seja, estudo 

exploratório, que deverá ser realizado através de dois aspectos: documentos e 

contatos diretos. Devendo formular hipóteses dentro do caráter exploratório, onde é 

indispensável sua explicação formal para que os resultados sejam úteis e atinjam os 

melhores níveis de interpretação, para tanto o estudo se utilizou de entrevistas 

estruturadas e banco de dados primários (LAKATOS, 2015). 

O método qualitativo á caracterizado por descrever, compreender e 

interpretar os fatos, já na quantitativa predomina-se uma forma mais moderada e 

restrita ao fato, portanto a estratégia de estudo do caso deverá optar por método 

qualitativo, pois visa uma analise profunda e intensa, mas que não ultrapasse o seu 

contexto real (MARTINS e THEOPHILO, 2007).Neste sentido, o estudo de caso é 

uma abordagem adequada quando se quer investigar um fenômeno dentro de seu 

contexto sem que haja interferência por parte do pesquisador (YIN, 2015).  

Para o presente estudo foi selecionada uma empresa do setor varejista na 

cidade de São Paulo que atende os seguintes critérios de escolha: Deve ter mais de 

500 lojas físicas distribuídas por todo o estado, com grande capilaridade e 

capacidade de atendimento, grande representatividade dentro do segmento de 

atuação e estar caracterizada como empresa de grande porte com mais de 5.000 
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funcionários, devendo atuar como supermercado e possuir uma plataforma de 

vendas online. Apesar do foco da pesquisa ser grandes empresas, por conta do 

estudo representar um impacto maior nelas, o mesmo ainda pode ser utilizado por 

pequenas empresas, principalmente para aquelas que tiverem planos de expansão. 

O nome da empresa bem como dos respondentes serão mantidos em sigilo, 

tomando os devidos cuidados para não incluir informações que permitam a 

identificação dos mesmos. No entanto, será fornecido à empresa um modelo de 

carta (Anexo V) em que o estabelecimento concede a autorização para que os 

funcionários participem da pesquisa. A pesquisa somente será iniciada com a 

obtenção da carta de autorização das instituições envolvidas, de forma que as 

respectivas permissões serão anexadas na Plataforma Brasil após a definição das 

empresas alvo da pesquisa (Anexo VI). 

Após ser estabelecido o perfil da empresa, a entrevista foi realizada em 

ambiente virtual com duração de cerca de 1 hora cada sessão, onde foi definido os 

tipos de entrevistados como base na área de atuação tática ou executiva dentro da 

organização. Foram entrevistadas duas pessoas da empresa e que ocupam os 

cargos de gerente e diretor, pois são estes os cargos responsáveis pelas decisões 

gerenciais de forma autônoma ou com voz ativa para tomada de decisões na 

implantação de projetos ou melhorias. Dentro deste contexto foi abordado pessoas 

que participaram ou tiveram influência na gestão da frota de veículos de suas 

instituições, seja na análise de viabilidade das modalidades de gestão de frota leve 

ou no incentivo a incrementos de novas práticas de gerenciamento. Também será 

apresentado a eles o RCLE, para esclarecimento e consentimento, conforme o 

Anexo II. 

Para o procedimento de campo, um questionário semiestruturado foi 

elaborado para investigar os principais aspectos da pesquisa. Este mesmo 

questionário foi aplicado para permitir a comparação entre os entrevistados e suas 

respostas (YIN, 2015). O protocolo de pesquisa foi elaborado segmentando as 

questões em três blocos, a saber e as questões estão no Anexo I: 

 

A) Sobre a Empresa  

B) Características do Negócio, Operação e das Lojas 

C) Características da Frota de Veículos 
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3.1. Análise dos dados 

 

Durante as entrevistas foi solicitada as respectivas permissões para gravar, 

estas gravações se destinam somente ao pesquisador para que ele não perca 

detalhes da conversa. As gravações foram transcritas e um relatório das entrevistas 

foi elaborado e enviado aos respondentes para suas validações. As respostas foram 

analisadas independentemente e depois em conjunto para verificar se existe uma 

convergência de fatos. 

Também foram coletados dados secundários do banco de dados da 

empresa consultada para endossar as informações e permitir a visualização do 

quadro geral da tomada de decisão dos gestores. Todas estas informações serão 

utilizadas para fazer uma triangulação e aumentar a validade dos dados.  

 

3.2. Orçamento, riscos e benefícios.  

 

O estudo prevê o custo de R$ 100,00, referente a materiais de escritório, 

onde os recursos serão de custeio próprio. Os riscos envolvidos no presente 

trabalho foram mínimos, uma vez que não inclui nenhum tipo de interação invasiva 

com os respondentes. Também não fazem parte da pesquisa a coleta e manuseio 

de material biológico. O contato com os respondentes é de entrevista e podem 

ocorrer episódios de cansaço oriundos do ambiente virtual ou problemas de 

disponibilidade de tempo para responder ao instrumento de pesquisa 

Os entrevistados receberam uma carta-convite (Anexo III) por e-mail para 

responder ao questionário, juntamente com a RCLE (Anexo II). Saliento que a 

natureza da pesquisa é um estudo de caso e que em hipótese alguma serão 

enviados convites em massa, portanto o contato com os participantes foi sempre de 

forma individual. Seguindo a orientação descrita na Resolução CNS no. 510 de 

2016, Artigo 3o, Inciso IV, foi sinalizado ao final da pesquisa se o respondente 

desejava receber os resultados da mesma. Se sim, foi enviado por e-mail, um 

extrato com as principais conclusões do estudo (Anexo IV).  

O presente trabalho esperava como resultado entender os fatores que 

influenciam na tomada de decisão dos gestores para implantação do melhor modelo 
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de frota, com o intuito de gerar benefícios como o avanço didático para a academia 

e o público geral, ponto apresentado a seguir.   

 

4. ANÁLISE DOS DADOS, DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Como parte deste trabalho, foram realizadas entrevistas com intuito de coletar 

informações acerca dos fatores motivadores para a tomada decisão dentro do 

processo de gestão de frota leve de veículos. No entanto, também, foi realizada a 

coletada de dados para contextualização das informações apresentadas pelos 

entrevistados, assim como, para ilustrar a situação geral dos veículos da frota e suas 

particularidades, com a finalidade de caracterizar e gerar indicadores do cenário de 

tomada de decisão e tem como base informações do ano corrente de 2019. 

 

4.1. Contextualizado a empresa, a frota e o seu problema. 

 

A empresa estudada é uma rede varejista de grande porte do segmento de 

supermercados, com mais de 6.000 funcionários, sua operação é realizada em mais 

de 700 lojas distribuídas nos estados de São Paulo e Minas Gerais, possuindo 

também 5 Centros de Distribuição, 5 Centros Regionais e um Centro Nacional.  

A frota de veículos leves é composta por 118 carros de diversos modelos, 

anos de fabricação, quilometragem e características distintas. Dentre seus principais 

problemas, está o alto custo com despesas; dificuldade com a renovação da frota; e 

problemas com o gerenciamento e remanejamento de veículos no cotidiano das 

operações. 

Levando em consideração as entrevistas realizadas, é factível afirmar que 

dentro do segmento de varejo supermercadista, a distribuição das lojas físicas é 

variável e definida de acordo com o potencial de negócio dentro da região alvo. 

Portanto os entrevistados sinalizam que este segmento precisa estar cada vez mais 

presente e próximo ao seu cliente, essa visão de negócio demanda um maior 

emprego de esforço na captação de vantagens competitivas e da estratégia 

operacional para se adequar a esta característica, ou seja, a tendência é que esse 

segmento se estruture em lojas mais atrativas e que estão cada vez mais bem 
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localizadas, e em lugares com alto fluxo de pessoas, onde o objetivo principal é 

estar ao lado de casa, na vizinhança, perto do trabalho. 

Outro ponto a se destacar, é que essa tendência de mercado impulsiona a 

diligência dos funcionários em suas atividades cotidiana de gestão operacional e 

estratégica, ou seja, é necessário um acompanhamento rotineiro e assertivo junto 

aos pontos de venda para garantir a plena execução das atividades e o bom 

funcionamento do ecossistema do negócio, influenciando diretamente no processo 

de consumo do cliente.  

A questão aqui, é que a maior capilaridade de lojas requer grande atenção 

dos funcionários no que tange o padrão de trabalho em todos os locais, as lojas 

precisam apresentar as mesmas características visuais; os mesmos processos de 

gestão de estoque e reposição de produtos; organização e otimização das gondolas 

e ações promocionais; a mesma atenção nos reparos prediais. Sendo assim, apesar 

de parecerem simples e rotineiras, essas atividades ordenam um alinhamento 

preciso entre todos os funcionários da empresa, tanto operacionais quanto 

administrativos, para que suas ações ocorram de forma interativa e síncrona. 

Dentro deste contexto, é possível citar como exemplo a importância do 

layout das gondolas e disposição dos produtos que é elaborada e executada em 

conjunto entre a equipe administrativa de modelos de lojas, responsável pela 

elaboração do layout técnico, e a equipe operacional de montagem, responsável 

pelo deslocamento rotineiro até as respectivas lojas para adequação do padrão de 

acordo com o projeto ou demanda, que leva em consideração a visibilidade de 

marcas, destaque de promoções, dentre outras ações. 

Quanto a este aspecto, os entrevistados, também, sinalizam a importância 

de outras atividades, dentre elas em destaque estão às equipes de inventário, que 

se deslocam diariamente até as lojas para contagem física, conferência e ajuste de 

estoque, com um fluxo diário de duas a três lojas por equipe. Outra ênfase está nas 

atividades dos gerentes operacionais, que precisam visitar mensalmente seu 

respectivo grupo de lojas para acompanhar a execução das atividades, diretrizes 

organizacionais e mediar problemas e conflitos. 

Diante dessas situações, existe ainda outro agravante, que são os projetos 

esporádicos de diversas equipes da organização que precisam se deslocar entre as 

respectivas cidades e estados para a execução de ações de expansão ou atividades 
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por demanda. Essa situação em conjunto com as demais citadas caracteriza a 

dinâmica deste segmento, que requer maior flexibilidade dos meios de transporte 

para que estes estejam sempre à disposição dos funcionários, em qualquer local e a 

qualquer momento, uma vez que as demandas excepcionais podem ocorrer sem 

aviso prévio e sem tempo hábil para planejamento, assim como, o desgaste e 

imprevistos dos veículos oriundo da utilização durante as rotineiras atividades 

precisam representar o um menor tempo ocioso dos funcionários com este tipo de 

movimentação, ou seja, os profissionais não podem suspender seus trabalhos por 

não haver meio de transporte disponível para a execução destas. 

Dentro deste cenário, os entrevistados descrevem problemas como a má 

condição geral dos veículos, devido à utilização prolongada e que é agravada pelo 

desgaste devido às condições e particularidade de uso; o não cumprimento dos 

prazos para renovação da frota, devido à política financeira interna da companhia; 

grande demanda de tempo no controle e gestão das despesas; gastos extras 

decorrentes da alta taxa de sinistralidade; necessidade de remanejamento dos 

veículos para atendimento de projetos esporádicos, novas contrações ou atividades 

excepcionais; e a falta de um estudo para análise e viabilidade do processo. 

A frota de veículos é dividida em dois grupos (Tabela 1), o primeiro sendo os 

carros descritos como ferramenta de trabalho e destinados às atividades 

operacionais do negócio e que representam a maior parte da frota, o segundo grupo 

são os carros de benefícios e destinados a gerentes, diretores e comitê executivo.  

 

Tabela 1 - Quantidade de Veículos da Frota em 2019 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 

 

Os dados coletados detalham que a frota de veículos de leves é constituída 

de 118 carros, sendo que 59,3% são de veículos operacionais caracterizados como 

sedan 1.0 de câmbio manual, direção hidráulica, ar condicionado, vidros e travas 



37 

 

elétricas, alarme, Air Bag e ABS, podendo ser: VW Voyage, Renault Logan, GM 

Prisma ou similar; outros 21,2% são de veículos destinados a Gerentes e 

caracterizados como sedan 1.0 de câmbio manual, direção hidráulica, ar 

condicionado, vidros e travas elétricas, alarme, Air Bag e ABS, podendo ser: VW 

Voyage, Renault Logan, GM Prisma ou similar; outros 11,9% são veículos 

destinados a Diretoria e caraterizados como sedan executivo 1.8, câmbio 

automático, com direção hidráulica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, 

alarme, Air Bag e ABS, podendo ser: VW Jetta, GM Cruze, Toyora Corolla ou similar; 

outros 5,9% são veículos destinados ao Comitê Executivo (Vice Presidência) e 

caraterizados como sedan executivo 2.0, câmbio automático, com direção hidráulica, 

ar condicionado, vidros e travas elétricas, alarme, Air Bag e ABS, podendo ser: VW 

Passat ou similar; e outros 1,7% sendo destinadas a Presidência e caraterizados 

como SUV 2.0, câmbio automático, com direção hidráulica, ar condicionado, vidros e 

travas elétricas, alarme, Air Bag e ABS, podendo ser: Audi Q5, Audi Q7 ou similar. 

Vale realçar que se destaca a disposição dos veículos e suas respectivas 

localidades onde 87%, sendo a maior parte destes, alocados dentro do estado de 

São Paulo, principalmente na região metropolitana da capital; outros 8% distribuídos 

no estado do Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre; e outros 7% 

distribuídos no estado de Minas Gerais, principalmente em Contagem. 

Outro dado relevante é a questão do tempo de uso dos veículos e a atual 

quilometragem destes carros (Tabela 2), visto que essa informação influência 

diretamente na questão dos custos diretos com manutenção, pois veículos maior 

tempo de uso e maior quilometragem tendem a requerer maior esforço e gastos com 

manutenção e reparos oriundos de desgaste natural ou mau uso a longo prazo, 

assim como, também, a sua ociosidade decorrente de reparos mais complexos 

influenciam no tempo de parada proporcionando maiores gastos com veículo 

reserva, transporte de funcionário, bem como pode causar transtornos na rotina dos 

funcionários devido ao deslocamento até a oficina ou pane mecânica durante o uso 

cotidiano. 
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Tabela 2 - Correlação Entre o Tempo de Aquisição e a Quilometragem Atual 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 

  

Diante do disposto acima, destaca-se que 50,8% dos veículos se mantem 

com quilometragem abaixo de 80.000 quilômetros, porém observando a correlação 

de informações é possível visualizar que 15 veículos estão com mais de dois anos 

de uso o que corresponde a 13% da frota total e outros 29 veículos estão com mais 

de três anos de uso o que corresponde a 25% da frota total. Este ponto indica que 

uma parte significativa da frota já esta acima do prazo para renovação e 

apresentando maiores riscos a segurança dos condutores, assim como aumenta a 

possibilidade de ocorrência de pane mecânica, ocasionando despesas extras com 

manutenção, tempo ocioso dos veículos, carro reserva e remanejamento dos 

funcionários. 

Observa-se ainda, que 49,2% dos veículos estão com mais de 80.000 

quilômetros rodados, o que corresponde a quase metade da frota total de veículos, 

onde 54 destes carros encontra-se com mais de três anos de uso, com destaque em 

especial aos veículos destinados ao uso operacional, os quais tem maior relevância 

em caso de problemas oriundo do tempo de uso e desgaste, pois são mais sensíveis 

e suscetíveis a imprevistos uma vez que estão, principalmente, destinados as 

operações fins do negócio. 

Salientamos que durante o gerenciamento da frota de veículos é de vital 

importância realizar o acompanhamento do tempo de uso e quilometragem dos 
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veículos com o intuito de garantir a plena utilização dos mesmos com segurança e 

viabilidade, onde o padrão de mercado e a política de uso de veículos corporativos 

da instituição recomendam que haja a renovação da frota em dois cenários distintos 

a serem definidos pelo gestor no ato da avaliação levando em consideração o 

planejamento financeiro da organização, sendo o primeiro quando a frota atingir 24 

meses de uso ou 80.000 e o segundo em que a frota de veículos atinja 36 meses de 

uso ou 120.000 quilômetros. 

Todavia, visualizando os dados coletados é viável observar uma clara 

divergência na execução das recomendações e padrões detalhados anteriormente, 

onde a renovação da frota não ocorreu dentro dos prazos pré-estipulados, conforme 

apresentada no Anexo VII. 

Tendo em vista a tabela e o conteúdo no Anexo VII, foi possível avaliar que 

23,7% dos veículos estão em estado regular e em bom estado de conservação; 

outros 72,0% dos veículos estão em estado de atenção sendo 68 carros em bom 

estado de conservação e 17 veículos com características de conservação regular; 

sendo que apenas 4,2% do total de veículos encontram-se em estado crítico e 

classificados com estado de conservação ruim e que requerem ações 

administrativas mais imediatas. Essas informações são significativas para que o 

gestor avalie a correlação desses dados com o crescimento dos custos com 

despesas, pois indica vulnerabilidades como a possibilidade de falhas no 

atendimento às lojas e o descontrole na operação da frota de veículos leves. 

Em razão das praticas de uso e da quantidade de veículos destinados a 

categoria operacional estes representam a maior parcela dos veículos em estado 

crítico e definidos com estado de conservação ruim, porém se destaca, também, a 

existem veículos destinados a gerentes e diretores que estão classificados em 

estado de atenção e com estado de conservação regular e que requerem maior 

avaliação dos gestores sobre as caraterísticas de uso deste veículo para entender o 

desvio de tendência destes carros em relação aos demais de sua categoria, pois 

podem apresentar uma inclinação dos usuários a novas praticas de uso cotidiano 

que podem ser adotadas pelos seus respectivos pares dentro da organização, 

mudando assim o contexto de utilização dos veículos por estas categorias. 
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Seguindo na análise dos dados é possível sinalizar os custos diretos com a 

frota própria (Tabela 3) e sua relevância para o processo de tomada de decisão e 

escolha do melhor método de gestão de frota. 

 

Tabela 3 - Custos diretos com a frota própria durante 3 anos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 

 

Observando-se o cenário acima, conseguimos evidenciar que 48,3% do 

custo da frota própria tem origem na aquisição dos veículos; 7,6% é oriundo de 

despesas com licenciamento, emplacamento e despachante; 11,1% é decorrentes 

dos custos com seguro total dos veículos; e que apenas 7,4% tem origem com 

despesas de manutenção da frota. 

Além disso, os carros operacionais representam apenas 6,8% das despesas 

individuais durante o período estudado de três anos, enquanto os veículos de 

diretores compõem cerca de 14,8% dos custos individuais, ou seja, apesar de em 

menor quantidade o alto valor agregado deste carros representam mais da metade 

dos custos em comparação ao veículos operacionais. Salientamos ainda, que 

apesar de representarem 43,1% dos custos individuais os veículos destinados a 

Presidência são carros de alto padrão e com blindagem nível III-A o que justificava o 

alto valor associado à categoria. 

Em face deste cenário, conforme detalhado no anexo VIII, foi realizada a 

estruturação dos custos diretos de forma anual, levando em consideração a 

correlação entre o tipo de despesa, a categoria de veículos a quem se destinam e o 

período de análise. 

Portanto, pode-se afirmar que, apesar da constância dos valores, existe um 

gradual aumento dos custos anuais com a frota própria com destaque para o salto 

de 19,1% em 2018, enquanto a crescente dos custos em 2019 se manteve em cerca 

de 5,6% apresentando um leve aumento de gastos em relação ao ano de 2018, 

onde observa-se uma grande variação entre 2018 e 2019 decorrente do aumento 
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dos custos com o seguro dos veículos em comparação com o valores de 

apresentados em 2017. 

Diante desta divergência, conforme Anexo IX, achamos prudente entender o 

fator envolvido no encarecimento dos custos com seguro, sendo assim foi realizada 

a avaliação e comparação das apólices de seguro. Entretanto, utilizando-se da 

estrutura desenvolvida não foi possível dimensionar questões contratuais como 

motivo do aumento dos custos de seguro, visto que não houve alterações de 

condições em 2018, porém visualiza-se a redução da cobertura conjunta de danos 

materiais e corporais em 2019, provavelmente para equalizar o custo de renovação 

com o ano anterior, muito possivelmente decorrente da taxa de sinistralidade da 

apólice o que justifica, inclusive, o alto valor contratado para das respectivas 

coberturas citadas. 

Muito se discute sobre a importância da revenda dos veículos como ponto 

chave para a saúde deste tipo de processo e como forma de retorno sobre o 

investimento inicial para minimizar o impacto gerado durante o período de utilização 

dos veículos, assim como, capital fundamental para a renovação da frota. 

Comumente utiliza-se uma taxa fixa média de 70% em relação à tabela FIPE 

para dimensionar o valor de revenda dos veículos. Entretanto, conforme tabela 

apresentada no Anexo X, o retorno médio com a revenda dos veículos foi de 43,7% 

em relação ao valor de aquisição, com ênfase para os veículos do comitê executivo 

que apresentarem o melhor retorno estimado em 48,1%, outro ponto de destaque é 

o índice de 31,0%, abaixo da média, de retorno dos veículos da presidência devido a 

maior desvalorização dos carros de luxo e, também, oriundo da depreciação da 

blindagem. 

 

4.2. Simulação de Custos para Diferentes Cenários 

 

A simulação tem como objetivo estimar os custos de cada modalidade de 

gestão para propiciar uma avaliação completa do cenário de tomada de decisão. O 

trabalho irar simular apenas a aquisição à vista, leasing, terceirização e assinatura 

mensal. A modalidade CDC (Crédito Direto ao Consumidor) não foi abordada nesta 

simulação por não representar vantagem considerável em relação ao Leasing. 
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4.2.1. Simulação do Cenário de Aquisição à Vista 

 

A primeira simulação (Tabela 4) é referente à aquisição de veículo por meio 

de investimento à vista pelo prazo de 24 meses. Nessa tabela, o cálculo é 

apresentado pelo valor total do respectivo período de análise e se inicia com o valor 

de aquisição do veículo, na sequência é descrito a estimativa com os custos diretos 

oriundos de licenciamento, manutenção, seguro, carro reserva, depreciação e de 

custo de oportunidade, esta última sendo a representação do valor que a empresa 

renuncia ao tomar a decisão de realizar a aquisição do veículo ao invés, por 

exemplo, de utilizar este capital como investimento nas atividades fins do seu 

negócio. Seguindo com a memória de cálculo é descriminado a o valor da venda 

bruta do veículo no momento da desmobilização, o valor contábil, o residual contábil 

da operação e o imposto de renda a ser pago no processo de venda do veículo. A 

análise é seguida apresentando-se a linha custo do período que é a subtração do 

subtotal das despesas diretas e o resultado líquido da venda, este saldo é dividido 

pelo período de 24 meses para se ter a estimativa do custo mensal, em continuidade 

é realizado o cálculo previsto com a dedutibilidade de imposto de renda do processo 

e análise se conclui com a apresentação do valor estimado com a frota própria. 

 

Tabela 4 – Simulação de Aquisição: 24 meses à vista 

1 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 

                                            
(*) Conforme orientação da empresa, para o cálculo do custo de oportunidade foi utilizado à alíquota 
de 0,99% a.m sobre o valor de aquisição. 



43 

 

4.2.2.  Simulação de Cenário de Aquisição por Leasing 

 

A próxima análise (Tabela 5) é a simulação referente à aquisição de veículo 

por meio de Leasing pelo prazo de 24 meses. A estrutura da memória de cálculo é 

basicamente a mesma descrita anteriormente e apresentada pelos valores totais 

estimados durante o período de análise, acrescentando-se no primeiro bloco as 

informações do processo de financiamento, essas informações são essenciais visto 

que é necessário incluir junto as despesas diretas o custo com juros e o crédito de 

pis/cofins que tem origem na parcela do financiamento por leasing. 

 

Tabela 5 – Simulação de Aquisição: 24 meses por Leasing 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados
2
 

 

Os Anexos XI e XII apresentam a simulação de custos dos demais cenários 

possíveis.  

 

4.2.3. Análise dos Custos  

 

Em face dos diversos cenários possíveis e descritos na seção anterior e nos 

Anexo XI e Anexo XII relativos à aquisição de veículos, se faz necessário à 

                                            
(*) Conforme orientação da empresa, não foi utilizado o crédito de ISS na simulação deste estudo. 
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estruturação dos valores em uma forma de fácil leitura e interpretação. A Tabela 6 

tem como objetivo simplificar a visualização dos valores finais com cada tipo de 

veículo da frota própria durante os respectivos períodos de análise. 

 

Tabela 6 – Resumo das Simulações de Aquisição de Veículos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 

 

Avaliando a tabela acima, é possível evidenciar uma relativa equalização 

dos custos mensais sem variações relevantes entre os métodos de aquisição, sendo 

a tomada de decisão defina pela escolha entre investimento ou dívida passiva. 

 

4.3. Contextualizando o Cenário da Terceirização e Assinatura Mensal 

 

A empresa de estudo teve como alvo a possibilidade de terceirização da sua 

frota como solução para os problemas descritos anteriormente, é de conhecimento 

geral que a terceirização surgiu como proposta para descentralização das atividades 

de suporte da organização para destina-las a terceiros especializados na sua 

execução. Dentro do contexto deste estudo de caso, de acordo com os 

entrevistados, essa situação de originou, também, com a necessidade de redução 

dos custos operacionais e a garantia de renovação da frota de veículos dentro dos 

prazos estipulados sem a eventual necessidade de gerenciamentos das atividades 

pelos funcionários da empresa, tendo em vista que os mesmos serão responsáveis 

apenas pelo gerenciamento do contrato no cotidiano das atividades. 

Falando de terceirização esta é definida por um contrato de prestação de 

serviço, o qual é legalmente vinculado entre as entidades, composto por termos e 

representações. Essas condições definem legalmente como as ações de ambas as 

partes devem ocorrem, suas responsabilidades e obrigações, as quais podem ser 

apresentadas por cláusulas nem sempre favoráveis para ambas as partes, 

principalmente, no que tange a questão de ressarcimento ou multa devido à rescisão 
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contratual, seja por frustação no desempenho da contratada, seja por mutuo acordo 

entre as partes. 

No entanto, essas preocupações não se apresentam durante a negociação 

na modalidade de Assinatura Mensal, uma vez que esse processo esta respaldado 

apenas por um acordo comercial. Esse acordo é um encontro de interesses e visão 

comercial de negócios, são as partes que celebram o acordo e que definem os 

termos e condições, podendo não ter respaldo jurídico vinculativo, ou seja, não 

podendo ser executado por lei. 

Dito isso, a diferença básica entre o contrato e o acordo é distinção entre as 

soluções para suspensão das atividades, podendo ser severas no caso do contrato 

e mais brandas no caso do acordo, onde este último não é exequível por lei, em 

quanto o contrato pode ser executado judicialmente em caso de descumprimento de 

clausulas ou condições. 

Portanto, conforme o anexo XIII, foram definidos cenários para a 

terceirização com o intuito de definir o escopo para sequencia da proposta de 

viabilidade, sendo que a principal diferença entre eles é o prazo de renovação da 

frota, sendo esta característica fundamental para garantir a sustentabilidade da 

negociação e das condições gerais de uso dos veículos. 

A manutenção preventiva e corretiva devera ser executa em sua totalidade 

pela contratada e sem ônus a contratante, respeitando o plano de manutenção e 

especificações técnicas da montadora, mas não se limitando a eles de maneira que 

o veículo mantenha-se sempre em boas condições de uso e segurança, respeitando 

a troca de no mínimo oito pneus por veículo, podendo estar vinculado a uma 

franquia global de pneus, onde a quantidade total pode ser remanejada para 

diferentes veículos de acordo com a necessidade e sem custo adicional, ou seja, 

veículos com menor quilometragem que não usariam a quantidade contratada 

cedem estes aos veículos com maior desgaste. 

O contratado, também, deverá disponibilizar prestador de serviço em todas 

as cidades em que a contratante possuir base. Devendo, impreterivelmente, 

disponibilizar serviço de leva e trás para os veículos de diretores, comitê executivo e 

presidência. 

Todo o serviço mecânico ou elétrico, com exceção do mau uso, deverá ser 

de responsabilidade da locadora e sem ônus a contratante. Em caso de mau uso, 
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deverá ser constatado e comprovado através de laudo técnico, acompanhado por 

imagens, emitido por empresa especializada e devidamente justificado e assinado. 

Em caso de sinistro o pagamento das despesas será responsabilidade da 

contratante até o limite da coparticipação pré-estipulada no acordo comercial, sendo 

necessário a constatação das avarias por meio de laudo técnico devidamente 

acompanhado de imagens e três orçamentos. 

Também foi definida a obrigatoriedade em se manter seguro com cobertura 

total para os veículos alugados, terceiros e assistência 24 horas completa, conforme 

apresentado no Anexo XIV. O principal ponto de destaque foi à questão da mudança 

das condições da apólice de seguro, que foram claramente reduzidas para que se 

adequassem dentro da proposta de terceirização. 

Outro ponto da negociação, descrito no Anexo XV, é a necessidade de 

disponibilizar veículo reserva, sem custo adicional por outro de igual categoria, em 

caso de sinistro (Colisão/Roubo/Furto/Incêndio) e, também, no caso da manutenção 

preventiva ou corretiva exceder os prazos e condições estipulados no contrato. 

 

4.3.1. Simulação para Locação de Veículo 

 

A primeira simulação (Tabela 7) é referente à locação de veículos por meio de 

terceirização pelo prazo de 24 meses. Para formulação do custo com a locação de 

veículos foi utilizada a média de valores apresentados pelas locadoras durante a 

tomada de preço, acrescentado de um custo extra com carro reserva, uma 

estimativa com despesas e taxas administrativas com emissão de documentos, o 

cálculo também descreve a dedutibilidade do imposto de renda com as despesas 

oriundas deste processo e finaliza a análise apresentado o saldo destes itens como 

sendo o custo mensal com a locação de veículos durante o período de 24 meses. 

Também pode ser visto no Anexo XVI a simulação para 36 meses. 

 

Tabela 7 – Simulação de Terceirização: 24 meses 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 
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Por fim, abaixo esta a simulação referente à locação de veículos por meio de 

Assinatura Mensal (Tabela 8), nesta modalidade o prazo de utilização do veículo é 

indiferente, visto que o custo mensal permanece o mesmo para todos os cenários. A 

memória de cálculo pela média de valores apresentados pelas locadoras durante a 

tomada de preço, acrescentando a dedutibilidade do imposto de renda com as 

despesas oriundas deste processo, finalizando a análise com o saldo destes itens 

como sendo o custo mensal desta modalidade. 

 

Tabela 8 – Simulação de Assinatura Mensal 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 

 

4.4. Comparativo de Custo, Oportunidades e Desafios 

 

Muito se tem apresentado acerca dos modelos de gestão e suas 

oportunidades e desafios, no entanto parte fundamentalmente na análise de 

viabilidade econômica se faz através do comparativo de custos entre os cenários de 

forma a pesar sua relevância em um conjunto geral de vantagens para a 

organização.  

Sendo assim, tendo como base o tratamento realizado nos dados coletados, 

disponibilizamos o comparativo econômico entre todos os modelos de gestão de 

frota leve para o período de 24 meses (Tabela 9), também pode ser visto no Anexo 

XVII a simulação para 36 meses. No final da tabela foi apresentado o custo médio 

da operação. Esse indicador ajuda o gestor a definir se os valores ofertados ou 

orçados estão de acordo com o preço do mercado, tornando possível visualizar se 

existe uma equalização acima, abaixo ou alinhado com o mercado. 

 

Tabela 9 – Comparativo de Custo Mensal: 24 meses 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 
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Na comparação evidencia-se uma oscilação de custos, porém é possível 

destacar o menor valor mensal na modalidade Assinatura Mensal para os veículos 

de Gerentes, Diretores e Comitê Executivo. Apesar de ser uma parcela menor do 

montante total de veículos da frota, estas categorias representam a maior parte do 

custo do processo, sendo assim, a redução proposta na modalidade de Assinatura 

Mensal pode significar um menor custo para o período, à análise deste conceito 

evidencia a influência de cada categoria de veículos dentro do quadro geral.  

Com o propósito de alavancar o comparativo, na sequência desta análise 

será demonstrada a importância da acareação dos valores para evidenciar a 

influência de cada modalidade na tomada de decisão (Tabela 10) e sua relevância 

dentro da estimativa do período. Essa estruturação visa servir como base para a 

elaboração coesa do orçamento anual da companhia, assim como, garantir a 

integridade dos dados coletados para agilizar e facilitar a tomada de decisão. 

Também pode ser visto no Anexo XVIII a simulação para 36 meses. 

 

Tabela 10 – Estimativa de Custo Total: 24 meses 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 

 

Em virtude dos resultados das análises realizadas sobre as modalidades de 

gestão de frota leve, ficou claro que é necessário repensar o modelo de ações 

futuras, portanto observando as tabelas acima visualiza-se uma clara oscilação de 

custo entre as respectivas modalidades, principalmente, na modalidade de 

Assinatura Mensal a qual apresenta um menor custo global. 

Tendo observando todos os cenários e o quadro geral disposto na análise dos 

dados e indicadores, neste momento é factível seguir com a análise dos fatores 

motivacionais para a tomada de decisão por meio da avaliação empírica dos 

entrevistados, suas aspirações, anseios e expectativas durante a diligência da 

operação (Tabela 11), tendo como ponto de partida sua visão interna das praticas de 



49 

 

gestão, oportunidades e desafios provindos do processo de tomada de decisão e 

que tem origem nas características abaixo. 

 

Tabela 11 – Comparativo entre as condições das modalidades de gestão de frota 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 

 

Em suma, a frota própria tem como oportunidades a restituição de Pis e 

Cofins oriundo do valor da parcela mensal por meio de aquisição por Leasing, outro 

ponto é que as empresas que se utilizam do regime tributário por Lucro Presumido 

podem deduzir parte desta despesa no pagamento do IRPJ, esses dois itens 

somados tem potencial para reduzir significativamente o custo final. Soma-se, 

também, as oportunidades dessa modalidade a maior facilidade em realizar o 

remanejamento dos veículos entre condutores, cidades e estados; maior facilidade 

para realização de supressões e desmobilização da frota; facilidade na instalação de 

acessórios ou modificações das características dos veículos; e por fim tem potencial 

para gerar receita com a revenda dos veículos após o termino do período de 

utilização. 

Em contrapartida, a frota própria requer alto investimento na aquisição dos 

veículos ou linha de crédito junto aos bancos para a realização do financiamento, 

outro ponto de empecilho é a dificuldade na renovação da frota ou acréscimo de 

veículos, pois estes estão condicionados ao planejamento financeiro da organização 

e o alinhamento de demanda juntamente ao orçamento anual, onde nem sempre 

existe o atendimento da solicitação de forma imediata, ocorrendo à defasagem da 

frota ou o não atendimento de demanda adicional. Muito tem se falado sobre o 

esforço necessário para a gestão de manutenções, multas e processos 

administrativos, os quais clamam por especialização dos funcionários da empresa 
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(Treinamento ou cursos de formação) e maior atenção na execução destas 

atividades, gerando muitas ações de responsabilidade da empresa e distanciando 

ela e seus colaboradores das atividades fins da instituição. 

No que compete à terceirização, as principais oportunidades estão 

relacionadas à possibilidade de se utilizar parte da despesa, oriunda da parcela 

mensal, como dedução no IRPJ, outra vantagem desta modalidade é a garantia 

contratual de renovação da frota dentro do prazo definido em contrato fato este que 

proporciona a certeza sobre a substituição dos veículos antes do surgimento de 

agravantes operacionais. Destaca-se, também, a descentralização do processo de 

gestão e o atendimento por meio de especialistas, que asseguram a plena execução 

dessas atividades, sem a necessidade de grandes intervenções por parte da 

empresa contratante. 

Entretanto, os problemas da terceirização estão nas excessivas cláusulas 

contratuais que requerem atenção dos gestores, com destaque em especial a multa 

em caso de rescisão antecipada do contrato, supressões de veículos ou sinistros 

(Perca Total), nos quais a contratante fica responsável pelo pagamento parcial ou 

total da diferença entre o valor passivo a contar da data de rescisão até o término 

previsto do contrato como caráter indenizatório a locadora.  Citamos ainda a 

dificuldade e, possível negativa, da locadora para instalação de acessórios e 

modificações das características originais do veículo, que apesar de não serem 

aplicados a todos os carros, pode impedir ações de marketing ou comunicação 

visual nos veículos. Precisamos explanar, também, sobre a questão da substituição 

dos veículos em caso de manutenção preventiva, corretivas, preditivas, pane 

mecânica e sinistro, as quais nem sempre precisam ser atendidas de imediato e 

devem respeitar uma tabela de condições para que o carro reserva seja 

disponibilizado, apesar de não ser um item crítico, pode influenciar diretamente na 

rotina dos funcionários devido a parada do veículo e ociosidade da ferramenta de 

trabalho, as quais podem interferir na execução do trabalho dos funcionários. 

A Assinatura Mensal possui características muito similares à terceirização de 

frota, se igualando a mesma em quesitos como se utilizar parte da despesa, oriunda 

da parcela mensal, como dedução no IRPJ e descentralização do processo de 

gestão. Porém se distingue da mesma em aspectos como a desobrigação da 

necessidade de contrato de prestação de serviço, sendo respaldo apenas por 
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acordo comercial, assim como na renovação da frota, a qual pode ocorrer 

anualmente, já que os carros desta modalidade são substituídos de forma 

automática e com maior frequência por parte das locadoras e sem a necessidade do 

cumprimento de cláusula contratual. Essa característica da Assinatura Mensal 

beneficia muito a contratante já que, também, permite a flexibilidade para 

acréscimos e supressões imediatos, podendo ser retirados e devolvidos em 

qualquer cidade ou estado em que a locadora possuir loja física. Portanto, se faz 

importante destacar a possibilidade oriunda dessa flexibilização para redução de 

custo com a devolução do veículo durante as férias do funcionário, sendo que o 

acordo comercial prevê que o contrato de locação mensal individual ou assinatura 

mensal, deve respeitar o mínimo de 30 dias do início da vigência para que não seja 

cobrado o valor da tarifa convencional da tabela vigente da locadora. 

Outra vantagem da Assinatura Mensal é a possibilidade de contratação de 

mais de uma locadora o que assegura o atendimento das necessidades da 

contratante sem a necessidade de contrato de demanda, ou seja, a empresa pode 

avaliar quais categorias de veículos estão com melhor preço e dividir a demanda 

entre as locadoras com o intuito de reduzir o custo total mensal, melhorar o 

atendimento dos funcionários, pleitear melhores condições e descontos comerciais, 

assim como, se utilizar da capilaridade de lojas das ambas as locadoras. Essa 

iniciativa visa, principalmente, não estourar o limite de crédito disponível em uma 

única locadora e assegurar a empresa mais opções de mercado, no que tange a 

facilidade em barganhar o valor do aluguel mensal, cessão de modelos específicos 

de veículos, dentre outras situações. 

Todavia, como desafio desta modalidade, habitualmente não é possível 

escolher o modelo de veículo, pois o acordo define a cessão da categoria de carros 

e a disponibilidade é vista no momento da retirada na loja, pode não parecer um 

grande problema, mas essa situação tende a gerar conflitos de interesse entre os 

funcionários, uma vez que dentro da categoria de carros pode haver modelos de 

veículos com maior aceitação, conforto, economia de combustível ou características 

visuais mais atrativas, porém o acordo comercial não garante a cessão de modelo 

específico, ficando o funcionário a mercê da disponibilidade de carros no ato da 

retirada na loja, portanto os veículos nem sempre serão zero quilômetro, ou seja, 

podem ser seminovos e às vezes com alta quilometragem. 
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Por fim, salientamos como problema a questão do reajuste anual do acordo 

comercial, que pode não acompanhar os corriqueiros índices IPCA ou IGPM, uma 

vez que nesta modalidade a adequação do valor mensal acompanha a oscilação do 

mercado de veículos, o qual é altamente sensível a crises e podem sofrer variação 

nos preços acima do previsto. Essa situação é diferente da proposta de 

terceirização, pois nela a aquisição dos veículos é feita na assinatura do contrato de 

prestação de serviço e o valor mensal se mantem durante todo o período de uso, 

sem impactos oriundo do mercado e reajustado anualmente por um dos índices de 

reajuste, a oscilação do valor mensal ocorre apenas quando houver à renovação do 

contrato e consequentemente dos carros, onde os valores poderão ser reajustados e 

equalizados com os atuais padrões de mercado, fato este que garante maior 

estabilidade de preços na modalidade de terceirização. 

 

4.5. Análises finais 

 

Para finalizar a análise é apresentada a seguir uma discussão mais 

aprofundada sobre como os fatores motivacionais e como estes influenciam e são 

abordados pelos gestores, de forma a definir este conceito como sendo fatores que 

estão no controle do individuo e relacionados às suas ações dentro da empresa. 

A primeira linha de indagação a ser proposta e abordada é sobre o quesito 

preço, o qual deve ter um viés técnico. Seguindo por este caminho, o estudo de 

viabilidade econômica, avaliação da frota e a pesquisa de preços, todos descritos 

anteriormente, reforçam a necessidade de se comparar o custo dos respectivos 

modelos gestão para que seja possível visualizar e compreender o impacto destes 

na operação e como isso pode significar uma relativa economia mensal de custos. 

Este quesito é reforçado pelos entrevistados, os quais asseguram que se 

não houver esta comparação de preços e viabilidade, as informações procuradas 

terão como resultado respostas superficiais, vagas e com pouca confiança. Seja 

dentro do segmento de varejo supermercadista, ou em qualquer outro, o gestor não 

pode simplesmente aceitar estar descoberto desse tipo de informação e deve se 

beneficiar da profundidade desse tipo de análise, pois isso pode significar uma 

relativa economia para o orçamento da empresa, de forma a aliviar os seus 

compromissos com despesas fixas através de mudanças no modelo de gestão. 
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Em sequência, na segunda linha de pensamento explorado é o quesito 

facilidade, o qual possui um viés muito mais empírico, ou seja, é baseado na 

experiência dos entrevistados. Apesar do instinto básico dos gestores e empresas 

seja o de comprar o mais barato, é fundamental entender o impacto do custo 

benefício dentro do cotidiano da operação, portanto não é simplesmente implantar o 

modelo de gestão que ofereça a melhor redução de custo, mas também comparar 

as necessidades da empresa e entender se a proposta com o melhor preço, 

também, atende as particularidades do negócio. 

Todavia, conforme relato dos entrevistados, por mais seguro e confiante que 

se esteja com as ações a serem realizadas, sempre existira um dúvida se estas 

realmente iram suprir as necessidades e para isso é preciso determinar a relevância 

do custo beneficio para a operação da frota de veículos leve, tendo como base as 

singularidades da empresa e as atividades dos funcionários, é preciso entender 

profundamente de que forma as rotinas são executadas, entender os problemas e 

necessidades e propor soluções por meio da avaliação empírica do gestor em 

conjunto com a avaliação das características de cada modelo de gestão de frota, 

deve-se pensar em toda cadeia de atividades e definir qual destes modelos de 

gestão de frota leve melhor atendem as expectativas e exigências. 

Como discorrido, o segmento de varejo supermercadista possui uma 

dinâmica onde se faz necessárias ações rápidas e com o menor impacto possível, 

seja no atendimento de demandas urgentes, flexibilidade para remanejamento de 

veículos, acréscimos ou supressões, veículos em boas condições de uso, menor 

tempo de ocioso. Portanto toda a atividade relacionada à gestão de frota leve deve 

proporcionar um suporte facilitado para o usuário final, para que haja o menor efeito 

possível na sua rotina, garantindo a segurança e conveniência do mesmo. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Mediante o exposto pela análise dos dados, é possível afirmar que existe 

uma grande disparidade entre os modelos de gestão de frota leve, cada qual com 

suas respectivas características, oportunidades e desafios, a influência das 

condições comerciais e situações cotidianas dentro do processo de tomada de 

decisão dos gestores, essa informação possui relevância no fator motivacional de 
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escolha do melhor modelo de gestão de frota para a organização, pois precisa 

atender as necessidades de flexibilidade e dinâmicas do negócio. 

Analisando as informações é indiscutível a diferença entre as modalidades 

de gestão, principalmente no que diz respeito ao tipo de negociação, oportunidades 

e desafios de cada cenário e como eles tem impacto direto nas atividades e no 

processo de gerenciamento da frota de veículos. 

Paralelamente, torna-se factível afirmar que o fator chave da tomada de 

decisão tem como base as oportunidades e desafios proporcionados por cada 

modalidade de gestão de frota, pois sua relevância é fundamental para o processo 

de tomada de decisão e responsável pela definição do melhor modelo de gestão 

para o atual cenário das organizações, visto que, este precisaria estar muito bem 

alinhado com as condições de uso atual dos funcionários, bem como, com as 

aspirações futuras das instituições. 

Não se deve deixar de fora o debate sobre o valor mensal de cada categoria 

de veículos e sua influência dentro do contexto da tomada de decisão, apesar de 

não haver grande desarmonia entre os valores referenciais da frota própria, seja à 

vista ou leasing, e a terceirização, visualiza-se uma grande possibilidade de ganho 

de cerca de 23,71% com a implantação da modalidade de assinatura mensal, em 

relação a frota própria à vista. 

Portanto, por consequente da discussão e com base nas entrevistas 

realizadas, todos os gestores se utilizaram de padrões técnicos, voltados para o 

quesito preço, e padrões empíricos, como atenção as facilidades, para a tomada de 

decisão, levando em consideração as características institucionais, a dinâmica da 

empresa e a diligência das atividades rotineiras, para definir os fatores motivacionais 

para a tomada de decisão, tendo como base os dados de viabilidade econômica e 

financeira, assim como o profundo entendimento sobre as particularidades do 

negócio, necessidades e exigência dos funcionários para se assegurar a escolha da 

melhor modalidade de gestão de frota leve de veículos. 

Tendo isso em mente, conclui-se que os gestores claramente sinalizam a 

tendência em implantar a Assinatura Mensal em suas empresas como forma de 

redução de custo e vantagem competitiva para a execução das atividades, 

acrescentando ainda, uma possível mescla com a modalidade de frota própria para 

os veículos do Comitê Executivo e Presidência, pois estas são categorias mais 
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sensíveis a mudanças e empecilhos e que requerem maior atenção por parte dos 

gestores. No entanto, o trabalho não pode ser generalizado porque foi feito com 

dados coletados de apenas uma empresa.  

Essas decisões influenciam diretamente no cotidiano das empresas do 

segmento supermercadista e seus respectivos funcionários, pois definem novas 

politicas e condições de uso e são a base para as diretrizes institucionais com a frota 

de veículos leves, já que tem potencial para reestruturar a maneira como os 

funcionários se utilizam dos carros e empregam estes em sua rotina e forma de 

trabalho, gerando facilidades ou empecilhos para o dia a dia operacional e 

influenciando na execução das atividades apoio do negócio. 

Também é possível citar a importância do conteúdo deste estudo e sua 

contribuição teórica por meio da coletânea de diversas referências do meio 

acadêmico para fundamentar a pesquisa, trazendo pontos de vistas distintos e que 

correlacionam à relevância de cada atributo descrito na tomada de decisão. No que 

tange a contribuição prática, destaca-se a análise dos dados e tabelas geradas por 

meio das informações coletadas e que não foram encontrados nos meios teóricos e 

acadêmicos, servindo para agregar informações aos demais pesquisadores e aos 

quais sugerimos para continuidade da pesquisa o foco na análise do indicador de 

quilometragem como forma de redução do custo com a locação, visto que alguns 

usuários podem se utilizar de uma franquia de quilometragem menor do que a 

contratada o que pode significar a possibilidade de mudança do contrato individual 

deste para um novo com uma franquia mensal menor, o que ocasiona a redução do 

custo mensal deste veículo especifico. 
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ANEXO I 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Segmento 1: Sobre a Empresa  

 

Como você define a estrutura da empresa? Pense em onde estão às lojas, 

centros de distribuição e escritórios para definir o tipo de atuação da mesma dentro 

do segmento do varejo supermercadista. 

 

Por conta da grande capilaridade de lojas, as operações da empresa estão 

desenhadas por meio de processos sólidos ou existem intercorrências suficientes 

que justifiquem a flexibilidade das atividades de suporte? 

 

Levando em consideração a politica financeira e a previsão orçamentaria da 

empresa, a linha de pensamento esta voltada para práticas de negócio que se 

caracterizam por serem OPEX (Despesas) ou CAPEX (Investimentos)? 

 

Sobre a cultura organizacional da empresa a mesma esta direcionada, 

exclusivamente, para tornar as atividades fins mais eficientes, delegando atividades 

e responsabilidades de suporte a terceiros, ou existe incentivo para implantar 

melhorias nessas atividades em busca de excelência por meio de seus próprios 

funcionários? 

 

Segmento 2: Características do Negócio, Operação e das Lojas 

 

Pensando na empresa como um todo, quais particularidades do negócio 

influenciam no gerenciamento da frota de veículos leves? 

 

Como é a atuação das áreas de suporte dentro das lojas? Como por 

exemplo: inventário, manutenção predial, montagem de layout, treinamento, entre 

outras. 
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Como você define a rotatividade de pessoas dentro das áreas que utilizam 

veículos e como isso influência no tempo ocioso dos carros, ou seja, fatores como 

férias, demissões/contratações ou projetos esporádicos tem relevância dentro do 

gerenciamento da sua frota?  

 

Levando em consideração o local onde as lojas estão instaladas, horário de 

atendimento e perfil de funcionários, existem muitas ocorrências de sinistro (Colisão, 

roubo/furto), solicitações para viagens, projetos esporádicos ou outras situações que 

demandam atendimento urgente e de prontidão? 

 

Segmento 3: Características da Frota de Veículos 

 

Qual a modalidade de gestão a empresa utiliza e como é a estrutura da frota 

de veículos? Descreva quem são as áreas que mais utilizam os carros e se estes 

estão destinados, principalmente, a ferramenta de trabalho ou benefício oriundo do 

cargo. 

 

Tendo em mente a dinâmica de negócio descrita por você anteriormente, 

qual o impacto da frota de veículos dentro da organização? 

 

Quais oportunidades ou desafios dentro do contexto da frota própria foram 

explorados pela empresa? 

 

Quais foram os critérios de decisão utilizados para implantar o modelo atual 

da frota de veículos? Discorra sobre a importância e influência de atributos como 

redução de custos, complexidade no controle de despesas, atendimento 

especializado, segurança contratual, flexibilidade na mobilização e desmobilização, 

assim como outros itens que considere importante. 

 

Você deseja receber os resultados da Pesquisa? Em caso positivo, poderia 

nos fornecer o seu e-mail para o envio dos resultados?  
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ANEXO II 

REGISTRO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA PESQUISAS EM AMBIENTE VIRTUAL 

Modelo elaborado pelo CEP Unifesp baseado na Resolução CNS 510/2016  

e no Ofício Circular 2/2021/CONEP/SECNS/MS 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. O título da 

pesquisa é “ADOÇÃO DO MODELO FLEXÍVEL NA TERCEIRIZAÇÃO DE FROTA 

LEVE EM EMPRESA DO VAREJO SUPERMERCADISTA”. O objetivo desta 

pesquisa é explicar como os gestores avaliam os fatores que influenciam no melhor 

modelo de gestão de frotas leves no setor varejista, a pesquisadora responsável por 

essa pesquisa é Profa. Dra. Kumiko Oshio, ela é Professora do Núcleo de 

Administração, do Campus Osasco, da Universidade Federal de São Paulo.  

 

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após 

a finalização da pesquisa, e lhe asseguro que o seu nome não será divulgado, 

sendo mantido o mais rigoroso sigilo mediante a omissão total de informações que 

permitam identificá-lo/a. 

 

As informações serão obtidas por meio de entrevista individual em ambiente 

virtual através da utilização da ferramenta google meets, em sala com acesso 

restrito, com previsão de duração de 60 (sessenta) minutos, onde será aplicado um 

questionário sobre frota de veículos leves e suas aplicações em empresas e  a 

reunião será gravada, transcrita e arquivada para fins de consulta. O participante 

tem o direito de negar a gravação de vídeo e áudio, assim como de não responder a 

qualquer questão sem a necessidade de explicação ou justificativa. 

 

Sua participação envolve os riscos mínimos como cansaço, constrangimento 

ou desconforto, assim como aqueles oriundos do ambiente virtual como 

disponibilidade de tempo para responder ao instrumento, alterações de 

comportamento, desconforto emocional relacionado à presença do pesquisador, 

exposição da imagem do participante em vídeos (gravados ou não) que possam 

resultar na sua identificação ou invasão de privacidade. Sua participação pode 

ajudar os pesquisadores a entender melhor os fatores que influenciam na tomada de 
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decisão dos gestores para implantação do melhor modelo de frota, ocasionando 

avanços didáticos para a academia e o público geral.   

 

Assim, você está sendo consultado sobre seu interesse e disponibilidade de 

participar dessa pesquisa. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu 

consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento. A recusa em 

participar não acarretará nenhuma penalidade. 

 

Caso você desista de participar da pesquisa, você poderá solicitar a 

qualquer momento e sem nenhum prejuízo, a exclusão dos dados coletados. Para 

isso, por favor envie e-mail para thomas.moreira@unifesp.br, solicitando a exclusão 

dos seus dados coletados.  

 

Você não receberá pagamentos por ser participante.  Todas as informações 

obtidas por meio de sua participação serão de uso exclusivo para esta pesquisa e 

ficarão sob a guarda do/da pesquisador/a responsável. Caso a pesquisa resulte em 

dano pessoal, o ressarcimento e indenizações previstos em lei poderão ser 

requeridos pelo participante. Os pesquisadores poderão contar para você os 

resultados da pesquisa quando ela terminar, se você quiser saber.  

 

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode entrar em 

contato com o pesquisador através do telefone (11) 98411-4002, pelo e-mail 

thomas.moreira@unifesp.br e endereço Rua Oleska Winogradow, n° 100 - Jd. das 

Flores - Osasco - SP - CEP: 06110-295.  

 

Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). O 

CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas 

as pesquisas envolvendo seres humanos, visando garantir a dignidade, os direitos e 

a segurança de participantes de pesquisa. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas 

sobre seus direitos como participante deste estudo, ou se estiver insatisfeito com a 

maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua 

Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 
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5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 

12:00hs ou pelo e-mail: cep@unifesp.br. 

 

Se aceitar fazer parte como participante, você deve salvar e/ou imprimir este 

documento para o caso de precisar destas informações no futuro.  

 

Consentimento do participante 

 

 Ao assinalar a opção “Concordo”, a seguir, você declara que entendeu 

como é a pesquisa, que tirou as dúvidas com o/a pesquisador/a e aceita participar, 

sabendo que pode desistir em qualquer momento, durante e depois de participar. 

Você autoriza a divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo sua 

identidade. Pedimos que salve em seus arquivos este documento, e informamos que 

enviaremos uma via desse Registro de Consentimento para o seu e-mail. 

 

•  Concordo 

 

•  Não concordo 

 

Declaração do pesquisador 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre 

e Esclarecido deste participante (ou representante legal) para a participação neste 

estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. 
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ANEXO III 

CARTA-CONVITE PARA PARTICIPAR DA PESQUISA 

 

 

Prezado Entrevistado (a) 

 

Formalizo o convite para participação da pesquisa referente o trabalho de 

conclusão de curso de título: “ADOÇÃO DO MODELO FLEXÍVEL NA 

TERCEIRIZAÇÃO DE FROTA LEVE EM EMPRESA DO VAREJO 

SUPERMERCADISTA” que esta sendo elaborado pelo aluno Thomas Moreira 

Michellão, discente da UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo, orientado 

pela Prof. Dra. Kumiko Oshio Kissimoto.  

 

A pesquisa consiste em uma entrevista assistida, que tem como objetivo 

reunir conhecimento e informações por meio de suas experiências, para endossar a 

análise do conteúdo do presente trabalho. 

 

Saliento que a natureza da pesquisa é um estudo de caso e que em 

hipótese alguma serão enviados convites em massa, portanto o contato com os 

participantes será sempre de forma individual. Os nomes da empresa e do 

respondente também serão mantidos em sigilo.  

 

Peço por gentileza confirmar a participação respondendo o e-mail deste 

convite. 

 

Sua participação é muito importante! 

 

Certo da atenção, 

Thomas Moreira Michellão 
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ANEXO IV 

CARTA DE ENVIO DOS RESULTADOS 

 

 

Prezado Entrevistado (a) 

 

É com imensa satisfação que informo que concluímos a pesquisa e o 

trabalho de conclusão de curso de título: “ADOÇÃO DO MODELO FLEXÍVEL NA 

TERCEIRIZAÇÃO DE FROTA LEVE EM EMPRESA DO VAREJO 

SUPERMERCADISTA” elaborado pelo aluno Thomas Moreira Michellão, discente da 

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo, orientado pela Prof. Dra. Kumiko 

Oshio Kissimoto.  

 

Como parte do nosso compromisso com você, estamos enviando os 

resultados obtidos com o trabalho. Esperamos que o conteúdo desta pesquisa possa 

motivá-lo a superar os desafios inerentes ao tema, assim como, torna-lo um 

entusiasta ainda maior de melhores práticas de gestão que tenham potencial para 

agregar valor ao seu negócio. 

 

Sua participação foi fundamental, agradecemos por fazer parte disto e 

estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Certo da atenção, 

Thomas Moreira Michellão 
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ANEXO V 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

 

São Paulo, ___________________ 

 

 

A empresa _____________________________________, portadora do 

CNPJ _________________ e residente na ___________________________, pelo 

presente documento AUTORIZA os funcionários da instituição a participarem de 

forma voluntária e anônima da pesquisa e o trabalho de conclusão de título: 

“ADOÇÃO DO MODELO FLEXÍVEL NA TERCEIRIZAÇÃO DE FROTA LEVE EM 

EMPRESA DO VAREJO SUPERMERCADISTA” elaborado pelo aluno Thomas 

Moreira Michellão, discente da UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo, 

orientado pela Prof. Dra. Kumiko Oshio Kissimoto.  

 

 

 

_________________________________ 

Nome:  

Cargo:  
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO 

 

 

São Paulo, ___________________ 

 

 

Declaro que somente iniciarei a pesquisa após obter a carta de autorização 

das instituições envolvidas. Estou ciente que, posteriormente, deverei anexar às 

autorizações na Plataforma Brasil como notificação para seguimento da pesquisa e 

trabalho de conclusão de título: “ADOÇÃO DO MODELO FLEXÍVEL NA 

TERCEIRIZAÇÃO DE FROTA LEVE EM EMPRESA DO VAREJO 

SUPERMERCADISTA” elaborado pelo aluno Thomas Moreira Michellão, discente da 

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo, orientado pela Prof. Dra. Kumiko 

Oshio Kissimoto.  

 

 

 

 

 

______________________________ 

Profa. Dra. Kumiko Oshio Kissimoto. 

Orientador 

 

 

 

 

______________________________ 

Thomas Moreira Michellão 

Discente 
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ANEXO VII 

CONDIÇÃO GERAL DA FROTA DE VEÍCULOS 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 
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ANEXO VIII 

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DIRETAS 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 
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ANEXO IX 

CONDIÇÕES DA APÓLICE DE SEGURO 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 
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ANEXO X 

VALOR ESTIMADO DE REVENDA 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 
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ANEXO XI 

SIMULAÇÃO DE AQUISIÇÃO: 36 meses à vista 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 
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ANEXO XII 

SIMULAÇÃO DE AQUISIÇÃO: 36 meses por Leasing 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 
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ANEXO XIII 

CARACTERISTICAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 
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ANEXO XIV 

CONDIÇÕES DO SEGURO NA TERCEIRIZAÇÃO 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 
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ANEXO XV 

PRAZO E CONDIÇÕES DO CARRO RESERVA 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 
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ANEXO XVI 

SIMULAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO: 36 meses 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 
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ANEXO XVII 

COMPARATIVO DE CUSTO MENSAL: 36 meses 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 
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ANEXO XVIII 

ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL: 36 meses 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados coletados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


