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RESUMO 

 

Título:  

Método para gestão e avaliação de frota de veículos rodoviários de passageiros em 

uma instituição pública de ensino. 

 

Objetivo do trabalho: 

Propor um método para gestão e avaliação de desempenho de frota de veículos 

rodoviários de passageiros, com enfoque na definição da estratégia de composição de frota, 

que permita a avaliação da eficiência das atividades de transporte em uma instituição pública 

de ensino multicampi. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 

A fim de atingir o objetivo proposto neste trabalho, foi utilizada a pesquisa 

documental para coletar dados brutos dos setores de transporte de todas as unidades do IF 

Sudeste MG, objetivando a avaliação de seus desempenhos. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada uma entrevista com um gestor para 

construção de um questionário e este foi aplicado aos gestores de frota com intuito de 

ponderar, com base na percepção dos dirigentes, quais são os critérios quantitativos e 

qualitativos mais relevantes que influenciam na escolha da melhor estratégia de composição 

de frota. Assim, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com a finalidade de se identificar os 

atributos qualitativos e quantitativos que podem influenciar a tomada de decisão. 

Em relação ao método de pesquisa, optou-se pelo estudo de caso e pesquisa 

documental, uma vez que foram utilizados como fonte de evidências, documentos e 

questionários realizados com gestores. 

Como forma de tratamento dos dados coletados foi utilizada a técnica de apoio à 

decisão AHP (Análise Hierárquica de Processo), cujo objetivo foi classificar as estratégias de 

composição de frota adequadas para o contexto do IF Sudeste MG (própria, terceirizada ou 

mista), a partir de múltiplos critérios/atributos. 

Foi utilizado um método para avaliação e gestão de frota, criado por este trabalho, que 

foi adaptado ao contexto de gestão de frota a partir do método para avaliação de desempenho 

e apoio à tomada de decisão em transportes proposto por Leal Júnior (2010) e Guimarães e 

Leal Júnior (2017). 

 



 
 

Resultados: 

Os resultados alcançados permitiram a proposição de um método de gestão e avaliação 

de desempenho de frota, adaptado de Leal Júnior (2010) e Guimarães e Leal Júnior (2017), ao 

contexto da gestão de frota em uma instituição pública de ensino. Como resultado da 

aplicação do método proposto, foi verificado qual das estratégias de composição de frota, 

disponíveis no mercado, mais contribui para aumentar a eficiência das atividades de 

transporte da instituição estudada. 

Além disso, este trabalho possui aderência ao estudo desenvolvido pela LACT 2 

(Linhas de Atuação Científico-Tecnológicas 2 – Administração de Operações e Suporte 

Logístico Integrado) do Mestrado Profissional em Administração da Universidade Federal 

Fluminense e com a linha de pesquisa do professor Dr. Ilton Curty Leal Júnior, orientador 

deste trabalho. 

 

Implicações práticas: 

Com os resultados da aplicação do método proposto, foi possível identificar e priorizar 

as alternativas de estratégias de composição de frota disponíveis no mercado, a fim de 

melhorar a eficiência das atividades de transporte da instituição estudada. 

Além disso, esta pesquisa permite a replicação do método criado a diversos contextos 

de gestão de frota em instituições públicas de ensino. 

Ainda cabe destacar, como implicações práticas encontradas a partir dos resultados 

deste trabalho, a possibilidade de utilizar a estrutura de gestão de frota indicada na Figura 1 

para construção de um curso de capacitação em Gestão de Frota direcionado aos gestores de 

transporte. 

Neste contexto, este trabalho enquadra-se ao produto técnico/tecnológico número de 

16 “Processos de Gestão”, conforme critérios definidos pelo Qualis Técnico/Tecnológico, 

pois propõe um método para gestão e avaliação de desempenho de frota, cuja aplicação foi 

para determinar a priorização das alternativas de composição de frota disponíveis no mercado. 

 

Originalidade e contribuições: 

Este trabalho se apresenta inédito, uma vez que não foram encontrados, na literatura a 

respeito, métodos estruturados para gestão de frota, tendo como foco as estratégias de 

composição da frota (própria, terceirizada ou mista), aplicados ao contexto organizacional de 

uma instituição pública de ensino. 



 
 

Deste modo, o resultado desta pesquisa contribui para que, as atividades de transportes 

possam alcançar melhorias de eficiência nos seguintes aspectos: eliminação de desperdícios 

dos recursos humanos e materiais utilizados no setor de transporte; transparência e controle 

dos processos e procedimentos; melhoria na qualidade de atendimento ao usuário; aumento da 

disponibilidade, confiabilidade e produtividade dos veículos oficiais. 

Outro elemento que evidencia a originalidade e contribuição deste trabalho é o fato do 

curso ter sido contratado pelo IF Sudeste MG, instituição pública objeto deste estudo e que, 

dentre suas exigências contratuais, estabeleceu que o curso devesse resolver problemas de 

gestão da referida organização. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: 

O principal produto técnico/tecnológico derivado deste estudo foi a proposição de um 

método para gestão e avaliação de desempenho em transporte adaptado ao contexto de uma 

organização pública de ensino, baseado em uma estrutura que considera as decisões da 

administração pública. Essa estrutura é composta de quatro dimensões: Planejamento, 

Estratégia, Operação e Controle. 

Além disso, foram apresentados indicadores para utilização nas dimensões, 

planejamento, estratégia e operação. Na dimensão controle, ocorre a avaliação de 

desempenho, conforme orientação do método proposto, onde integra todas as dimensões 

anteriores a partir de seus respectivos indicadores. 

Por fim, no capítulo 5, este trabalho apresenta um plano de ação para construção de 

um curso de capacitação em gestão de frota, direcionado aos gestores de transporte do IF 

Sudeste MG, a fim possibilitar a aplicação do método. Para construção do curso de 

capacitação, será utilizada a estrutura de gestão de frota apresentada na Figura 1. Esta figura 

demonstra todas as etapas e técnicas que podem contribuir para alcançar uma gestão de frota 

eficiente. 

 

Palavras-Chave: Gestão de Frota. Terceirização. Avaliação de Desempenho em Transporte. 

Instituição Pública de Ensino. 

  



 
 

ABSTRACT 

Title: 

Method for management and evaluation of passenger road vehicles fleet at a public 

education institution. 

 

Work Objective:                                                                                                                                                              

To propose a method for management and performance evaluation of a passenger 

vehicle fleet focused on defining a strategy for fleet composition that enables the performance 

evaluation of transportation activities in a multicampus public education institution. 

 

Procedures/Method to Solve the Problem: 

In order to achieve the proposed objective of this work, a documental research was 
used to   collect gross data from transportation sectors of all IF Sudeste MG units, with the 
objective of evaluating their performance. 

To develop this research, an interview with a manager was used as basis for creating 
a questionnaire, which was then applied to propose reflection among other managers on 
finding the most relevant quantitative and qualitative criteria that could influence the selection 
of the best strategy for fleet composition, based on their perceptions. Therefore, a 
bibliographic research was performed to identify the qualitative and quantitative attributes 
that could influence the decision making process. 

Regarding the research method, a case study and documental research were selected, 
since documents and questionnaires answered by managers were used as source of evidence. 

As a means of data collection processing, the technique to support decision, Analytic 
Hierarchy Process– AHP, was used, which objective was to classify an adequate strategy to 
put together a fleet for IF Sudeste MG (private, outsourced or mixed), from multiple criteria / 
attributes. 

A method for fleet evaluation and management, created by this research, was adapted 

to the context of fleet management from the method used for performance evaluation and 

support to decision making regarding transportation proposed by Leal Júnior (2010) and 

Guimarães and Leal Júnior. (2017). 

 

Results 

The achieved results enabled the proposition of a method for management and 

evaluation of fleet performance, adapted from Leal Júnior (2010) and Guimarães and Leal 

Júnior (2017), to the fleet management context of a public education institution. As a result of 

applying the proposed method, we verified which of the fleet composition strategies available 



 
 

on the market best contributes to increase the efficiency of the studied institution’s 

transportation activities. 

Furthermore, this paper is related to the study developed by LACT 2 (Technological 

and Scientific Action Lines 2 - Operation Management and Integrated Logistic Support) from 

the Masters of Professional Studies in Business Administration at Universidade Federal 

Fluminense, a public university in Rio de Janeiro, Brazil, and to Dr. Ilton Curty Leal Júnior’s 

line of research, who is this research’s adviser. 

 

Practical Implications: 

Applying the proposed method resulted in making it possible to identify and prioritize 

the alternatives for fleet composition strategies available on the market, in order to improve 

the efficiency of the studied institution’s transportation activities.  

Moreover, this research allows the reproduction of the developed method to several 

different contexts of fleet management for public education institutions. 

It is also worth mentioning, as pratical implications obtained from the results of this 

paper, the possibility of using the fleet management structure from Figure 1 to develop a 

training course on Fleet Management aimed at transportation managers. 

In this context, the paper fits the technical / technological product number of 16  

“Management Processes,” according to the criteria defined by the Technical / Technological 

Qualis, as it proposes a method for managing and evaluating fleet performance, which 

application was to determine the prioritization of commercially available fleet composition 

alternatives. 

 

Originality and Contributions: 

This work can be considered unprecedented, since no structured methods for fleet 

management focusing on fleet composition strategies (private, outsourced and mixed) applied 

to the organizational context of a public educational institution were found in the literature. 

Therefore, the result of this research contributes to transportation activities achieving  

performance improvements in the following aspects: eliminating waste of human and material 

resources used in the transportation sector; transparency and control of processes and 

procedures; improving the quality of customer’s service;  increasing official vehicles 

availability, reliability and productivity. 

An additional evidence to the originality and contribution of this paper is the fact that 

the course was hired by IF Sudeste MG, the public education institution that was this paper’s 



 
 

object of study, which requested that the course solve the institution’s management issues, as 

one of its demands for establishing the contract.  

 

Technical / Technological Production: 

The main technical / technological product derived from this study was the proposition 

of a method for management and evaluation of transportation performance adapted to the 

context of a public education organization, based on a framework that considers the public 

administration’s decisions. This structure is composed of four dimensions: Planning, Strategy, 

Operation and Control. 

Moreover, indicators that can be used on dimensions, planning, strategy and operation 

were presented. In the control dimension, there is the performance evaluation, according to 

the proposed method, which integrates all the previous dimensions based on their respective 

indicators. 

Lastly, in chapter 5, this paper presents a plan of action for the development of a 

training course on fleet management, focusing on IF Sudeste MG’s transportation managers, 

in order to enable the application of the method. To develop the training course, the structure 

for fleet management presented on Figure 1 will be used. The figure shows all the stages and 

techniques that may contribute to achieving efficiency in managing a vehicle fleet. 

 

Keywords: Fleet Management. Outsourcing. Transportation Performance Assessment. Public 

Educational Institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Gestão de frota em uma instituição pública ............................................................ 23 
Figura 2 – Ciclo de Vida Econômico de um Ativo .................................................................. 29 
Figura 3 – Estrutura Organizacional Geral do IF Sudeste MG ................................................ 63 
Figura 4 – Estrutura Organizacional de Transporte IF Sudeste MG ........................................ 64 
Figura 5 – Foco Estratégico do IF Sudeste MG por área ......................................................... 66 
 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Formas de Aquisição de Recursos para Atividades de Transporte......................... 27 
Tabela 2 – Custos Operacionais do Transporte ........................................................................ 34 
Tabela 3 – Variáveis empregadas na avaliação do desempenho em transporte ....................... 35 
Tabela 4 – Trabalhos sobre gestão de frota .............................................................................. 36 
Tabela 5 – Lista de Atributos em logística ............................................................................... 39 
Tabela 6 – Indicadores/medidas de gestão de frota .................................................................. 42 
Tabela 7 –Tabela síntese da classificação da pesquisa. ............................................................ 47 
Tabela 8 – Método para gestão e avaliação de desempenho de frota. ...................................... 49 
Tabela 9 – Escala de comparação pareada para preferências da AHP ..................................... 58 
Tabela 10 – Consistência aleatória média (IR) ......................................................................... 60 
Tabela 11 – Resumo dos principais parâmetros definidos na Etapa 1 ..................................... 68 
Tabela 12 – Composição da Frota Própria do IF Sudeste MG ................................................. 70 
Tabela 13 – Composição da Frota Terceirizada do IF Sudeste MG ......................................... 70 
Tabela 14 – Estratégias de Composição de Frota ..................................................................... 71 
Tabela 15 – Estratégias de composição de frota: comparativo ................................................ 72 
Tabela 16 – Estratégias de composição de Frota: Alternativas ................................................ 73 
Tabela 17 – Indicadores/medidas de Custo por Estratégia de Composição de Frota ............... 75 
Tabela 18 – Atributos selecionados e suas ponderações .......................................................... 77 
Tabela 19 – Custos Frota Própria – Depreciação: ano 2018 .................................................... 77 
Tabela 20 – Custos Frota Própria – Custo de Oportunidade: ano 2018 ................................... 78 
Tabela 21 – Custos Frota Própria – Seguro obrigatório e Seguro Facultativo: ano 2018 ........ 79 
Tabela 22 – Custos Frota Própria – Motoristas: ano 2018 ....................................................... 80 
Tabela 23 – Custos Frota Própria – Motoristas proporção por tipo de veículo: ano 2018 ....... 81 
Tabela 24 – Custo Fixo Frota Própria – Consolidado: ano 2018 ............................................. 82 
Tabela 25 – Custo Variável Frota Própria – Manutenção e Combustível: ano 2018 ............... 84 
Tabela 26 – Custo Fixo e Variável Frota Própria – medida custo por km: ano 2018 .............. 86 
Tabela 27 – Referência dos pregões pesquisados para Frota Locada ....................................... 88 
Tabela 28 – Custo Frota Locada – Fornecedor A ..................................................................... 90 
Tabela 29 – Custo Frota Locada – Fornecedor B ..................................................................... 90 
Tabela 30 – Custo Frota Locada – Fornecedor C ..................................................................... 91 
Tabela 31 –Custo Frota Locada – Fornecedor D ...................................................................... 91 
Tabela 32 –Custo Frota Locada – Consolidado ....................................................................... 92 
Tabela 33 – Referência dos pregões pesquisados para Frota por Demanda ............................. 93 
Tabela 34 – Custo Frota por Demanda ..................................................................................... 94 
Tabela 35 – Custo Frota Própria x Locada x Demanda ............................................................ 94 
Tabela 36 – Normalização do Custo de Composição de Frota: carro de passeio ..................... 95 
Tabela 37 – Normalização do Custo de Composição de Frota: ônibus .................................... 95 
Tabela 38 – Normalização do Custo de Composição de Frota: micro-ônibus ......................... 95 
Tabela 39 – Normalização do Custo de Composição de Frota: van ......................................... 96 
Tabela 40 – Julgamento das alternativas – Carro Passeio ........................................................ 97 
Tabela 41 – Julgamento das alternativas – Ônibus................................................................... 97 
Tabela 42 – Julgamento das alternativas – Micro-ônibus ........................................................ 97 
Tabela 43 – Julgamento das Alternativas – Van ...................................................................... 98 
Tabela 44 – Alternativas e Peso do Critério Flexibilidade – Carro Passeio ............................. 98 
Tabela 45 – Alternativas e Peso do Critério Tempo – Carro Passeio ...................................... 99 
Tabela 46 – Alternativas e Peso do Critério Segurança – Carro Passeio ................................. 99 
Tabela 47 – Alternativas e Peso do critério Custo – Carro Passeio ......................................... 99 



 
 

Tabela 48 – Agregação dos Dados Ponderados – Carro Passeio ............................................. 99 
Tabela 49 – Alternativas e Peso do critério Flexibilidade – Ônibus, Micro-ônibus .............. 100 
Tabela 50 – Alternativas e Peso do Critério Tempo – Ônibus, Micro-ônibus ....................... 100 
Tabela 51 – Alternativas e Peso do Critério Segurança – Ônibus, Micro-ônibus .................. 100 
Tabela 52 – Alternativas e Peso do Critério Custo – Ônibus ................................................. 101 
Tabela 53 – Alternativas e Peso do Critério Custo – Micro-ônibus ....................................... 101 
Tabela 54 – Alternativas e Peso do Critério Custo – Van ...................................................... 101 
Tabela 55 – Agregação dos Dados Ponderados – Ônibus ...................................................... 101 
Tabela 56 – Agregação dos dados ponderados – Micro-ônibus ............................................. 102 
Tabela 57 – Agregação dos dados ponderados – Van ............................................................ 102 
Tabela 58 – Nível de Desempenho Global ............................................................................. 102 
Tabela 59 – Benchmark .......................................................................................................... 105 
Tabela 60 – Simulação 1 - Nível de Desempenho – Carro de Passeio ................................... 106 
Tabela 61 – Simulação 2 - Nível de Desempenho – Carro de Passeio ................................... 107 
Tabela 62 – Simulação 3 – Nível de Desempenho – Carro de Passeio .................................. 107 
Tabela 63 – Simulação 1 – Nível de Desempenho – Ônibus ................................................. 107 
Tabela 64 – Simulação 2 – Nível de Desempenho – Ônibus ................................................. 108 
Tabela 65 – Simulação 3 – Nível de Desempenho – Ônibus ................................................. 108 
Tabela 66 – Simulação 1 – Nível de Desempenho – Micro-ônibus ....................................... 108 
Tabela 67 – Simulação 2 – Nível de Desempenho – Micro-ônibus ....................................... 108 
Tabela 68 – Simulação 3 – Nível de Desempenho – Micro-ônibus ....................................... 109 
Tabela 69 – Simulação 1 – Nível de Desempenho – Van ...................................................... 109 
Tabela 70 – Simulação 2 – Nível de Desempenho – Van ...................................................... 109 
Tabela 71 – Simulação 3 – Nível de Desempenho – Van ...................................................... 109 
Tabela 72 – Simulação Cenário 2 – Nível de Desempenho – Carro passeio ......................... 110 
Tabela 73 – Simulação Cenário 2 - Nível de Desempenho – Ônibus .................................... 110 
Tabela 74 – Simulação Cenário 2 – Nível de Desempenho – Micro-Ônibus......................... 110 
Tabela 75 – Simulação cenário 2 – Nível de Desempenho – Van ......................................... 111 
Tabela 76 – Levantamento dos custos fixos e variáveis totais ............................................... 111 
Tabela 77 – Levantamento dos custos fixos e variáveis totais por veículo ............................ 112 
Tabela 78 – Levantamento dos custos: Frota Própria x Frota por Demanda por veículo ...... 112 
Tabela 79 – Ponto de Equilíbrio Geral e por Unidade e por Tipo de Veículo: Frota Própria x 
Frota por Demanda ................................................................................................................. 114 
Tabela 80 – Plano de ação ...................................................................................................... 118 
  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AHP    Análise Hierárquica de Processo 

CEFET   Centro Federal de Educação Tecnológica 

CONSAD   Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração 

IF SUDESTE MG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste 
de Minas Gerais 

PDI    Plano de Desenvolvimento Institucional 

PROEJA Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino 
Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos 

PRONATEC   Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

UFJF    Universidade Federal de Juiz de Fora 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 18 

1.1 Objetivos ....................................................................................................................... 20 

1.1.1 Objetivo Geral .............................................................................................................. 20 

1.1.2 Objetivos específicos .................................................................................................... 20 

1.2 Justificativa ................................................................................................................... 21 

1.3 Delimitação ................................................................................................................... 21 

1.4 Estrutura do Documento ............................................................................................... 22 

2 GESTÃO DE FROTA EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA .................................... 23 

2.1 Planejamento ................................................................................................................. 23 

2.1.1 Adequação da Frota ...................................................................................................... 24 

2.1.2 Dimensionamento da Frota ........................................................................................... 25 

2.2 Estratégia ...................................................................................................................... 26 

2.2.1 Estratégia de composição de frota ................................................................................ 26 

2.3 Operações ..................................................................................................................... 32 

2.4 Controle ........................................................................................................................ 35 

3 MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA .................................................... 46 

3.1 Classificação da pesquisa ............................................................................................. 46 

3.2 Método para gestão e avaliação de desempenho de frota ............................................. 48 

3.3 Técnica utilizada na aplicação do método .................................................................... 56 

4 APLICAÇÃO DO MÉTODO E DISCUÇÃO DOS RESULTADOS .......................... 62 

5 PROPOSTAS DE MUDANÇA/INTERVENÇÃO/RECOMENDAÇÃO ................. 116 

5.1 Processo de Melhoria .................................................................................................. 116 

5.2 Plano de Ação Sugerido .............................................................................................. 117 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 119 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 122 

APÊNDICE ............................................................................................................................ 130 

 



18 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os constantes avanços dos serviços logísticos a partir das décadas de 80 e 90 do século 

XX criaram exigências competitivas tornando as operações logísticas cada vez mais 

complexas (MACHLINE, 2011). 

Neste contexto, as atividades de transporte, dentre as demais atividades de logística, 

são as que têm maiores impactos em termos de custos logísticos nas organizações 

(VALENTE et al., 2016; BALLOU, 2006). Portanto, a análise dos custos relacionados à 

logística se torna importante para aumentar a eficiência. 

Por isso, os gestores de transporte precisam conhecer questões abrangentes, como: 

saber sobre a previsão e controle dos custos operacionais; planejar a manutenção; controlar as 

necessidades de renovação da frota; dimensionar a frota; especificar e avaliar veículos e 

equipamentos; comprometer-se com os colaboradores; operar a frota; e inovações 

tecnológicas (VALENTE et al., 2016). 

Deste modo, a gestão das atividades de transporte e frotas para as organizações tanto 

públicas quanto privadas não deve ser ignorada (VALENTE et al., 2016; BALLOU, 2001). 

Para as organizações, a má gestão do transporte representa custos elevados, pois uma gestão 

eficiente proporcionará maior racionalização do sistema (VALENTE et al., 2016). 

Nas instituições públicas também se percebe a preocupação com os custos 

relacionados ao transporte, conforme pode ser constatada nos trabalhos de Soares e Moura 

(2014); Brito; Duarte e Soares (2014); Soares e Monteiro (2014). 

Neste sentido, a contratação de serviços de terceiros para execução de atividades que 

até então eram executadas internamente, pode trazer alguns benefícios às organizações, pois 

com isso, podem ocorrer: redução de custos e de investimentos e trazer ganhos de 

especialização, uma vez que a organização poderá concentrar esforços apenas em sua 

atividade fim, terceirizando suas atividades de apoio (BACIC; SOUZA, 2002). 

Na Administração Pública, existem três possibilidades de aquisição de insumos 

(veículos, combustíveis, peças e materiais para manutenção) e mão de obra (motoristas e 

mecânicos) para a realização das atividades de transporte: contratação direta, terceirização dos 

insumos e da mão de obra, ou ainda pela terceirização do gerenciamento desses recursos 

(CARVALHO; VIEIRA; PRATA, 2017; AARÃO, 2016; SOARES; MOURA, 2014; BRITO; 

DUARTE; SOARES, 2014; SOARES; MONTEIRO, 2014). Esta última conhecida na 

literatura como “quarteirização” (SOARES; MOURA, 2014). 
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Neste contexto, como exemplo de terceirização na área de transporte do setor público, 

podem ser citados os seguintes: locação de veículos, ao invés de sua aquisição; contratação de 

empresa para prestação de serviços de motoristas, porém, o oposto disso seria a contratação 

de motoristas por concurso; contratação de oficina para manutenção dos veículos ou gerenciar 

oficina própria, sendo necessário, neste caso, investimentos em capacitação de servidor, 

aquisição de estoque de materiais e peças para manutenção preventiva e/ou corretiva dos 

veículos (SOARES, MOURA, 2014). Todas essas possibilidades de aquisição de recursos 

para as atividades de transportes dizem respeito às estratégias de composição de frota. 

Entretanto, para determinar qual estratégia de composição da frota (própria, 

terceirizada ou mista) atende aos objetivos da organização, torna-se necessário um estudo 

aprofundado que permita analisar e comparar, tanto fatores econômicos quanto estratégicos de 

cada alternativa existente. Sendo assim, para que esta decisão seja embasada, deverão ser 

realizadas avaliações quantitativas, envolvendo a análise dos custos e qualitativas, 

relacionadas aos aspectos com difícil mensuração.  

Neste sentido, os fatores qualitativos, apesar de difíceis de serem dimensionados, 

podem ser decisivos no acerto ou no erro da decisão e seus efeitos sobre o desenvolvimento 

da organização envolvida na decisão de terceirizar ou não determinadas atividades (BACIC; 

SOUZA, 2002). 

Deste modo, para que as organizações possam avaliar se seus recursos estão sendo 

utilizados de forma eficiente e analisar outras estratégias de composição de frota existentes no 

mercado, torna-se necessário conhecer métodos adequados que permitam a avaliação de seu 

desempenho e, a partir disso, identificar melhorias de processos (BALLOU, 2001; 

BOWERSOX; CLOSS 2001; FARIA; COSTA, 2005; CRISTOPHER, 2007). 

A fim de permitir o desenvolvimento desta pesquisa, se faz necessária a compreensão 

das atividades de gestão de frota no âmbito de uma organização pública, devido ao foco deste 

trabalho. 

Para tanto, escolheu-se como organização objeto de estudo, uma instituição pública de 

ensino, denominada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas 

Gerais (IF Sudeste MG), criado pela Lei nº 11.892, de 29/12/2008. 

A gestão de frotas no âmbito do IF Sudeste MG, desempenha um papel importante e, 

apesar de ser considerada uma atividade de apoio às demais funções, possui posição 

estratégica, conforme pode ser observado em seu mapa estratégico apresentado no Plano de 

Desenvolvimento Institucional do IF Sudeste MG criado em 2014 (PDI – IF SUDESTE MG, 

2014), uma vez que as atividades de transportes se encontram na área estratégica denominada 
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de Equilíbrio Econômico-Financeiro. Sem os serviços prestados pelo setor logístico, em 

particular, pela área de transportes, as políticas públicas poderiam ter sua efetividade 

comprometida (IF Sudeste MG, 2017). 

Portanto, a gestão de veículos oficiais nessa instituição deve assegurar a 

disponibilidade e maximizar o desempenho operacional da frota com segurança e conforto 

para os passageiros, buscando custos decrescentes. Porém, o que se percebe a partir dos dados 

do Relatório de Gestão, elaborado pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – IF 

Sudeste MG, nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, é que a reitoria e seus campi possuem 

diferentes resultados (custo por quilômetro percorrido) na área de transporte, e na maioria das 

vezes com custos crescentes (IF SUDESTE MG, 2014; IF SUDESTE MG, 2015; IF 

SUDESTE MG, 2016; IF SUDESTE MG, 2017). 

É neste contexto que se insere a proposta desta pesquisa, uma vez que, considerando a 

gestão de frota como forma de atuação para utilização de recursos de modo mais eficiente, 

surge a seguinte questão problema: como melhorar o desempenho e a gestão dos serviços de 

transporte de uma Instituição Pública de Ensino, considerando a estratégia de composição de 

frota? 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

A fim de solucionar o problema apresentado, este trabalho tem como objetivo geral: 

Propor um método para gestão e avaliação de desempenho de frota de veículos 

rodoviários de passageiros, com enfoque na definição da estratégia de composição de frota, 

que permita a avaliação da eficiência das atividades de transporte em uma instituição pública 

de ensino multicampi. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos: 

Analisar as técnicas de gestão de frota, existentes na literatura, adequadas ao contexto 

institucional; 

Analisar indicadores de gestão de frotas para possibilitar avaliação de seu desempenho 

e proposição de melhorias; 

Aplicar a técnica de Analise Hierárquica de Processos (AHP) na avaliação de 

desempenho de frota. 
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1.2 Justificativa 

As atividades de transporte para o IF Sudeste MG têm destaque, pois estão inseridas 

no âmbito estratégico da instituição, conforme definido em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI – IF SUDESTE MG, 2014), enquadrando a gestão de frota na área 

denominada de Equilíbrio Econômico Financeiro. 

Outro ponto relevante para o desenvolvimento desta pesquisa está na observação dos 

resultados atingidos por todas as unidades do IF Sudeste MG nos anos de 2014, 2015, 2016 e 

2017, constatando que a instituição possui diversos campi com custos de transporte diferentes, 

sendo que, das 9 unidades analisadas no período, 5 delas estavam com custos crescentes (IF 

Sudeste MG, 2014; IF Sudeste MG, 2015; IF Sudeste MG, 2016; IF Sudeste MG, 2017). 

Do ponto de vista profissional, a presente pesquisa contribui para o crescimento do 

autor, pois o mesmo trabalha como gestor de frota na instituição estudada e, portanto, seu 

aperfeiçoamento resulta em aumento de produtividade. 

Pela ótica acadêmica, este trabalho tem por finalidade contribuir para discussão dos 

conceitos de gestão e avaliação de desempenho de frota, utilizados predominantemente nas 

entidades privadas, de modo a permitir sua adaptação para às organizações públicas. 

Sendo assim, para que as organizações possam gerenciar seus recursos de forma mais 

eficiente, se faz necessário conhecer métodos e técnicas adequadas que permita avaliar o 

desempenho das atividades de transporte e, a partir disso, identificar melhorias de processos 

(BALLOU, 2001; BOWERSOX; CLOSS, 2001; FARIA; COSTA, 2005; CRISTOPHER, 

2007). 

 

1.3 Delimitação 

Para se atingir o objetivo desta pesquisa, foi preciso delimitar o escopo dos dados 

coletados. Para tanto, optou-se por não incluir neste trabalho os veículos que não possuem 

função de transportar pessoas, como por exemplo, os tratores, retroescavadeiras, motocicletas, 

caminhão de carga. Sendo assim, serão objeto de análise, apenas os veículos leves de 

passageiros, vans, micro-ônibus e ônibus de todas as unidades do IF Sudeste MG. 

Além disso, outro ponto de delimitação desta pesquisa está no fato de que o objeto do 

estudo é o IF Sudeste MG devido a uma demanda encomendada por um convênio entre a 

referida instituição e a Universidade Federal Fluminense para realização de estudos, a fim de 

solucionar seus problemas a partir das pesquisas desenvolvidas no curso de Mestrado 

Profissional em Administração. 
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1.4 Estrutura do Documento 

Com o intuito de possibilitar o alcance dos objetivos propostos, este trabalho está 

estruturado da seguinte forma: neste capítulo introdutório, é apresentada a contextualização 

do ambiente em que a instituição estudada está inserida e sua relação com o problema de 

pesquisa; no capítulo dois é realizada a revisão de literatura com objetivo de discutir os 

conceitos e assuntos necessários para a compreensão deste estudo; no capítulo três, são 

abordadas as etapas dos procedimentos metodológicos e o método proposto para avaliação de 

desempenho de frota; o capítulo quatro trata da aplicação do método proposto e discussão dos 

resultados encontrados, em seguida, no quinto capítulo, são apresentadas proposições de 

melhorias para a instituição estudada; e no sexto e último capítulo, são discutidos os 

resultados obtidos com a pesquisa e sugestão para trabalhos futuros. 
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2 GESTÃO DE FROTA EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA 

 

Com base na literatura estudada, propõem-se para esta pesquisa uma estrutura de 

gestão de frota, considerando as decisões da administração pública. Essa estrutura é dividida 

em quatro dimensões: Planejamento, Estratégia, Operação e Controle. As dimensões seguintes 

servem de retroalimentação para as anteriores e a última para todas as anteriores, inclusive 

diretamente a primeira, a fim de permitir ajustes contínuos no processo conforme exemplo da 

Figura 1. 

Gestão de frota: Avaliação de desempenho
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** Manutenção terceirizada para uma frota própria ou já incluída na terceirização de frota

Planejamento Estratégia

O
peração
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Figura 1 – Gestão de frota em uma instituição pública 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 
2.1 Planejamento 

Nesta dimensão, o enfoque está no estudo da demanda por transporte. Segundo 

Redmer (2015) estabelecer uma relação ótima entre os tipos de veículos e o tamanho da frota, 

permite gerar um aumento da taxa de utilização da frota entre 10% a 15%. 
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Portanto, segundo Redmer (2015), para atender a demanda de transporte de forma 

adequada, devem ser analisados dois aspectos, quais sejam, adequação e dimensionamento da 

frota. 

2.1.1 Adequação da Frota 

A escolha do tipo de veículo a ser utilizado pode influenciar os custos, a segurança, a 

produtividade e a qualidade do serviço (VALENTE et al., 2016; REDMER, 2015; 

BARRETO, 1999). Quando se trata de transportes, usualmente as empresas preocupam-se 

mais com as despesas envolvidas do que com a adequação do veículo ao serviço (VALENTE 

et al., 2016; REDMER, 2015; BARRETO, 1999). 

O estudo da adequação possibilita à empresa compatibilizar veículos e equipamentos 

de transportes às suas necessidades operacionais, de forma a obter otimização de fatores 

técnico-econômicos, não pondo em risco a segurança e qualidade do serviço (VALENTE et 

al., 2016; REDMER, 2015; BARRETO, 1999). 

Segundo Hoff et al. (2010), utilizar uma frota diversificada de tipos de veículos é 

desejável devido a restrições operacionais e aos benefícios inerentes a versatilidade. 

Os tipos de veículos podem ser identificar a partir de três principais categorias (HOFF 

et al., 2010): 

a) Dimensões físicas como comprimento, largura e altura de um veículo, 

determinando assim sua capacidade de carga. Ou, no caso de veículos de 

passageiros, a capacidade está relacionada ao número de passageiros 

transportados. No transporte rodoviário, as dimensões físicas e o peso às vezes 

restringem o acesso à rede viária, como por exemplo, ruas estreitas ou túneis com 

alturas limitadas em áreas urbanas e espaço limitado nas rampas para 

carregamento ou descarregamento. 

b) Restrições de compatibilidade, também limitam os tipos de produtos que um 

veículo pode transportar e para onde o veículo pode viajar, devido a restrições 

ambientais, como por exemplo, limites às emissões de ruído, gás e partículas 

derivados dos veículos. 

c) Custos são fatores importantes levados em consideração entre os tipos de 

veículos. Os veículos grandes geralmente têm um custo unitário mais baixo que os 

veículos menores, pois sua capacidade é maior (desde que estejam em sua 

capacidade nominal). Veículos antigos têm custos de depreciação mais baixos, 

porém seus custos de manutenção são maiores. 
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2.1.2 Dimensionamento da Frota 

Dimensionamento da frota é importante para definir a quantidade adequada de 

veículos, visando atender a real demanda de transporte na organização (VALENTE et al., 

2016; BARRETO, 1999; REDMER, 2015). 

Normalmente, os métodos utilizados no dimensionamento da frota, têm por objetivo 

ajustar o tamanho da frota às demandas por serviços de transporte (REDMER, 2015). 

O dimensionamento da frota deve ser realizado considerando todos os níveis da 

hierarquia de decisão e períodos de tempo que variam entre décadas e minutos (HOFF et al., 

2010). 

No nível estratégico, devido à incerteza da demanda e considerável investimento de 

capital, os custos relacionados às operações de frota devem ser avaliados e analisados (HOFF 

et al., 2010). Portanto, problemas envolvendo o dimensionamento de frota, no nível 

estratégico, contêm aspectos importantes de gerenciamento de riscos. O risco pode ser 

reduzido e a flexibilidade aumentada através da contratação de frota terceirizada para atender 

as flutuações da demanda (HOFF et al., 2010). 

Entretanto, no contexto do setor público, outro fator que impacta no dimensionamento 

da frota é o orçamento, pois a demanda é influenciada por questões orçamentárias, uma vez 

que o orçamento público sofre flutuações devido a Lei de Responsabilidade Fiscal que 

estabelece limites aos gastos públicos de modo a não ultrapassar os recursos arrecadados (Lei 

Complementar nº 101/2000). 

A referida lei trata do equilíbrio orçamentário das contas públicas e, portanto, causa 

impacto direto nas atividades de transporte, pois o Poder Executivo pode realizar mudanças 

nas despesas de modo a adequar-se a alterações na economia que impactam a arrecadação e, 

consequentemente, nos valores previstos no orçamento e nas demais peças orçamentárias para 

as organizações públicas (SOUSA, 2008). 

Em seguida, no nível tático, representado por um período de alguns anos ou meses, o 

esforço está concentrado no ajuste da capacidade, considerando a frota existente. Para tanto, 

são utilizadas técnicas de roteamento de veículos, que tem por objetivo reduzir custos a partir 

da adequação da frota as características da demanda (HOFF et al., 2010). Neste cenário, as 

principais decisões são referentes a quais veículos devem ser comprados ou vendidos e se será 

necessária à contratação de serviços terceirizados, de modo a lidar com as flutuações da 

demanda (HOFF et al., 2010). 

Por último, no nível operacional, o planejamento do transporte consiste em selecionar 

um conjunto de veículos, a fim de atender as demandas e, ao mesmo tempo, determinar o 
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plano de roteamento (HOFF et al., 2010). Neste caso, o plano de roteamento tem por objetivo 

reduzir custos a partir da definição da rota mais curta para atender a demanda de transporte. 

Esta situação é denominada na literatura, de Problema de Roteamento de Veículos 

(BRAEKERS; RAMAEKERS; NIEUWENHUYSE, 2016). 

O Problema de Roteamento de Veículos foi primeiramente apresentado por Dantzig e 

Ramser (1959). Neste estudo, teve por objetivo atender a demanda por petróleo de vários 

postos de combustíveis, a partir de um depósito central e com uma distância mínima 

percorrida. 

Existem diversas variantes do problema de roteamento de veículos encontrados na 

literatura, conforme pode ser visualizado na pesquisa bibliográfica realizada por Braekers, 

Ramaekers e Nieuwenhuyse (2016). Estes autores analisaram 277 artigos sobre o problema de 

roteamento de veículos encontrados entre os períodos de 2009 e 2015, com objetivo de 

classificar esses estudos de forma estruturada, a través da adaptação da taxonomia proposta 

por Eksioglu et al. (2009), contribuindo assim para que futuros pesquisadores utilizem termos 

de busca mais específicos aos seus interesses de estudo. 

 

2.2 Estratégia 

A questão central a ser analisada sobre estratégias de gestão de frota é se o serviço de 

transporte na organização deve ser próprio, contratado ou misto. Esta decisão é complexa, por 

isso deve ser precedida de estudos especializados de viabilidade técnica e econômico-

financeira, além de fatores políticos estratégicos da organização (VALENTE et al., 2016; 

BARRETO, 1999). 

Em decorrência dessa complexidade, e ainda sob um cenário de muitas incertezas, 

consequências das diversas visões sobre o processo de decisão entre o “fazer” ou o 

“comprar”, busca-se o entendimento sobre como a terceirização pode ser utilizada na logística 

como uma alternativa estratégica (ANDRIOLI; DIEHL; HANSEN, 2015). 

 

2.2.1 Estratégia de composição de frota 

Com base na literatura, foi possível identificar quais formas de se adquirir insumos e 

mão de obra para as atividades de transporte podem ser utilizadas nas organizações públicas. 

Como resultado dessa pesquisa foi construída a Tabela 1: 
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Tabela 1 – Formas de Aquisição de Recursos para Atividades de Transporte 
Insumo/Mão de 

obra 
Contratação Direta Terceirizada Quarteirizada1 

Veículo Compra do bem 

Locação ou contratação de 
serviço de transporte, sob 
demanda, por quilômetro 

rodado 

Serviços de taxi 

Combustível 
Posto de combustível 

próprio 
Contratação de posto de 

combustível 

Contratação de empresa que 
dispõe de uma rede 

credenciada de postos 

Manutenção 
Oficina própria (mão de 

obra e aquisição de peças 
e materiais) 

Contratação de oficina 
Contratação de empresa que 

dispõe de uma rede 
credenciada de oficinas 

Motorista Concurso 

Contratação de empresa para 
prestação de serviço de 

motorista ou contratação de 
serviço, sob demanda, por 

quilômetro rodado 

Serviços de taxi 

Fonte: Carvalho; Vieira; Prata (2017); Aarão (2016); Soares; Moura (2014); Brito; Duarte; Soares (2014); 
Soares; Monteiro (2014) 
Nota: 1) consiste na terceirização do gerenciamento dos insumos e da mão de obra. 
 

Frota Própria 

O formato tradicionalmente adotado no setor público para transporte de seus 

servidores é a propriedade de veículos automotores (ABREU; BATISTA, 2017). Os governos 

basicamente recorrem as seguintes alternativas de insumos e mão de obras para prestação de 

serviços de transporte por frota própria: i) adquirem veículos; ii) contratam fornecimento de 

combustível para utilização em postos próprios; iii) compram peças e lubrificantes para 

manutenção em oficina própria; e iv) contratam motoristas por concurso (mão de obra 

própria) (CARVALHO; VIEIRA; PRATA, 2017; SOARES; MONTEIRO, 2014; SOARES 

MOURA, 2014; BRITO; DUARTE; SOARES, 2014). 

 

Renovação da Frota Própria 

Geralmente todo equipamento tem um ciclo de vida durante o qual desempenha 

funções requeridas dentro de padrões adequados de produtividade, segurança operacional e 

economicidade (VALENTE et al., 2016). 

Para Riechi et al. (2017), a “Vida ideal” de um ativo pode ser definida como o período 

entre o tempo em que o equipamento entra em serviço e o tempo em que deve ser substituído 

por razões econômicas. 

Normalmente, o custo operacional de um veículo aumenta à medida que sua condição 

se deteriora com o tempo. Assim, uma análise básica de substituição, no geral, examina a 

tendência nos custos de operação e manutenção e o custo líquido de substituição, que é 
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definido como a diferença entre o custo do novo equipamento e o valor residual do antigo 

(RIECHI et al., 2017).  

Existem estudos que, além desses critérios, levam em consideração outros critérios 

como: restrições orçamentárias (MISHRA et al., 2013); mudanças tecnológicas que afetam o 

custo de capital, custo operacional e o valor residual dos ativos mais recentes (YATSENKO; 

HRITONENKO, 2016); análise combinada do custo do ciclo de vida de um ativo com a 

utilização de Simulação de Monte Carlo (RIECHI et al., 2017). 

O modelo convencional de análise do custo do ciclo de vida é baseado nos estudos de 

viabilidade econômica para identificar o momento da “vida” de um determinado ativo em que 

o custo acumulado de operação, manutenção e custos fixos atinge seu valor mínimo (RIECHI 

et al., 2017). 

A fim de permitir melhor compreensão dos conceitos relacionados ao custo do ciclo de 

vida útil de um ativo, se faz necessária a apresentação da Figura 2. 
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Figura 2 – Ciclo de Vida Econômico de um Ativo 
Fonte: RIECHI et al. (2017, pp. 889) 

 
A partir da Figura 2, é possível verificar que o valor do capital de um ativo diminui, 

enquanto seus custos de operação e manutenção aumentam. A vida útil ideal teórica é o ponto 

em que os custos totais são mínimos. Do ponto de vista financeiro, o objeto do custo do ciclo 

de vida mínimo é a idade ideal de substituição de um ativo, mostrada em anos de vida ou 

quilometragem percorrida. 

Sendo assim, ao gerenciar a frota própria, uma instituição pública precisa definir o melhor 

momento para “vender seus veículos” (leiloar de acordo com a lei de licitações Lei 8.666/93) 

e comprar outros, uma vez que para tomar essa decisão, devem ser considerados critérios que 

levem em conta a viabilidade econômica e a condição técnica operacional do veículo, além de 

estar vinculada à política financeira da organização (RIECHI et al., 2017; VALENTE et al., 

2016; REDMER, 2016; BARRETO, 1999). 

Frota Terceirizada 

Quando se trata de frota terceirizada são levados em consideração os seguintes 

insumos e mão de obras necessárias às atividades de transporte: locação de veículos com 

motoristas, combustíveis e manutenção ou apenas a locação dos veículos; ou contratação de 

pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte, sob demanda, por quilômetro 

percorrido (CARVALHO; VIEIRA; PRATA, 2017; SOARES; MONTEIRO, 2014; 

SOARES; MOURA, 2014; BRITO; DUARTE; SOARES, 2014). 
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No caso do serviço de transporte ser por locação de veículos, sem o fornecimento de 

combustível, manutenção e motoristas, estes devem ser obtidos através de outras contratações 

separadas, isto é, ocorrendo a contratação de posto de combustível, oficina e motoristas.  

Outra forma de prestação de serviços de transporte é através da terceirização do 

gerenciamento dos insumos e mão de obra, também chamado de “quarteirização”, porém não 

é a mais utilizada pela administração pública (SOARES; MOURA, 2014).  

Nesse formato, ocorre à contratação de empresa para o gerenciamento dos insumos e 

mão de obras demandados pelo órgão contratante. Deste modo, a empresa contratada gerencia 

o fornecimento por meio do credenciamento (quando os fornecedores cumprem certos 

requisitos) ou descredenciamento (quando os fornecedores não atingem padrões mínimos de 

qualidade pré-estabelecidos) de outras empresas fornecedoras dos insumos e de mão de obra 

de transporte. Desta forma, a empresa gerenciadora autorizaria o governo a utilizar os 

insumos das empresas “quarteirizadas” à medida que os órgãos demandassem, de acordo com 

as normas estabelecidas no edital de licitação e no contrato (CARVALHO; VIEIRA; PRATA, 

2017). 

 

Frota Mista 

Entretanto, o formato normalmente encontrado no setor público para transporte de 

seus servidores, é a locação ou mesmo a propriedade de veículos automotores e a utilização 

de motoristas terceirizados (ABREU, BATISTA, 2017). Nestes casos a frota é considera 

mista. 

Desta forma, as organizações públicas recorrem a duas alternativas: i) adquirem 

veículos (via licitação) e contratam motoristas; ou ii) utilizam os instrumentos licitatórios 

tradicionais para alugar veículos, tanto na modalidade de locação somente do carro, quanto 

em um serviço completo que inclui o condutor, combustível e manutenção (ABREU; 

BATISTA, 2017). 

 

Frota Própria x Terceirizada 

A contratação de serviços de terceiros para execução de atividades que até então eram 

executadas internamente pode trazer alguns benefícios às organizações. Isso pode reduzir 

custos, liberar a empresa de investimentos ou trazer ganhos de especialização (BACIC; 

SOUZA, 2002). Por outro lado, há organizações mais ponderadas no escopo de suas 

terceirizações, seja pelo receio de perder o controle de seus processos, pela dificuldade de 
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trocar de fornecedor posteriormente ou por possuírem as competências para realizar suas 

atividades. 

Sendo assim, a tomada de decisão quanto a delegar tarefas a terceiros é fundamental 

para a estratégia da empresa (ANSOFF, 1965), pois envolve, dentre outras variáveis, custos 

que devem ser cuidadosamente analisados em razão do impacto que causam nos resultados da 

organização. 

Para que a decisão seja mais bem embasada, a avaliação quantitativa, envolvendo a 

análise dos custos, deve ser complementada por análises qualitativas. Deve-se considerar um 

conjunto mais amplo de variáveis que o relativo a análises do tipo custo-benefício, incluindo 

aspectos concernentes à estratégia organizacional e aos custos de coordenação e de transação, 

decorrentes da decisão. Os fatores qualitativos, apesar de difíceis de serem dimensionados, 

podem ser decisivos no acerto ou no erro da decisão e seus efeitos sobre o desenvolvimento 

da organização envolvida na decisão de “fazer” ou “comprar” (BACIC; SOUZA, 2002). 

Neste contexto, independentemente das formas de aquisição dos insumos, cada uma 

delas possuem aspectos relevantes que devem ser analisados com objetivo de avaliar suas 

vantagens e desvantagens (CARVALHO; VIEIRA, PRATA, 2017; ABREU; BATISTA, 

2017; AARÃO, 2016; SOARES; MOURA, 2014; BRITO; DUARTE; SOARES, 2014; 

SOARES; MONTEIRO, 2014; REDMER, 2014). 

Em relação ao custo, seja com veículos e motoristas próprios ou por meio de locação 

de veículos com motoristas por tempo integral, existe significativa ineficiência na alocação de 

recursos, pois as demandas de deslocamentos são pontuais, ou seja, ocorrem em determinados 

momentos do dia. Portanto, nesses modelos tradicionais o serviço de transporte implica em 

uma disponibilidade permanente dos veículos, isto é, mesmo que os veículos não sejam 

utilizados, ocorre o dispêndio de recurso público, pois, eles ficarão à disposição da 

administração (CARVALHO; VIEIRA; PRATA, 2017; ABREU; BATISTA, 2017; AARÃO, 

2016; SOARES; MOURA, 2014; BRITO; DUARTE; SOARES, 2014; SOARES; 

MONTEIRO, 2014; REDMER, 2014). 

Entretanto, em relação aos serviços de transportes sob demanda (por quilometro 

rodado ou por sistema de taxi), estes não possuem o custo da disponibilidade, porém, como 

seus custos são calculados apenas pela distância percorrida, isso implica em maiores custos 

por quilômetro rodado se comparado aos modelos tradicionais (frota própria ou locação por 

tempo integral), mas em contrapartida, não possuem custos fixos para a contratante se não 

forem usados (CARVALHO; VIEIRA; PRATA, 2017; ABREU; BATISTA, 2017; AARÃO, 

2016; SOARES; MOURA, 2014; BRITO; DUARTE; SOARES, 2014; SOARES; 
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MONTEIRO, 2014; REDMER, 2014). Portanto, os gestores deverão analisar todos os custos 

operacionais envolvidos e a ainda realizar um estudo de demanda antes de decidirem qual 

modelo utilizar. 

Devido à rigidez do modelo tradicional (sem flexibilidade para adequação da 

quantidade de veículos em função da necessidade), quando ocorrem demandas sazonais e ou 

aleatórias em determinados períodos do ano, pode ocorrer o não atendimento de algumas 

demandas em determinados momentos e em outros, ociosidade da frota (CARVALHO; 

VIEIRA; PRATA, 2017; ABREU; BATISTA, 2017; AARÃO, 2016; SOARES; MOURA, 

2014; BRITO; DUARTE; SOARES, 2014; SOARES; MONTEIRO, 2014; REDMER, 2014). 

Em contra partida, nos modelos mais flexíveis, como é o caso dos serviços de taxi e 

transporte sob demanda, os veículos são utilizados apenas quando houver necessidade 

(CARVALHO,;VIEIRA; PRATA, 2017; ABREU; BATISTA, 2017). 

 

2.3 Operações 

A gestão operacional da frota concentra-se em três pontos: (1) utilização, (2) 

manutenção e (3) custos operacionais (VALENTE et al., 2016; BARRETO, 1999).  

 

Utilização 

A utilização é caracterizada por todos os serviços desenvolvidos pela frota, tais como: 

o transporte de materiais, de pessoas e apoio às demais atividades desenvolvidas pela 

empresa. O acompanhamento do desempenho operacional da frota é fundamental para o 

controle de desperdícios, alimentação dos programas de manutenção e planos de melhoria do 

uso de veículos (VALENTE et al., 2016; BARRETO, 1999). E dele depende o planejamento 

global de transportes, pois aí se encontram importantes índices de utilização e desempenho, 

como: os quilômetros percorridos, o consumo de combustível, o tempo de utilização, o tempo 

ocioso, o índice de disponibilidade, o número de reclamações, a qualidade de atendimentos, 

entre outros. (VALENTE et al., 2016; BARRETO, 1999). Questões básicas como o índice de 

utilização da frota, o nível de ociosidade, o consumo de combustível e a autonomia dos 

veículos são constantemente itens de análise (VALENTE et al., 2016). 

 

Manutenção 

A manutenção é o conjunto de ações necessárias para atender o objetivo de manter ou 

devolver um veículo à condição normal de operação, com o tempo mínimo de imobilização e 

observando-se os fatores de economicidade (VALENTE et al., 2016; BARRETO, 1999). 



33 
 

 

Quando a manutenção é contratada, deve-se ter preocupação com os contratos de 

modo a conter cláusulas que assegurem a qualidade dos serviços, tempo de execução dos 

mesmos e economicidade (VALENTE et al., 2016; BARRETO, 1999). 

Nos contratos de manutenção, o conhecimento de alguns itens se faz necessário para o 

controle da mesma, tais como (BARRETO, 1999): (1) Preço de mão-de-obra (valor do 

Homem-Hora); (2) Preço de peças (desconto sobre tabela do fabricante); e (3) Prazo de 

garantia. 

No entanto, para se garantir um efetivo acompanhamento do contrato é necessário 

observar os seguintes aspectos (BARRETO, 1999):  

- Mão-de-obra (capacitação técnica e acompanhamento dos tempos de serviços pela TTP 

(Tabela de Tempo Padrão), fornecida pelo fabricante do veículo); 

- Peças (acompanhar os descontos praticados sobre os preços da Tabela fornecida pelos 

fabricantes de autopeças e/ou pelo fabricante do veículo). 

 

Custo Operacional do Veículo 

O controle dos custos operacionais do transporte permite a tomada de melhores 

decisões (VALENTE et al., 2016). Estudos técnicos sobre custos operacionais auxiliam o 

gestor de frota a tomar decisões sobre os seguintes aspectos: plano de substituição de frota, 

execução dos serviços com frota própria ou contratada, seleção adequada de veículos 

(características do veículo), definição entre manutenção própria ou terceirizada e 

dimensionamento da frota (VALENTE et al., 2016; REDMER, 2016; AARÃO, 2016.  

Existem dois tipos de custos operacionais do veículo, a saber: diretos (fixos e 

variáveis) e indiretos (VALENTE et al., 2016):  

Os custos diretos correspondem à soma dos custos fixos e variáveis, em que, custos 

fixos são as despesas que não dependem do grau de utilização do veículo; enquanto, custos 

variáveis são decorrentes da utilização do veículo (VALENTE et al., 2016). 

Em relação aos custos indiretos, estes correspondem às atividades necessárias ao 

funcionamento do transporte, como: aluguel, salários de pessoal de escritório, telefone, 

impostos, entre outros elementos. (VALENTE et al., 2016). 

A fim de facilitar a compreensão e demonstração dos custos operacionais do transporte 

e a forma de calculá-los, foi construída a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Custos Operacionais do Transporte 

Custos Fixos Definição Equação 
Depreciação (método linear) Despesas decorrentes da propriedade do veículo, devido ao desgaste normal decorrente do seu uso. DV = (VA-VR)/VV             (1) 

Remuneração de Capital 
Custo de oportunidade calculado em função da taxa mínima de atratividade da empresa ou por limites 

estabelecidos por lei sobre o capital investido na aquisição de um veículo. 
RC = [(VA+VR)/2]*J        (2) 

Seguro Obrigatório 
Valor pago anualmente, referente ao seguro obrigatório do DETRAN. (exclui-se deste cálculo a taxa de 

licenciamento e o IPVA, pois em Minas Gerais, toda instituição pública, por lei estadual, fica isenta 
destes pagamentos). 

SO = (DPVAT * V) / 12     (3) 

Seguro Facultativo Contrato de seguro veicular contra roubo, furto, incêndio e colisão. SF = (VTS / 12) / V   (4) 

Salário e encargos (Motorista) 
Despesas com remuneração do motorista efetivo ou contrato terceirizado de prestação de serviços de 

motorista. 
VAM = VF + HE + D   (5) 

Custos Variáveis Definição Equação 
Combustível Gastos de combustível CC = VC / KM   (6) 

Pneus Despesas com substituição de pneus ou manutenções no pneu CP = VP / KM   (7) 
Óleos Lubrificantes Despesa com substituição de óleos lubrificantes COL = VO / KM   (8) 

Manutenção (mão-de-obra de 
oficina e peças) 

Despesas com mão de obra e peças utilizadas na manutenção do veículo CMO = VM / KM   (9) 

Lavagem Completa Lavagem interna e externa do veículo CLc = VLc * NLc   (10) 
Custos Indiretos (fixos ou 

variáveis) 
Definição Equação 

Custos de Administração 
Este custo corresponde às despesas com salários e encargos do pessoal de administração, energia 

elétrica, telefone, impostos e outros similares. 

VH = SR / (CH * NS)     (11) 
CA = (VH * TD) + CIE    (12) 

 
Fonte: ANTT (2018); Valente et al (2016); BARRETO(1999) 

Onde: 
CA = Custo de administração 
CC = Custo do combustível consumido por 
quilômetro percorrido no ano 
CH = Carga horária mensal por servidor 
CIE = Custo de infraestrutura (ex.: aluguel, 
telefone, impostos, etc.) 
CLc = Custo da lavagem completa por ano 
CMO = Custo de mão de obra por quilômetro 
percorrido 
COL = Custo do óleo lubrificante por quilômetro 
percorrido 
CP = Custo do pneu consumido por quilômetro 
percorrido 
D = valor de ajuda de custo (diárias) no ano 

DV = depreciação do veículo 
 
DPVAT = Seguro de Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Via Terrestre, conforme 
valor encontrado no site do Departamento 
Estadual de Trânsito de Minas Gerais 
(www.detran.mg.gov.br) 
HE = valor das horas extras realizadas no ano 
J = taxa de remuneração (juros anual da 
poupança) 
KM = distância percorrida em quilômetros no mês 
VV = vida útil do veículo em anos (correspondente 
a idade do veículo considerado na definição da 
variável VR) 

NLc = Número de lavagens completas no mês 
NS = Número de servidores prestando serviço no 
transporte 
SF = valor total do seguro facultativo anual 
SO = Seguro obrigatório da frota por mês 
SR = Somatório da remuneração dos servidores do 
setor de transporte que prestam serviços 
administrativos 
TD = tempo de dedicação (em horas) no serviço 
administrativo do setor de transporte 
V = nº total de veículos 
VA = valor de aquisição do veículo 
VC = Valor mensal do consumo de combustível 

VF = valor fixo do contrato por mês com salários 
dos motoristas 
VH = Valor hora/homem dos serviços 
administrativos 
VLc = Valor da lavagem completa 
VM = Valor mensal dos gastos com manutenção 
VAM = Valor anual do contrato de motorista 
VN = Valor do veículo novo 
VO = Valor mensal do consumo de óleo 
lubrificante 
VP = Valor mensal do consumo de pneus 
VR = valor residual do veículo 
VTS = Valor total anual de seguro facultativo pago 
para todos os veículos da frota
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Neste contexto, é possível perceber a complexidade dos custos operacionais das 

atividades de transporte, portanto, é recomendável que os gestores de transportes fiquem 

atentos a esses custos, porém não devem desprezar os demais itens. Estes custos podem ser 

feitos para um veículo, para um conjunto de veículos similares ou para toda a frota. Além 

disso, eles permitem, de forma simples, observar a contribuição de cada parcela do custo 

operacional de uma frota e a comparação entre o comportamento de diferentes marcas de 

veículos (BARRETO, 1999). 

 

2.4 Controle 

Avaliação de desempenho em transporte e gestão de frota 

A avaliação de desempenho no setor de transporte trata-se de um conjunto de 

procedimentos que tem por objetivo analisar se os requisitos da movimentação (de pessoas 

e/ou de bens) estão sendo atendidos, utilizando-se como base, para tanto, critérios/atributos 

predefinidos (D’AGOSTO, 1999). A partir deste diagnóstico, pretende-se atingir a melhoria 

do serviço (LEAL JÚNIOR, 2010). 

Segundo Leal Júnior (2010) existem cinco tipos de “variáveis” empregadas para 

avaliar o desempenho em transporte (categorias, aspectos, atributos, indicadores e medidas), 

as quais são interdependentes, sendo que a “categoria” orienta a definição das demais. A 

estrutura proposta pelo autor é apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Variáveis empregadas na avaliação do desempenho em transporte 

Nível Descrição  Exemplos  

Categoria 
Determina o foco da avaliação, que será 
considerado para definição das demais variáveis. 

Eficácia, eficiência, efetividade, 
ecoeficiência, sustentabilidade 

Aspectos Orientam a perspectiva da avaliação. 
Econômico, financeiro, ambiental, 
social 

Atributo 

Característica de determinado elemento (rede, 
modo de transporte, tipo de operação). Está 
relacionado aos aspectos e direciona a criação de 
indicadores. 

Custo, confiabilidade, flexibilidade, 
tempo, atendimento as especificações, 
competência, disponibilidade, 
segurança 

Indicadores 
Representam, preferencialmente de forma 
quantitativa, os atributos. 

Distância percorrida, custo total com 
transporte, número de acidentes, 
horas trabalhadas, numero de veículos 

Medidas 
Combinações de indicadores que representam os 
atributos e, portanto, os aspectos e categorias. 

(Custo total com transporte / distância 
percorrida) 

Fonte: Adaptado de Leal Júnior (2010) 

 

Sobre a avaliação de desempenho em transporte, a partir de pesquisa bibliográfica, foi 

encontrado o trabalho de Guimarães e Leal Júnior (2017), onde os autores realizaram um 
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amplo levantamento bibliográfico onde encontraram seis métodos estruturados para avaliação 

de desempenho em transporte que, por especificidade deste trabalho, serão apresentados no 

subcapítulo 3.2. 

Porém, considerando o tema deste trabalho, a fim de compreender a estrutura da 

avaliação de desempenho aplicada ao setor de transportes e, mais especificamente, ao 

contexto de gestão de frota, bem como os principais aspectos considerados nesta avaliação, 

realizou-se um levantamento bibliográfico. Foram considerados artigos internacionais 

indexados a base de dados da Web of Science, no período de 2015 a 2019, no idioma inglês. 

Os artigos foram selecionados, por meio da combinação das seguintes palavras: “fleet 

management”;”transport management”; e “transportation management”. 

Ressalta-se que não se trata de uma pesquisa bibliométrica e também não fora usado 

um software para mineração de dados.  

Desejava-se identificar métodos estruturados de gestão de frota que pudessem ser 

replicados (de maneira integral ou com adaptações) neste estudo. Os principais resultados 

estão apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Trabalhos sobre gestão de frota 

Autores Objetivo do trabalho 

Baykasoglu e Subulan 
(2019) 

Um modelo de otimização estocástica difusa é desenvolvido para um sistema 
de gerenciamento de frota intermodal. O modelo proposto integra várias 

decisões de nível estratégico, tático e operacional simultaneamente. 

Hua et al. (2019) 
Este artigo desenvolve uma estrutura inovadora para implantar um sistema de 

compartilhamento de veículo elétrico em uma área urbana. 

Monnerat; Dias; Alves 
(2019) 

Este artigo considera o problema de atribuir veículos e motoristas a um 
conjunto de viagens planejadas, tendo como objetivo a minimização do custo 

total. 

Bryce et al. (2018) 
Este trabalho visa resolver o problema de alocação de recursos multiobjetivos, a 

partir do uso da teoria da utilidade e funções de ponderação para expressar 
preferências que resultam na seleção de uma única solução. 

Nakousi et al. (2018) 
Este artigo propõe uma formulação de programação inteira mista para otimizar 
o cronograma de substituição de equipamentos de transporte de minas a longo 

prazo. 

Ngo; Xá; Mishra 
(2018) 

O artigo propõe uma estrutura hierárquica de alocação de recursos, onde o 
financiamento federal é direcionado pelo estado e, finalmente, para as agências 

de trânsito locais. 

Belletti e Bayen (2018) 

Este artigo visa otimizar a frota considerando a demanda de transporte no 
âmbito das empresas como Uber e Lyft, para corresponderem à oferta de 

veículos disponíveis, de acordo com o número esperado de demanda, além de 
levar em consideração outras restrições, como horários e preferências do 

motorista. 

Xu et al. (2018) Objetivo deste artigo é lidar com os desequilíbrios entre demandas de resgate e 
suprimentos de veículos e manter o nível de serviço necessário para o 
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Autores Objetivo do trabalho 

gerenciamento de frota após a inundação, este artigo propõe uma solução de 
gerenciamento de frota flexível e orientada ao contexto de controle sobre 

inundações urbanas. 

Lee et al. (2018) 

Este estudo propõe uma abordagem de tomada de decisão multicritério que 
integra, processos de rede analítica (ANP) e programação de objetivo zero-zero 

para alcançar a o nível ideal de frota de aviação sustentável, com base em 
decisões estratégicas de gestão de frotas. 

Corazza et al. (2018) 

O Sistema Europeu de Ônibus do Futuro é um projeto de pesquisa financiado 
pela União Europeia com o objetivo de desenvolver uma nova geração de 

ônibus em toda a Europa. Os objetivos são aumentar a atratividade e a 
eficiência dos ônibus, testando soluções operacionais e tecnológicas avançadas. 
Entre essas, estão layouts internos mais confortáveis, a implementação de uma 

arquitetura de TI padrão, procedimentos inteligentes de garagem, auxiliares 
eficientes em termos de energia e sistemas de assistência ecológica. 

Li et al. (2018) 
Este artigo, com base na abordagem de custo-benefício adicional de vida útil 

restante, propõe uma abordagem chamada de custo-benefício adicional de vida 
útil para resolver o problema de gerenciamento de frota de ônibus misto. 

Bachkar et al. (2017) 

Este artigo trata-se do gerenciamento da frota de ferroviária de vagões para 
adequar a demanda de transporte de etanol, considerando seu custo e 

capacidade de transporte. Desta forma, é necessário adquirir e gerenciar vagões 
suficientes para atender à demanda, por meio de arrendamento ou compra. 

Chaowasakoo et al. 
(2017) 

Trata-se do gerenciamento do transporte de mineração visando a otimização da 
frota mista, como suporte para o desenvolvimento dos negócios. Uma nova 

abordagem, com base nas diferenças no fator de correspondência, é proposta: 
uma frota de caminhões heterogênea, uma frota de pá heterogênea e uma frota 

compreendendo caminhão e pá heterogêneos. 

Sinha; Labi; Agbelie 
(2017) 

Gerenciamento de ativos de transporte, para tomar decisões de reparo e 
substituição, objetivando o funcionamento econômico do veículo durante seu 

ciclo de vida. 

Gunarathna; Hassan 
(2016) 

O objetivo deste artigo é apresentar o processo de desenvolvimento e as 
funcionalidades de uma nova ferramenta baseada em Excel para avaliar o 

desempenho da sustentabilidade. A ferramenta é chamada de Ferramenta de 
Avaliação de Sustentabilidade em Gerenciamento de Ativos Rodoviários. 

Hajibabai; Ouyang 
(2016) 

Um modelo de gerenciamento de frota dinâmico estocástico é desenvolvido 
para atribuir caminhões disponíveis a fim de cobrir a demanda incerta de arado 

de neve. O objetivo é minimizar simultaneamente o custo da retirada e 
reposicionamento do caminhão, bem como maximizar os benefícios (ou seja, 

nível de serviço) da atividade. 

Eftekhar e Van 
Wassenhove (2016) 

Este artigo examina teoricamente e empiricamente os efeitos complexos e inter-
relacionados das decisões de alocação de veículos em missões e de padrões 
alternativos de uso de veículos na utilização e valor residual de veículos em 

programas de desenvolvimento humanitário. 

Mirzahosseinian; 
Piplani; Jin (2016) 

O foco deste artigo é a melhoria da confiabilidade e sua interação com as 
decisões que afetam o tempo de serviço, levando em consideração o tamanho 

da frota operacional. O estudo mostra que a confiabilidade dos componentes em 
um sistema de inventário reparável é uma função do tamanho da frota 

operacional e da taxa de serviço. 

Redmer (2016) 

O artigo discute as estratégias de substituição de frotas de veículos das 
empresas. Isso significa decidir por quanto tempo utilizar os veículos em uma 
frota. A essência desta questão está na minimização dos custos do veículo em 

relação à utilização da frota, equilibrando os custos de propriedade e de 
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Autores Objetivo do trabalho 

utilização e tendo em conta as limitações de orçamento. 

Boutueil (2016) 

Com base nas informações coletadas por meio de 44 entrevistas com tomadores 
de decisão de 22 grandes organizações na região de Paris, foi obtida uma 

compreensão dos processos de gerenciamento de frotas de grandes 
organizações. Verificou-se que as perspectivas de otimização global da frota de 

carros corporativos, sob a perspectiva dos comportamentos de compra e das 
operações diárias, dependem das soluções que as empresas podem encontrar 
para lidar com a complexidade dos processos de tomada de decisão e para 

aquisição de veículos (por exemplo, através da implementação de políticas para 
automóveis) e as deficiências de informações sobre o uso e os custos da frota 

(por exemplo, através da implantação de tecnologias de monitoramento e 
rastreamento). 

Li; Lo; Cen (2015) 
Este artigo apresenta a abordagem da análise de custo-benefício adicional de 

vida útil restante (RLABC) para maximizar o benefício líquido total ao 
substituir um veículo ou reformar a frota de ônibus considerando sua vida útil. 

Bai et al. (2015) 

Este artigo faz uma análise de trade-off, um dos elementos-chave do 
gerenciamento de ativos de transporte, ajudando os tomadores de decisão a 

quantificar não apenas como diferentes alocações de recursos afetam o 
desempenho do sistema, mas também a investigar as relações de trade-off entre 

medidas de custo e desempenho e entre diferentes medidas de desempenho. 

Kunz et al. (2015) 

Este artigo desenvolve uma estrutura para o gerenciamento de frotas com base 
em um estudo de caso em uma organização de ajuda humanitária. Ele compara 
os indicadores de desempenho da frota antes e depois da implementação de um 

contrato de leasing. 

Redmer (2015) 

O artigo discute maneiras de constituir as frotas de veículos das empresas. 
Significa decidir o número de veículos em uma frota (o problema de 

dimensionamento da frota) e os tipos de veículos em uma frota (o problema de 
composição da frota). A essência de ambos os problemas consiste em equilibrar 
a oferta e a demanda de transporte, levando em consideração os diferentes tipos 
de demanda a serem atendidos e os diferentes tipos de veículos que podem ser 

colocados em uma frota. 

   Fonte: Elaboração própria (2019) 

Dentre os trabalhos pesquisados, não foram encontrados métodos estruturados para 

gestão de frota. Portanto, este trabalho permitirá preencher esta lacuna. 

Considerando o objetivo deste trabalho, os atributos e indicadores pesquisados na 

literatura, correspondem as seguintes características de análise: categoria “eficiência”; e 

aspecto “econômico”. 

Segundo Leal Júnior (2010), a categoria de análise eficiência, consiste em medir até 

que ponto os recursos disponíveis são utilizados, considerando o menor custo possível para a 

produção do serviço. Já o aspecto econômico, diz respeito ao valor do serviço produzido e sua 

relação com o custo dessa produção (LEAL JÚNIOR, 2010). 

Neste contexto, os atributos que representam as características de analise definidas no 

parágrafo anterior, foram identificados com base na literatura disponível sobre logística e 

apresentados conforme Tabela 5: 
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Tabela 5 – Lista de Atributos em logística 

Aspecto Dimensões Atributos Autores 

E
co

nô
m

ic
o 

C
on

tr
ol

e 

Pl
an

ej
am

en
to

 Atendimento às 
especificações 

Ballou (2001); Martins et al (2011); Andrioli; Diehl; Hansen 
(2015) 

Capacidade 
Bowersox; Closs (2001); Leal Jr (2010); Leal Júnior; D’Agosto 

(2011); Ribeiro (2017); Zini (2018) 

Disponibilidade 
Bowersox; Closs (2001); Leal Júnior; D’Agosto (2011); 

Andrioli; Diehl; Hansen (2015); Zini (2018) 

E
st

ra
té

gi
a 

/ O
pe

ra
çã

o 

Custo 

Ballou (2001); Bowersox; Closs (2001); Faria; Costa (2005); 
Leal Júnior (2010); Martins et al (2011); Leal Júnior; 

D’Agosto (2011); Andrioli; Diehl; Hansen (2015); Ribeiro 
(2017); Zini (2018) 

Flexibilidade 
Faria e Costa (2005); Leal Júnior (2010); Leal Júnior; 

D’Agosto (2011); Andrioli; Diehl; Hansen (2015); Ribeiro 
(2017); Zini (2018) 

Segurança 
Ballou (2001); Leal Júnior (2010); Martins et al (2011); Leal 

Júnior; D’Agosto (2011); Smith; Axon; Darton (2013); 
Andrioli; Diehl; Hansen (2015); Ribeiro (2017) 

Tempo 

Ballou (2001); Bowersox; Closs (2001); Faria; Costa (2005); 
Leal Júnior (2010); Martins et al (2011); Leal Júnior; 

D’Agosto (2011); Andrioli; Diehl; Hansen (2015); Ribeiro 
(2017) 

Confiabilidade 
Ballou (2001); Faria; Costa (2005); Leal Júnior (2010); Leal 

Júnior; D’Agosto (2011); Martins et al (2011); Andrioli; Diehl; 
Hansen (2015); Ribeiro (2017) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
 

Estes atributos são encontrados na literatura com nomenclaturas distintas ou definidos 

de modo parecidos, desta forma, causam certa confusão entre os leitores que se dedicam a 

estudá-los.  

Por isso, torna-se necessário apresentar as definições de cada um dos atributos, que 

serão considerados neste estudo. Para tanto, os conceitos dos atributos elencados a seguir, 

foram adaptados para o contexto de gestão e avaliação de frota e tiveram por base os 

conceitos apresentados pelos seguintes autores: Leal Júnior (2010); Leal Júnior; D’Agosto 

(2011); Martins et al. (2011); e Zini (2018). 

Custo – compreende os custos médios totais de transporte (fixos e variáveis) mais os 

custos de administração (despesas com salários e encargos do pessoal de administração, 

energia elétrica, telefone, impostos e outros similares). 

Confiabilidade – refere-se ao número de serviços de transporte comprometidos por 

perdas e danos como avarias, extravios e não conformidades ocorridas com as cargas ou com 

o transporte de passageiros, não resultante de acidentes. Esse atributo também é apresentado 

pela literatura como perdas e danos e frequentemente confundido com problemas de 
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variabilidade de tempo de entrega, sendo o último um indicador relacionado ao atributo 

tempo. 

Flexibilidade – é a possibilidade de um determinado modo de composição de frota 

trabalhar com diferentes demandas de transporte. 

Tempo – esse atributo se relaciona ao tempo médio gasto no percurso da origem até o 

destino, considerando o deslocamento porta a porta. Também se associa com a capacidade de 

cumprir os tempos previstos, referindo-se à variação de tempo (máximo e mínimo) em relação 

ao tempo médio para atendimento das demandas de transporte. 

Atendimento as especificações – capacidade de atender as exigências estabelecidas em 

contrato (exemplo: especificações técnicas do veículo como, motorização, acessórios, 

equipamentos de telemetria e/ou rastreamento, etc.). 

Capacidade – Trata-se da quantidade máxima que um modo de transporte, por meio de 

seu sistema, pode produzir de serviço de transporte. 

Disponibilidade – pode ser entendida como a facilidade de acesso aos serviços de 

transporte oferecidos em uma dada localidade onde o modo se encontra presente. 

Segurança – refere-se à garantia de um transporte sem acidentes e demais sinistros que 

podem interferir diretamente em outros atributos, como custo e confiabilidade. 

Todos os atributos elencados acima estão relacionados ao aspecto econômico, uma vez 

que influenciam a produção e/ou o custo do transporte. 

Por sua vez, os indicadores devem representar os atributos de forma quantitativa além 

de serem facilmente compreensíveis e de fácil obtenção (LEAL JÚNIOR, 2010). Os 

indicadores podem ser de caráter estratégico ou operacional (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Os indicadores estratégicos se originam no nível mais elevado e decompõem-se em 

indicadores específicos de nível operacional. Desta forma, as melhorias localizadas se 

alinham aos objetivos globais da organização. Isto propicia a interligação de processos 

internos, o compromisso da alta administração com as demais áreas e assegura a convergência 

das metas locais com os fatores de sucesso da organização (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Segundo Leal Júnior (2010), combinações de indicadores dão origem a medidas que 

são expressas por relações lógicas e/ou matemáticas e se referem aos atributos do sistema que 

está sendo estudado. Já os indicadores, estes não representam resultados relativos, tornando-se 

difícil a comparação entre os mesmos. Portanto, atributos podem ser representados e 

quantificados através de indicadores que dão origem a medidas (LEAL JÚNIOR, 2010).  

Os indicadores e medidas apresentados na Tabela 4 foram selecionados com base nos 

estudos realizados por Barreto (1999), Sampaio, Neto e Sampaio (2006), Leal Júnior (2010), 
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Freitas et al. (2012), Dario et al. (2014), Valente et al. (2016), Aarão(2016),  Ribeiro (2017), 

por suas representatividades para os estudos técnicos desenvolvidos na área de transporte, 

assim como para o apoio ao controle e tomada decisão no processo de gerenciamento de 

transportes na instituição objeto deste estudo. Entretanto, eles poderão ser substituídos ou 

ajustados em função das características da organização ou da peculiaridade dos objetivos. 
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Tabela 6 – Indicadores/medidas de gestão de frota 

Tipos de Indicadores Atributos Medidas Descrição Objetivo Equação 
Pl

an
ej

am
en

to
 

Demanda 

Capacidade 

Distância percorrida 
por veículo1 

Representa a quilometragem 
percorrida pelo veículo em um 

determinado período. 

Índice de utilização do veículo 
(produtividade). 

Dimensionamento e renovação de 
frota; base de cálculo para 

pagamento do serviço. 

KMV=KM/V   (13) 

Horas trabalhadas por 
veículo2 

Tempo efetivo de utilização do 
veículo, podendo este estar em 

movimento ou parado esperando 
a conclusão do serviço. 

Índice de utilização do veículo 
(produtividade). 

Dimensionamento de frota; base 
de cálculo para pagamento do 

serviço. 

HTV=HT/V   (14) 

Clientes por veículo 
Relação entre o número total de 
clientes (servidores e alunos) e o 

total de veículos da frota. 

Parâmetro para dimensionamento 
da frota. 

CLV = CL / V   (15) 

Área por veículo Área atendida por veículo 
Parâmetro para dimensionamento 

da frota. 
ArV = Ar / V   (16) 

Disponibilidade 
Número de empresas 
de transporte em uma 

localidade 

Número de empresa que 
oferecem serviços de transporte 

em uma dada localidade 

Determinar se existem empresas 
em dada localidade que atendam 

as características de demanda 

DIS =NE / 
LOCALIDADE   (17) 

Requisitos 
técnicos para 

adequação 

Atendimento as 
especificações 

Dimensões físicas; 
restrições de 

compatibilidade; e 
custos 

Adequação dos veículos 
considerando as três principais 
categorias (Hoff et al., 2010) 

Adequar o tipo de veículo as 
necessidades operacionais 

Trata-se de aspecto 
qualitativo 

E
st

ra
té

gi
a Investimento; 

retorno; 
benefícios 

Custo 

Custo Médio Anual 
(Vida útil econômica) 

Representa a vida útil 
econômica do veículo, 

terminando no momento em que 
o seu custo médio anual for 

mínimo. Utilizado para análise 
de renovação de frota 

Renovação de frota 

CMA = (CD + CRC + 
CM) / SIV   (18) 

Obs.: ver cálculos na 
seção 2.3 

Idade média da frota 

Representa a idade média de um 
grupo de veículos ou de toda a 
frota da empresa calculada em 
função do ano de fabricação do 

veículo. 

Condição operacional da frota; 
Parâmetro para renovação e 
dimensionamento da frota. 

IMF = ∑ (Vi*I) / V   (19) 

O pe ra çã o Utilização Tempo Horas ociosas 
Período de tempo em que um 

veículo encontra-se disponível, 
Índice de ociosidade da frota. 

Desperdício pela não utilização 
HO = HD – (HT + HIM) 

(20) 
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Tipos de Indicadores Atributos Medidas Descrição Objetivo Equação 

mas não está sendo utilizado. do veículo; dimensionamento de 
frota; programação dos serviços 

de transportes. 

Tempo de atendimento 
Tempo máximo estabelecido 
para atender uma demanda de 

transporte 
Cumprimento de prazo 

TMA <= X (em horas ou 
minutos)       (21) 

Segurança 
Taxa de frequência de 

acidentes e demais 
sinistros 

Total de acidentes de trânsitos 
ocorridos em dado período, 

obtidos em relação à exposição 
do veículo ao risco. 

Controle de acidentes 
TFA =(Ac / KM) * 
1.000.000         (22) 

Flexibilidade 
Variação do número de 
viagens realizada por 

período de tempo 

Flexibilidade para atender a 
variação de demanda em um 

dado período 

Atendimento a variação de 
demanda 

FL = VNV/P   (23) 

Manutenção Confiabilidade 

Taxa de 
indisponibilidade 

Este indicador determina o 
tempo em que um veículo ficou 
indisponível, devido ao período 
em que o mesmo estava parado 

na oficina recebendo 
manutenção. 

Nível de desempenho operacional 
/ Qualidade do serviço de 

manutenção. 
TIN =HIM/HD   (24) 

Reincidência de 
manutenção 

Indica o retrabalho de 
manutenção, ou seja, o número 

de vezes que os veículos 
retomam para corrigir 

manutenção. 

Qualidade da manutenção; RM = TVR / NTM (25) 

Custos Custo 

Custo do combustível 
por distância percorrida 

Compreende o custo do 
combustível por distância 
percorrida pelo veículo. 

Controle de custo. Rendimento do 
combustível. 

CCKM = CTC / KM  
(26) 

Custo hora-oficina 
(oficina própria) 

Custo da hora trabalhada em 
oficina com a Manutenção do 

veículo. Calculado com base em 
todos os custos incorridos para 

funcionamento da oficina. 

Controle e acompanhamento de 
gastos com manutenção 

CHO = VTM / HTM  
(27) 

Custo de manutenção 
(terceirizada) 

Custo com mão de obra e 
materiais utilizados na 

manutenção 

Controle e acompanhamento de 
gastos 

CM = CMO + CMAT 
(28) 

Custo total do Representam os custos fixos, Controle de gastos; estudos de CT = (CF+CV+CA) / 
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Tipos de Indicadores Atributos Medidas Descrição Objetivo Equação 

transporte por 
quilômetro percorrido 

variáveis e indiretos, 
necessários para a operação da 

frota 

viabilidade econômica. KM   (29) 

Custo direto 
operacional de 
transporte por 

quilômetro percorrido 

Representa o custo operacional 
de cada quilômetro percorrido 
por um veículo, um grupo de 

veículos ou uma frota. 

Controle de gastos; estudos de 
viabilidade econômica. 

CDKM = (CF+CV) / KM 
(30) 

Custo direto 
operacional de 

transporte por hora 

Custo operacional do veículo 
por cada hora trabalhada. 

Controle de gastos; estudos de 
viabilidade econômica. 

CDHT = (CF+CV) / HT 
(31) 

Custo direto 
operacional de 
transporte por 
faturamento 

Custo de transporte em relação 
ao faturamento/orçamento da 

organização. 

Evidencia o impacto desse custo 
no faturamento/orçamento da 

organização, facilitando a análise 
de alternativas para melhorias de 

processo. 

CDF = (CF+CV) / F 
(32) 

Custo direto 
operacional de 

transporte por atividade 

Custo de transporte por 
atividade que utiliza o 
transporte como apoio. 

Controle de gastos por atividade 
desenvolvida, para isso, são 
utilizados os direcionadores 

quilômetros percorridos ou horas 
trabalhadas. 

CDA (em KM) = CDKM 
* A   (33) 

ou 
CDA (em HT) = CDHT * 

A   (34) 

Custo direto 
operacional de 

transporte por órgão ou 
setor usuário 

Custo com transporte de cada 
órgão/setor usuário da 

organização. 

Controle de gastos por cada 
órgão/setor usuário, para isso, são 

utilizados os direcionadores 
quilômetros percorridos ou horas 

trabalhadas. 

CDOS (em KM) = 
CDKM * OS   (35) 

CDOS (em HT) = CDHT 
* OS   (36) 

Fonte: Barreto (1999); Sampaio, Neto e Sampaio (2006); Leal Jr. (2010); Freitas et al (2012); Dario et al (2014); Aarão (2016); Valente et al. (2016); Ribeiro (2017)
Nota: 1) esta medida também pode ser considerada como Indicador de Utilização; 2) esta medida também pode ser considerada como Indicador de Utilização. 

Onde: 

∑ (Vi*I) = somatório dos veículos de 
mesma idade multiplicado por sua idade  
A = atividade (distância percorrida ou 
hora trabalhada na atividade) 
Ac = nº de acidentes 
Ar = área atendida (em quilômetros 
quadrados) 
ArV = área atendida por veículo 
CA = Custo de Administração 

CCKM = Custo do combustível por 
quilômetro percorrido 
CD = Custo com depreciação 
CDA = custo operacional direto de 
transporte por atividade 
CDF = custo operacional direto de 
transporte por faturamento 
CDHT = custo operacional direto de 
transporte por horas trabalhadas 

CDKM = custo operacional direto de 
transporte por distância total percorrida 
CDOS = custo operacional direto de 
transporte pó órgão ou setor usuário 
CF = custo Fixo de transporte 
CHO = custo hora-oficina 
CL = nº de clientes (servidores e alunos) 
CLV = número de clientes por veículo 
CM = custo de manutenção 

CMA =custo médio anual 
CMAT = custo de material de 
manutenção (terceirizada) 
CMO = custo de mão de obra de 
manutenção (terceirizada) 
CRC = Custo com remuneração de 
capital 
CT = custo total do transporte 
CTC = custo total do combustível 

CV = Custo variável de transporte 
F = faturamento / orçamento 
FL = flexibilidade para atender a 
variação de demanda 
HD = horas disponíveis 
HIM = horas indisponíveis causadas por 
manutenção 
HO = horas ociosas 
HT = horas trabalhadas do veículo 
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HTM = horas totais realizadas com 
manutenção (M.O. oficina própria) 
HTV = Total de horas trabalhadas por 
veículo 
I = idade do veículo 
IMF = idade média da frota 

KM = distância percorrida (em 
quilômetros) 
KMV = distância total percorrida por 
veículo 
NTM = nº total de manutenção realizada 

OS = órgão ou setor usuário (distância 
percorrida ou hora trabalhada pelo órgão 
ou setor usuário) 
P = período de tempo (em dias)  
RM = reincidência de manutenção 
SIV = Soma das idades dos veículos 

TFA = taxa de frequência de acidades de 
transito 
TIM = taxa de Indisponibilidade 
TMA = tempo máximo para atendimento 
TVR = total de veículos reincidentes 
V = nº total de veículos 
Vi = nº de veículos de mesma idade 

VNV=variação do número de viagens 
realizadas 
VTM = valor total com serviços (mão de 
obra) de manutenção 
X = valor máximo atribuído (em horas ou 
minutos) 
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3 MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para execução desta 

pesquisa, os quais estão divididos em três subcapítulos: classificação da pesquisa; descrição 

do método para gestão e avaliação de desempenho de frota, e à apresentação da técnica de 

agregação utilizada na dissertação. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

Em relação aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa de natureza 

aplicada que, de acordo com Silva e Menezes (2005), tem como objetivo gerar conhecimento 

para solucionar de forma prática um problema específico. No caso em estudo, foi proposto um 

método para gestão e avaliação de desempenho de frota de veículos rodoviários de 

passageiros, com enfoque na definição da estratégia de composição de frota, que permita a 

avaliação da eficiência das atividades de transporte em uma instituição pública de ensino 

multicampi. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa: (i) exploratória, pois para a aplicação 

em um caso real foram analisados casos semelhantes e foram feitas pesquisa documental e 

coleta de dados a partir de uma entrevista preliminar com a participação de um gestor, que 

permitiu a construção de um questionário e, em seguida, esse questionário foi enviado a todos 

os gestores/especialistas de gestão de frota em virtude dos dados não estarem disponíveis em 

fontes secundárias; (ii) descritiva, tendo em vista que foram descritas, nos Capítulos 4 e 5, as 

características do sistema de gestão e avaliação de desempenho de frota da instituição 

estudada, estabelecendo relações entre variáveis. 

Para tanto, foi feito um estudo de caso tendo em vista que o enfoque desta pesquisa é a 

gestão e avaliação de desempenho de frota em uma instituição pública de ensino, 

considerando as estratégias de composição de frota disponíveis. 

Assim, para realização deste trabalho foram desenvolvidas pesquisas bibliográfica e 

documental, conforme Silva e Menezes (2005). Tais pesquisas possibilitaram conhecer e 

dominar uma série de métodos de avaliação de desempenho, sua estrutura e variáveis 

(aspectos, atributos, indicadores e medidas) empregadas para a apuração do desempenho 

econômico das alternativas de composição de frota em análise. Além disso, embasaram a 

proposição de um método para gestão e avaliação de desempenho de frota, bem como dos 

indicadores a serem usados neste método. 
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O problema foi abordado de forma qualitativa, tanto no que diz respeito à seleção dos 

indicadores e à proposição do método para gestão e avaliação de desempenho de frota, quanto 

no tratamento dos dados. A Tabela 7 sintetiza a classificação da presente pesquisa. 

 
 

Tabela 7 – Tabela síntese da classificação da pesquisa. 

Ab.1 
Classificação 
da Pesquisa 

Descrição (Silva; Meneses, 2005) Justificativa 

N
at

ur
ez

a 

Aplicada 
Objetiva gerar conhecimento para 
solução prática de problema 
específico. 

Gerar conhecimento para solucionar problema 
específico (eficiência na gestão de frota), em 
uma instituição pública de ensino, por meio de 
indicadores de gestão e avaliação de 
desempenho de frota. 

A
b

or
da

ge
m

 
do

 p
ro

bl
em

a 

Qualitativa 

Compreensão detalhada dos 
significados e das características 
situacionais apresentadas, em lugar 
de produzir medidas quantitativas. 

Compreensão dos conceitos de gestão e 
avaliação de desempenho de frota. 

O
b

je
ti

vo
s 

Exploratória 

Tem por objetivo proporcionar 
maior familiaridade com o 
problema com vistas a torná-lo 
explícito. 

Aprofundamento do problema de pesquisa 
tratado (eficiência na gestão de frota 
considerando as dimensões: planejamento, 
estratégia, operação e controle) e descrição e/ou 
detalhamento dos passo a passo para solucioná-
lo (método para gestão e avaliação de 
desempenho de frota). 

Descritiva 

Tem a finalidade de descrever as 
características de determinada 
população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre 
variáveis. 

Proposição e aplicação de um conjunto de 
indicadores que permitam a gestão e avaliação 
de desempenho de frota. Descrição de como 
cada indicador proposto influencia no 
desempenho das alternativas e proposição de 
melhorias. 
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De Campo 
Levantamento de informações com 
gestores/especialistas, sem o 
controle do pesquisador. 

Levantamento de dados a partir de visitas 
técnicas aos setores de transporte da instituição 
em estudo. Entrevistar e aplicar questionários 
estruturados e/ou semiestruturados em 
gestores/especialistas desses setores. 

Bibliográfica Revisão bibliográfica. 
Elaboração de referencial teórico e 
levantamento dos atributos, indicadores e 
medidas do estudo. 

Documental 
Quando elaborada a partir de 
materiais que não receberam 
tratamento analítico. 

Coleta de dados de indicadores, atributos e 
medidas em documentos e relatórios. 

Estudo de 
Caso 

Envolve o estudo profundo de 
objetos, de maneira que se permita 
o seu amplo e detalhado 
conhecimento. 

Estudo das diversas práticas de gestão de frota, 
nos diferentes setores de transporte da 
instituição estudada, com foco em sua 
estratégia de composição de frota. 

Entrevista 

Levantamento de dados não 
documentais sobre um 
determinado tema, pela entrevista, 
uma parte busca obter dados e a 
outra se apresenta como fonte de 

Entrevista com gestor para estruturação de um 
questionário a ser utilizado para coleta de dados 
juntos aos gestores de transporte da instituição 
estudada. 



48 
 

 

Ab.1 
Classificação 
da Pesquisa 

Descrição (Silva; Meneses, 2005) Justificativa 

informação. 

Questionário2 

Levantamento de dados não 
documentais sobre um 
determinado tema, por meio da 
aplicação de um questionário. 

Aplicação de questionários juntos aos gestores 
de transporte do IF Sudeste MG, visando 
ponderar, com base na percepção dos 
dirigentes, quais são os critérios quantitativos e 
qualitativos mais relevantes que influenciam na 
escolha da melhor estratégia de composição de 
frota. 

Nota: (1) Ab = diz respeito à abordagem. (2) este questionário encontra-se no apêndice deste trabalho. 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

A estrutura do questionário aplicado aos gestores pode ser visualizado no apêndice 

desta pesquisa e o resultado será apresentado no capítulo 4. 

Como forma de tratamento dos dados coletados, foi utilizada a técnica multicritério de 

apoio à decisão AHP (Análise Hierárquica de Processo). Esta técnica será detalhada no 

subcapítulo 3.3. 

 

3.2 Método para gestão e avaliação de desempenho de frota 

Inicialmente, elucida-se que foi considerado como método um conjunto ordenado de 

procedimentos e/ou etapas destinados a realizar a gestão e avaliação de desempenho de frota. 

Diante da pesquisa bibliográfica realizada, conforme demonstrado na tabela 4, não 

foram encontrados métodos estruturados para gestão de frota. Porém, no trabalho 

desenvolvido por Guimarães e Leal Júnior (2017), os autores realizaram uma ampla pesquisa 

bibliográfica sobre avaliação de desempenho em transporte. Estes autores encontraram seis 

métodos estruturados de avaliação de desempenho que podem ser encontrados nos trabalhos 

de D’Agosto e Ribeiro (2004), Leal Júnior (2010), Guimarães e Leal Júnior (2013), 

Guabiroba et al. (2014), Guimarães et al. (2014), Silva et al. (2014), entretanto nenhum deles 

são adequados ao contexto de gestão de frota. 

Portanto, para este trabalho, foi elaborada uma nova estrutura para gestão e avaliação 

de desempenho de frota, com base nos trabalhos de Leal Júnior (2010) e Guimarães e Leal 

Júnior (2017). Ressalta-se que os trabalhos de Leal Júnior (2010) e Guimarães e Leal Júnior 

(2017), por não ser adequado ao contexto de gestão de frota, foi necessário realizar alguns 

ajustes como, por exemplo, o acréscimo de mais quatro passos e alterações nos passos 

“atributos e pesos” e “coleta de dados”. 

Desta forma, a estrutura proposta neste trabalho é composta por dez passos, sendo que 

em oito deles são divididos em níveis e cada passo resulta em uma saída que será utilizada 
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como uma entrada para a próxima fase. Cada passo e seus respectivos níveis estão descritos 

na Tabela 8.  

Ressalta-se que os resultados da avaliação podem ser revisados ao longo do período, 

considerando que a última fase pode ser um input à primeira etapa criando uma nova 

avaliação.  

 
 
 

Tabela 8 – Método para gestão e avaliação de desempenho de frota. 

PASSO 1 – Definições iniciais 

Nível 1 – 
Caracterização da 
organização 

- Caracterizar a organização (tipo de organização, missão, tamanho, estrutura 
organizacional). 

Nível 2 – Contexto da 
organização 

- Contextualizar a organização (localização; panorama político, social e econômico 
do país; planejamento estratégico; e atividades de transporte). 

Nível 3 – Desempenho - Definir as categorias, aspectos, ponto de vista, nível de análise e determinar o 
escopo. 

Saída – Descrição dos parâmetros básicos para orientar a avaliação de desempenho da frota. 

 

PASSO 2 – Planejamento 

Nível 1 – Diagnóstico e 
Demanda 

- Definir a demanda de transporte, a partir do diagnóstico, com base em indicadores 
de planejamento relacionados à demanda.  

Nível 2 – Adequação - Definir as características dos veículos, utilizando-se indicadores de planejamento 
que dizem respeito aos requisitos técnicos. 

Nível 3 – 
Dimensionamento 

- Definir a quantidade de veículos e motoristas, com base na demanda de transporte 
e na adequação dos veículos. 

Saída – Definição da demanda, das características dos veículos e do dimensionamento da frota. 

 

PASSO 3 – Estratégia 

Nível 1 – Frota própria - Caracterizar a frota própria. 

- Definir indicadores de investimento, retorno e benefícios para frota própria. 

Nível 2 – Frota 
terceirizada 

- Caracterizar a frota terceirizada. 

- Definir indicadores de investimento, retorno e benefícios para frota terceirizada. 

Nível 3 – Comparativo - Fazer uma comparação entre as características da frota própria e terceirizada e 
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apresentar seus respectivos indicadores. 

Saída - Comparativo do investimento, retorno e benefícios entre frota própria e terceirizada. 

 

PASSO 4 – Operação 

Nível 1 – Utilização - Caracterizar o tipo de serviço, volume e ociosidade, com base na definição dos 
indicadores de nível de serviço para frota própria e terceirizada. 

Nível 2 – Manutenção - Caracterizar os tipos de manutenção (frota própria com manutenção própria ou 
terceirizada; e frota terceirizada com manutenção própria ou terceirizada). 

- Definir os indicadores de nível de serviço. 

Nível 3 – Custos - Definir os custos de utilização e manutenção das atividades de transporte para 
frota própria e terceirizada, com base nos indicadores de custo. 

Saída - Comparativo entre frota própria e terceirizada, considerando à utilização, manutenção e custos dos 
serviços a partir dos indicadores de nível de serviço e custos. 

 

PASSO 5 – Atributos e Pesos 

Nível 1 – Lista dos 
atributos 

- Listar os atributos relacionados aos passos anteriores: planejamento, estratégia, e 
operação. 

Nível 2– Escolha da 
técnica de ponderação 

- Escolher a técnica de ponderação a ser utilizada no próximo nível deste passo. 

Nível 3 – Ponderação 
dos atributos 

- Ponderar os atributos listados de acordo com a avaliação dos gestores, com base 
na técnica de agregação escolhida. 

Saída-Tabela com os atributos e seus respectivos pesos, de acordo com as ponderações realizadas pelos 
gestores. 

 

PASSO 6 – Coleta de Dados 

Nível 1 – 
Levantamento de dados 
quantitativos 

- Coleta de dados quantitativos para determinar os valores dos indicadores e 
medidas relacionados aos atributos ponderados no passo 5. 

Nível 2 – 
Levantamento de dados 
qualitativos 

- Coleta de dados com base no julgamento dos gestores. 

Nível 3 – Formar as 
medidas qualitativas 

- Aplicar a técnica de ponderação, para julgamento das medidas qualitativas com 
base na opinião dos gestores. 

Saída–Tabela com os valores dos indicadores e medidas quantitativas ou qualitativas. 
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PASSO 7 - Desempenho padrão 

- Determinar o nível de benchmarks em cada medida. 

- Estudar o nível de desempenho dos benchmarks em cada medida. 

 

Saída - Tabela com nível de desempenho dos benchmarks em cada medida. 

 

PASSO 8 – Determinação 

Nível 1 – Seleção da 
técnica de agregação 

- Identificar a técnica de agregação a ser utilizada. 

Nível 2 – Agregação - Aplicar a técnica de agregação selecionada. 

Nível 3 – 
Determinação 

- Determinar o nível de desempenho. 

Saída - Tabela com o nível de desempenho de cada alternativa e descrição da técnica selecionada. 

 

PASSO 9 - Processamento e análise 

Nível 1 – Análise - Analisar os dados do processo de avaliação. 

Nível 2 – Comparação - Comparar com os benchmarks. 

Saída - Resultado da análise de desempenho dos serviços prestados. 

 

PASSO 10 – Análise de sensibilidade e Melhorias 

Nível 1 – Sensibilidade Análise de sensibilidade 

Nível 2 – 
Aprimoramento 

Proposta de ação para melhorias. Criação de cenários e proposição de ações de 
melhorias 

Saída – novo resultado da avaliação considerando a implementação de melhorias.  

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Passo 1: Definições iniciais 

Nível 1 (Caracterização da Organização): Tem por objetivo descrever a organização 

estudada e compreender seu funcionamento. Neste nível será possível identificar o tipo de 

organização, missão, tamanho e estrutura organizacional. 
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Nível 2 (Contexto da organização):Este nível visa conhecer o contexto em que a 

instituição está inserida. Para isso, algumas questões devem ser analisadas como: localização 

geográfica; planejamento estratégico; panorama político, social e econômico do país; e as 

atividades de transporte desempenhadas. 

Nível 3 (desempenho): neste nível serão definidos os parâmetros que orientarão a 

aplicação da avaliação de desempenho. Em primeiro lugar será necessário definir a categoria 

de análise (como por exemplo, eficiência, eficácia, efetividade, sustentabilidade). Em seguida 

os aspectos (econômico, financeiro, social, ambiental, político). Depois, o ponto de vista da 

avaliação (governamental, transportador/operador, do usuário, etc.). Logo após, são 

estabelecidos o nível de análise (estratégico, tático e operacional) e o escopo da avaliação 

(seleção de parte do sistema, ou do sistema como um todo e a abrangência temporal). Neste 

escopo determinam-se, também: (1) os objetos de análise (por exemplo, as alternativas de 

composição de frota existentes); (2) abrangência temporal (por exemplo, no ano de 2018) e 

geográfica a seleção, (por exemplo, de todos os setores de transporte localizados nas unidades 

do IF Sudeste MG espalhados pela região da Zona da Mata e Campo das Vertentes). 

Como saída desta etapa, tem-se a descrição básica dos parâmetros que orientarão a 

gestão e avaliação de desempenho de frota, com base nas características da organização e seu 

contexto. 

Passo 2: Planejamento 

No primeiro nível (Diagnóstico e Demanda) deste passo busca-se realizar o 

diagnóstico para definir a demanda de transporte, com base em indicadores de planejamento 

relacionados à demanda. O diagnóstico é realizado com base em técnicas de previsão de 

demanda como, por exemplo, dados históricos. 

No nível 2 (Adequação), ocorre à definição das características dos veículos (tipo, 

capacidade, motorização, etc.), a fim de atender as peculiaridades dos serviços demandados, 

utilizando-se para isso indicadores de planejamento que dizem respeito aos requisitos 

técnicos. 

No nível 3 (Dimensionamento), visa definir a quantidade de veículos e motoristas, com 

base na demanda de transporte e na adequação dos veículos. 

Como output deste processo, tem-se a definição da demanda de transporte, das 

características dos veículos e do dimensionamento da frota. 

Passo 3: Estratégia 

Este passo consiste em conhecer as características das possíveis estratégias de 

composição de frotas e os indicadores associados a cada alternativa para a tomada de decisão.   
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Nível 1 (frota própria): Caracterizar a frota própria por meio de pesquisa documental 

e/ou pesquisa de campo. Definir indicadores de investimento, retorno e benefícios associados 

à frota própria. 

Nível 2 (frota terceirizada): Caracterizar a frota terceirizada por meio de revisão 

bibliográfica e/ou documental e/ou pesquisa de campo. Definir indicadores de investimento, 

retorno e benefícios associados à frota terceirizada. 

Nível 3 (comparativo): Fazer uma comparação entre as características da frota própria 

e terceirizada, juntamente com seus respectivos indicadores. 

Como output, tem-se uma tabela que compara as características e indicadores de 

investimento, retorno e benefícios da frota própria e terceirizada. 

Passo 4: Operação 

Nível 1 (utilização): Caracterizar o tipo de serviço, volume e ociosidade, com base na 

definição dos indicadores de nível de serviço para frota própria e terceirizada, considerando 

os dados históricos da frota do ano de 2018. 

Nível 2 (manutenção): Caracterizar os tipos de manutenção existentes para a frota 

própria e terceirizada (frota própria com manutenção própria ou terceirizada; e frota 

terceirizada com manutenção própria ou terceirizada). Definir os indicadores de nível de 

serviço de cada alternativa de manutenção para frota própria e terceirizada. 

Nível 3 (custos): Definir os custos de utilização e manutenção das atividades de 

transporte para frota própria e terceirizada, com base nos indicadores de custo. 

Como saída deste passo, tem-se o comparativo entre frota própria e terceirizada, 

considerando à utilização, manutenção e custos dos serviços a partir dos indicadores de nível 

de serviço e custos. 

Passo 5: Atributos e pesos 

A finalidade deste passo é identificar e compreender quais são os atributos relevantes 

na avaliação de desempenho e ponderá-los de acordo com a percepção dos gestores. Estes 

atributos estão relacionados às categorias e aspectos definidos nos passos anteriores. Este 

passo subdivide-se em três níveis: 

Nível 1 (listas dos atributos): Listar os atributos relacionados aos passos anteriores: 

planejamento, estratégia, e operação. 

Nível 2 (escolha da técnica de ponderação): Escolher a técnica de ponderação a ser 

utilizada no próximo nível deste passo. 

Nível 3 (ponderação dos atributos): Ponderar os atributos listados de acordo com a 

avaliação dos gestores, com base na técnica de ponderação escolhida. A ponderação pode ser 
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feita por meio de pesquisa com gestores/especialistas utilizando-se a técnica de ponderação 

mais adequada. Portanto, o objetivo é ratificar os atributos identificados no Passo 5,  nível 1 e 

ponderá-los, a fim de determinar se existem graus de importância distintas entre os atributos 

de acordo com a percepção dos avaliadores. 

A Saída deste passo consiste na elaboração de uma tabela com os atributos e seus 

respectivos pesos, de acordo com as ponderações realizadas pelos avaliadores. 

Passo 6: Coleta de dados 

 Este passo consiste em determinar os valores dos indicadores e medidas por meio de 

pesquisa bibliográfica, documental e/ou pesquisa de campo. Podem ser realizadas entrevistas 

com especialistas dos temas para identificação ou revalidação dos dados encontrados. 

Para os valores não encontrados por meio das pesquisas já citadas, será necessário 

calcular os resultados dos indicadores. Deve-se pesquisar as equações necessárias para o 

cálculo, os dados de entrada para as variáveis e estimar o resultado de cada indicador.  

Nível 1 (levantamento de dados quantitativos): Coleta de dados quantitativos para 

determinar os valores dos indicadores e medidas relacionados aos atributos ponderados no 

passo 5. 

 Nível 2 (levantamento de dados qualitativos): Coleta de dados com base no 

julgamento dos gestores. 

 Nível 3 (formar as medidas qualitativas):Escolher e aplicar a técnica de ponderação e 

agregação, para julgamento das medidas qualitativas com base na opinião dos gestores. 

Como saída deste passo tem-se a construção de uma tabela com os valores dos 

indicadores e medidas quantitativas ou qualitativas. 

Passo 7: Desempenho padrão 

Esta etapa é opcional e consiste em estudar determinar o nível de desempenho dos 

benchmarks em cada medida. 

Este processo pode acontecer por meio de comparações com medidas externas, 

denominadas de Benchmark externo, e com medidas internas, que são os Benchmarks 

internos.  

O Benchmark externo é a comparação da medida do objetivo de estudo com a medida 

de referência fora da organização estudada. Pode ser citado como exemplo, o levantamento do 

custo de manutenção por distância percorrida da frota de uma instituição e compará-lo com 

outras organizações similares. 

O Benchmark interno consiste na determinação do padrão identificado dentro da 

própria organização a ser estudada. Pode ser estabelecido para analisar as medidas ao longo 
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do tempo ou comparando com medidas similares entre si, como, por exemplo, comparação 

entre quilometragem percorrida por cada veículo da frota.  

Se por ventura houver a necessidade de comparar indicadores que possuem unidades 

de medidas distintas, é necessário normalizar os dados. Desta forma, os dados serão 

normalizados em uma escala que vai de 0 a 1, onde o benchmark será o valor igual a 1. 

Como output desta etapa, tem-se uma lista com o valor de benchmark de cada medida. 

Passo 8: Determinação 

Nesta etapa tem-se como propósito determinar a agregação dos valores das medidas de 

acordo com os dados coletados nos passos 5 e 6, utilizando-se para isso,  a técnica de 

agregação considerada como mais adequada. Esta etapa divide-se em três níveis: 

Nível 1 (seleção da técnica de agregação): trata-se de identificar e selecionar a técnica 

de agregação a ser utilizada. 

Nível 2 (agregação): O método de agregação consiste em obter níveis de desempenho 

globais a fim de realizar comparações. É possível que os indicadores sejam mensurados por 

diferentes unidades de medidas, por isso não podem ser comparados. Assim, podem ser 

utilizadas técnicas de normalização que permitam que os valores sejam colocados em uma 

mesma unidade de medida passando a serem comparáveis. Neste nível, o objetivo é identificar 

a técnica de agregação a ser utilizada. Portanto, devem-se utilizar técnicas para agregação que 

sejam mais adequadas aos dados que serão utilizados no estudo. 

Nível 3 (determinação): Neste nível é determinado o nível de desempenho, conforme 

aplicação da técnica de agregação selecionada. O desempenho é representado por meio da 

consolidação das informações em um ou poucos índices representativos. Esta consolidação 

varia conforme o método de agregação escolhido, ou seja, este nível é realizado após a 

normalização e agregação dos dados. 

Como output deste passo, é apresentada uma tabela com o nível de desempenho de 

cada alternativa e descrição da técnica selecionada. 

Passo 9: Processamento e análise 

Este passo se divide em dois níveis: 

Nível 1 (análise):este nível consiste em analisar os dados do processo de avaliação, 

comparação e/ou verificação sobre um desempenho. Procura-se identificar as variáveis, 

aspectos, indicadores, medidas, que mais contribuíram negativamente ou positivamente para o 

resultado. Pode-se comparar os resultados encontrados com dados obtidos por meio da 

literatura, documentos, relatórios, com resultados anteriores ou com os resultados ao longo do 

tempo. 
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Nível 2 (comparação): Este passo é opcional e consiste em comparar os resultados 

encontrados com os níveis do(s) benchmark(s) identificados no Passo 7. O objetivo é 

identificar como o resultado encontrado está em relação ao padrão de referência, seja este 

interno ou externo. 

Como saída desta etapa, tem-se o resultado da avaliação de desempenho das 

estratégias de composição de frota estudadas. É importante destacar que a avaliação pode 

terminar neste passo, não sendo necessária a continuidade para o próximo passo, pois o 

mesmo tem o objetivo de sugerir melhorias e simular de maneira teórica sua implementação. 

É importante frisar que a decisão em realizar o próximo passo, deve estar alinhada com os 

objetivos da pesquisa. 

Passo 10: Análise de sensibilidade e Melhorias 

Este passo é opcional e consiste em três níveis e seu output pode servir como 

retroalimentação do sistema em busca de um novo ciclo de avaliação. 

Nível 1 (sensibilidade): Neste nível é realizada uma análise de sensibilidade, a fim de 

avaliar como o efeito de uma alteração de uma variável pode impactar no resultado final. 

Nesta etapa, podem-se criar cenários otimistas e pessimistas alterando os dados de entradas 

para cálculo dos indicadores que podem ser encontrados por meio da literatura, documentos e 

relatórios de gestão de frota. Podem-se testar, por exemplo, valores distintos para indicadores 

que possuam valores com dispersão em torno da média. 

Nível 2 (aprimoramento): Neste nível trata-se da pesquisa e determinação de 

proposições de melhorias, a fim de recalcular os cenários simulando a aplicação destas ações 

e verificar o comportamento do sistema. Essas ações de melhorias podem ser pesquisadas na 

literatura (artigos nacionais e internacionais de periódicos e congressos, dissertações, teses, 

livros, etc.), documentos, relatórios de gestão de frota e por meio de consulta com 

especialistas da área.  

A saída gerada neste passo diz respeito aos resultados de desempenho de acordo com a 

simulação realizada com base na implementação teórica das ações. 

 

3.3 Técnica utilizada na aplicação do método 

Para hierarquizar as alternativas de estratégias de composição de frota, considerando 

indicadores de planejamento, de estratégia, de operação e de controle, e agregar os 

indicadores e medidas, levando em consideração seus pesos, em um único índice de 

desempenho, foi necessário aplicar uma técnica de agregação dos dados, tendo em vista que 

este índice é composto por medidas em unidades, escalas e maneira de cálculos diferentes. 
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Para resolver este problema, foi utilizada a técnica de apoio à decisão AHP (Análise 

Hierárquica de Processo), que tem por objetivo classificar de forma ponderada as diversas 

estratégias de composição da frota do IF Sudeste MG, a partir de múltiplos critérios. Nesta 

técnica são considerados tanto critérios quantitativos em relação aos custos operacionais das 

atividades de transporte, quanto os atributos qualitativos, a partir da percepção dos 

gestores/especialistas, permitindo assim a definição da estratégia mais adequada para o 

alcance dos objetivos institucionais, contribuindo para utilização eficiente dos recursos 

disponíveis. 

A técnica AHP, proposta por Saaty (1986), possui várias etapas que são: 

decomposição, julgamentos comparativos e síntese de prioridades. 

O primeiro passo para aplicar a AHP é a decomposição do problema em uma estrutura 

hierárquica, composta de três camadas: objetivo, critérios e alternativas. 

O objetivo tem por finalidade indicar o problema a ser resolvido. 

Os critérios são utilizados para realizar comparações entre alternativas, com base em 

parâmetros de escolha comuns a todas elas. Ressalta-se que os critérios, considerando o 

objetivo definido, podem ter distintos níveis de importância. 

As alternativas, por sua vez, consistem na listagem de elementos a serem selecionados 

para cumprimento de um objetivo, mediante a aplicação de critérios estabelecidos. 

No segundo passo, após estruturação do problema em um formato hierárquico, são 

realizados os julgamentos comparativos entre pares de elementos, em níveis de critérios e 

alternativas, cuja finalidade é definir a importância relativa de um elemento sobre o outro 

dentro de cada nível. De acordo com Chen (2006), a comparação em pares da técnica AHP 

provê um mecanismo analítico para combinar e consolidar a avaliação das alternativas, 

reduzindo, portanto, a complexidade da escolha. Os julgamentos comparativos são divididos 

em três etapas. 

 Construção das matrizes comparativas: julgamento do quão importante um 

elemento (critério e/ou alternativa) é em relação a outro elemento. 

 Normalização e cálculo de pesos: cálculo dos pesos relativos, para ordenação 

dos critérios e alternativas. 

 Estimativa de consistência: verificação da consistência dos julgamentos. 

 

Para a construção das matrizes comparativas, são necessárias as comparações em pares 

dos elementos de cada nível (critérios e alternativas), para definição da importância ou 

preferência relativa de cada elemento sobre outro, dentro de cada nível. 
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Desta forma, um determinado nível pode ser reduzido a um número de matrizes 

quadradas A= [aij]nxn (37), como no exemplo abaixo: 

A11                                     A12 ...                       A1n 
A21                                    A22...                         A2n 
.                          ..                              . 
An1                                    An2...                        Ann 

 

Considerando que a matriz será sempre quadrada; e que o triângulo inferior da matriz 

será sempre o inverso do triângulo superior da matriz, pois [aij = I/aij], a quantidade de 

comparações necessárias será o valor da equação 38:  

n (n-1)/2         (38) 

Onde, 

n = Número de linhas ou colunas da matriz 

 

Para comparações qualitativas, usa-se a Tabela 9, porém para comparações 

quantitativas, a referida tabela deixa de ser necessária, pois havendo a possibilidade de dividir 

um dado valor numérico por outro, pode ser expressar o quão maior um elemento é sobre seu 

par. 

Tabela 9 – Escala de comparação pareada para preferências da AHP 

Classificação 
Numérica 

Julgamento verbal das preferências 

1 Igualmente preferido 

3 Moderadamente preferido 

5 Fortemente preferido 

7 Muito fortemente preferido 

9 Extremamente preferido 

2, 4, 6, 8 Valores intermediários entre os dois julgamentos adjacentes 

Recíprocos Quando a atividade i comparada a j é atribuída a um dos números acima, a 
atividade j comparada a i recebe sua recíproca. 

Fonte: Saaty (1977) 

 

No caso de julgamento comparativo de um grupo de decisores, as matrizes 

comparativas são criadas a partir da média geométrica dos julgamentos individuais dos 



59 
 

 

tomadores de decisão (SAATY, 1989), para agregar os julgamentos individuais de cada 

decisor de modo a expressar o consenso do grupo (FORMAN; PENIWATI, 1998), conforme 

equação 39. 

 𝐽 (𝑘, 𝑙) = ∏ 𝐽 (𝑘, 𝑙) ,       (39) 

Onde: 

𝐽 (𝑘, 𝑙) refere-se ao julgamento do grupo de decisores para a importância relativa dos 

elementos k e l; 

𝐽 (𝑘, 𝑙) corresponde ao julgamento individual i para importância relativa dos 

elementos k e l; 

wi é o peso do decisor; e n o número de decisores. 

A média geométrica é adequada para obter a agregação dos julgamentos individuais 

dos decisores, pois preserva a recíproca na matriz de comparação combinada em pares 

(ACZEL; SAATY, 1983; SAATY, 2008). 

Depois de criadas as matrizes comparativas, calcula-se o Autovetor (tradução do termo 

Eigenvector) de cada matriz. O Autovetor é uma matriz desvinculada de grandezas pelo fato 

de conter somente a ordem de prioridade relativa (ou ranking) dos elementos, baseada na 

comparação entre pares. 

A transformação de matrizes de valores absolutos  em matrizes independentes de 

grandezas é chamada de normalização. Ela permite que grandezas incomparáveis em termos 

absolutos se tornem comparáveis entre si por estarem vinculadas à importância relativa ou 

peso de cada elemento e abstraídas de unidades de medida. 

De acordo com Saaty (1980 apud Chen, 2006), a normalização é realizada dividindo-

se os elementos de cada coluna da matriz pelo somatório dos elementos da mesma coluna, 

com base na equação 40: 

 𝑎 =
∑

         (40) 

Onde, 

j = 1, 2, 3,...,n 

n = Número de linhas ou colunas da matriz 

 

Em seguida, é realizado o cálculo de pesos com base na seguinte equação, resultando, 

desta forma em um Autovetor ou matriz de pesos relativos, conforme equação 41: 

 𝑤 =
∑

         (41) 
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Onde, 

i = 1, 2, 3,..., n 

Wi = Autovetor 

n = Número de linhas ou colunas da matriz 

 

Segundo Saaty (1977), existe uma relação entre os pesos vetoriais, w, e a matriz de 

comparação em pares, A, como mostrado na equação 42. 

Aw= λmaxw         (42) 

 

O λmax é o maior autovalor da matriz de julgamentos. Ele é um parâmetro de validação 

na AHP, usado como um índice de referência para verificar a Razão de Consistência (CR) do 

vetor estimado. Para calcular o CR, primeiramente será preciso calcular o Índice de 

Consistência (CI) de cada matriz de ordem ne  que pode ser obtido a partir da equação 43: 

 𝐶𝐼 =          (43) 

CI = Índice de Consistência 

n = número de linhas da matriz 

λmax= maior autovalor da matriz de julgamentos 

 

Para calcular a razão de consistência (CR), é necessário aplicar a equação 44: 

 𝐶𝑅 =           (44) 

 

A consistência do julgamento pode ser verificada observando o valor da razão de 

consistência CR para o valor apropriado da matriz na Tabela 10. Se CR ≤ 0,1, a matriz de 

julgamento é aceitável, caso contrário, é considerada inconsistente. Para obter uma matriz 

consistente, os julgamentos devem ser revisados e aprimorados (SAATY, 1977). 

 

Tabela 10 – Consistência aleatória média (IR) 

Tamanho da matriz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consistência aleatória 0,0 0,0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Fonte: Saaty (1977) 
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O terceiro e último passo para aplicação da AHP é a síntese de prioridades. Esta etapa 

tem por objetivo ponderar os autovetores normalizados pelos pesos dos critérios e a soma é 

tomada sobre todas as entradas de autovetores ponderados correspondentes àquelas no 

próximo nível inferior da hierarquia. Portanto, multiplica-se uma matriz com todos os 

autovetores das alternativas por outra matriz com o autovetor dos critérios. 

Observa-se que, em tese, o autovetor é uma matriz onde quanto maior for o elemento, 

mais preferencial ele será (RODRIGUES, 2010). 

Entretanto, essa abordagem não é válida para todos os casos, pois existem algumas 

situações em que um elemento será preferível à medida que ele for menor em relação a seus 

pares, como por exemplo, no caso do custo do transporte que será melhor quanto menor ele 

for em relação a seus pares, portanto, caracterizando-se como uma grandeza inversamente 

proporcional (RODRIGUES, 2010). 

Em situações como essa, antes de realizar a síntese de prioridades, é necessário fazer a 

harmonização e normalização das grandezas inversamente proporcionais. Para realizar a 

harmonização, divide-se o somatório dos valores das alternativas pelo valor de cada 

alternativa. Em seguida deve ser realizada a normalização dos valores harmonizados da 

seguinte maneira: divide-se o valor harmonizado da alternativa pela soma dos valores 

harmonizados. 

Justifica-se a utilização da técnica AHP devido a sua abordagem multicritério, pois 

permite a consideração de vários atributos, tanto quantitativos quanto qualitativos, no 

momento da decisão, com isso, a metodologia passa a ser vantajosa (SILVA et al., 2017; 

ANDRIOLI, DIEHL, HANSEN, 2015; LIMA; RODRIGUES; GUIDUCCI, 2016; 

RODRIGUES, 2010; IAÑES; CUNHA, 2006).  

Além disso, essa técnica estabelece um processo de análise estruturado de apoio à 

tomada de decisão em relação às diversas características de decisão, o qual permite ordenar as 

alternativas de acordo com determinados critérios de decisão, considerando o seguinte ponto 

de vista: atribuindo pesos aos atributos, estabelecendo uma relação ordinal ou cardinal entre 

eles, por meio de visualização (ANDRIOLI; DIEHL; HANSEN, 2015; RODRIGUES, 2010). 

Deste modo, o processo de escolha caracteriza-se, basicamente, de um problema de opção, 

dentre uma lista de alternativas que leva em consideração um conjunto razoável de critérios. 
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4 APLICAÇÃO DO MÉTODO E DISCUÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo destina-se a aplicação do método adotado para gestão e avaliação de 

desempenho das atividades de transporte no IF Sudeste MG, tendo por objetivo, avaliar as 

estratégias de composição de frota (própria, terceirizada ou mista) para a instituição estudada 

e a discussão dos resultados encontrados. A seguir, são apresentadas as informações sobre 

cada uma das etapas conforme descrito no Capítulo 3. 

Passo 1: Definições iniciais 

Nesta etapa, estão definidos os parâmetros que orientaram a gestão de frota e avaliação 

de desempenho das estratégias de composição de frota para o IF Sudeste MG. 

Nível 1 (Caracterização da Organização): 

A organização estudada denomina-se Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), criado pela Lei nº 11.892, de 

29/12/2008. Esta entidade é uma autarquia federal que apresenta uma estrutura organizacional 

multicampi, possuindo 10 unidades acadêmicas, sendo 7 campi e 3 campi avançados, 

localizados em municípios que pertencem à Zona da Mata Mineira e Campo das Vertentes. A 

instituição também é composta por uma Reitoria, localizada em Juiz de Fora, unidade 

estratégica e gestora das políticas institucionais, em suas diversas áreas, principalmente em 

relação ao ensino, à pesquisa e à extensão (IF Sudeste MG, 2019). 

O IF Sudeste MG tem como missão promover a educação básica, profissional e 

superior, pública, de caráter científico e tecnológico, inclusiva e de qualidade, por meio da 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão, visando à formação integral e contribuindo para 

o desenvolvimento e sustentabilidade regional (IF Sudeste MG, 2019). 

No que diz respeito ao porte do IF Sudeste MG, a instituição oferta, por meio de seus 

campi, 20 cursos técnicos integrados, 38 cursos técnicos concomitantes/subsequentes, 10 

cursos técnicos na modalidade ensino a distância, 3 cursos na modalidade PROEJA, 32 cursos 

de graduação, 8 cursos de pós-graduação lato sensu, dos quais 2 são na modalidade à 

distância, e 3 cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado Profissional), totalizando 211 

cursos oferecidos para a comunidade em 2018 (IF Sudeste MG, 2019). 

Nestes cursos, em 2018, foram matriculados 16.520 estudantes nas diferentes 

modalidades de ensino. Em termos percentuais de matriculados, 3,80%, em cursos de 

Formação Inicial em Continuada (FIC), 61,28% em cursos técnicos, 31,88% em cursos de 

graduação e 3,03% em cursos de pós-graduação (IF Sudeste MG, 2019). 
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A fim de possibilitar a atuação do IF Sudeste MG, tona-se necessária uma estrutura 

organizacional interna básica conforme apresentada nas figuras 3 e 4: 

 

 
Figura 3 – Estrutura Organizacional Geral do IF Sudeste MG 

Fonte: Adaptado de IF Sudeste MG (2017) 
 



64 
 

 

 
Figura 4 – Estrutura Organizacional de Transporte IF Sudeste MG 

Fonte: Adaptado de IF Sudeste MG (2017)
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As figuras 3 e 4 apresentam a estrutura organizacional geral e, mais especificamente, 

do setor de transporte em cada unidade do IF Sudeste MG. Essa estrutura permite observar 

onde o setor de transporte está inserido no contexto organizacional. Ressalta-se que os setores 

de transporte estão normalmente vinculados a Diretoria de Administração de cada unidade, 

porém em dois campi do IF Sudeste MG o setor de transporte se vincula a Diretoria de 

Desenvolvimento Institucional. 

Nível 2 (Contexto da organização): 

No que diz respeito ao seu contexto geográfico, o IF Sudeste MG atua principalmente 

em duas mesorregiões do Estado de Minas Gerais: Zona da Mata e Campo das Vertentes. A 

instituição tem composição multicampi abrangendo, originalmente, três já consolidadas 

instituições federais, denominadas “Escola Agrotécnica Federal de Barbacena”, “Colégio 

Técnico Universitário” (vinculado à UFJF) e “CEFET de Rio Pomba”. Com a posterior 

criação dos campi Muriaé, Santos Dumont, São João del-Rei e Campus Avançado Bom 

Sucesso, a instituição ampliou-se ainda mais e passou a oferecer maior variedade de cursos 

em diferentes áreas do conhecimento. Em 2014, foi implantado também o Campus Manhuaçu, 

e em 2015, o Campus Avançado Cataguases e o Campus Avançado Ubá (IF Sudeste MG, 

2019). 

A gestão de frotas no âmbito do IF Sudeste MG, desempenha um papel importante, e 

apesar de ser considerada uma atividade meio, de apoio às demais funções, possui posição 

estratégica, conforme pode ser observado em seu mapa estratégico apresentado na Figura 5, 

uma vez que as atividades de transportes se encontram na área estratégica denominada de 

Equilíbrio Econômico-Financeiro. Sem os serviços prestados pelo setor logístico, em 

particular pela área de transportes, as políticas públicas poderiam ter sua efetividade 

comprometida (IF Sudeste MG, 2018). 
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Figura 5 – Foco Estratégico do IF Sudeste MG por área 

Fonte: Adaptado do Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Sudeste MG (2014) 

 

Todos os campi e a Reitoria do IF Sudeste MG, possuem um setor responsável pela 

frota de veículos oficiais, que tem a atribuição de normatizar, acompanhar e fiscalizar o seu 

uso, assim como controlar as manutenções periódicas, gerir os contratos de fornecimento de 

combustível, manutenção, seguro veicular, terceirização de motoristas e sistema 

informatizado de gestão de frotas (IF Sudeste MG, 2018). 

Nestes setores, as principais atividades de transporte desempenhadas são: visitas 

técnicas realizadas pelos alunos em empresas dos ramos de atividade correlatas às disciplinas 

dos diversos cursos oferecidos pela instituição; deslocamento de estudantes em atividades 

extraclasse, de extensão e pesquisa; transporte de servidores para realização de atividades 

administrativas e pedagógicas nas diversas unidades do IF Sudeste MG (Juiz de Fora, Rio 

Pomba, Barbacena, Muriaé, São João del-Rei, Santos Dumont, Bom Sucesso, Manhuaçu, Ubá 
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e Cataguases) e, também, fora das cidades de atuação da instituição, além da realização de 

serviços internos nas respectivas localidades de cada campi (IF Sudeste MG, 2018). 

Para realizar as atividades de transporte, o IF Sudeste MG adota a seguinte estrutura 

de composição de frota (IF SUDESTE MG, 2018), porém, no passo 6, será detalhada a frota 

de cada unidade: 

1- Veículos de propriedade da instituição 

2- Motoristas Terceirizados 

3- Manutenção “Quarteirizada” (rede de oficinas disponíveis através de 

credenciamento realizado pela empresa terceirizada) 

4- Combustível “Quarteirizado” (rede de postos de combustíveis disponíveis através 

de credenciamento realizado pela empresa terceirizada) 

5- Seguro veicular facultativo Terceirizado 

Outras possibilidades de composição de frota são possíveis, conforme já apresentadas 

no subcapitulo 2.1.2. Porém, deve ser verificada a disponibilidade das empresas em fornecer 

todas as alternativas de composição de frota existentes na literatura. Essa questão pode ser 

verificada a partir da pesquisa de mercado, conforme demonstrada no passo 3. 

O contexto político-econômico vivido pelo IF Sudeste MG, nos anos de 2016 e 2017, 

foi caracterizado por contingenciamento de recursos e, em 2018, também iniciou o ano com 

contingenciamento, porém em meados do segundo semestre ocorreu à liberação de 100% dos 

recursos aprovados pela Lei Orçamentária Anual (IF SUDESTE MG, 2019). 

A Portaria 28/2017 do Ministério do Planejamento estabeleceu limites para gastos em 

determinas despesas essenciais para as atividades dos campi, como por exemplo, gastos com 

mão de obra terceirizada (IF SUDESTE MG, 2018). Em 2017 foram dispensados mais de 130 

trabalhadores em função da limitação dos gastos imposta pela Portaria 28/2017, impondo 

dificuldades em áreas como limpeza, vigilância e transportes (IF SUDESTE MG, 2018). 

Segundo informações constantes no relatório de gestão do IF Sudeste MG, do 

exercício de 2017, as ações de ensino e administrativas foram prejudicadas e o patrimônio 

público ficou desguarnecido em alguns casos, devido aos limites de despesas estabelecidos 

pela Portaria 28/2017 do Ministério do Planejamento. 

Portanto, o contexto político-econômico deve ser levado em consideração no processo 

de avaliação de desempenho, uma vez que demonstra restrições que devem ser consideradas 

no momento de definir a melhor estratégia de composição de frota. 

Nível 3 (desempenho): 
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A categoria utilizada é a eficiência, pois este trabalho pretende avaliar o quanto cada 

estratégia de composição de frota melhor contribui para aumentar a eficiência das atividades 

de transporte no IF Sudeste MG. O aspecto a ser considerado é o econômico, pois a proposta é 

encontrar qual das alternativas, permitirá um maior custo/benefício, considerando o contexto 

organizacional da instituição estudada. 

Em seguida, o nível de análise definido nesta dissertação foi o estratégico do ponto de 

vista público, pois se trata da avaliação de desempenho das atividades de transporte no IF 

Sudeste MG, cujos resultados poderão orientar futuras decisões com o intuito de atingir a 

máxima eficiência da função transporte. 

No que se refere ao escopo da avaliação, o enfoque foi, em parte, do sistema, tendo em 

vista que apenas os veículos rodoviários de passageiros e as alternativas de composição de 

frotas, aplicáveis ao contexto organizacional, foram considerados na análise.  

Quanto à abrangência temporal, foi considerada apenas a avaliação de desempenho 

das atividades de transporte no ano de 2018. Em relação à abrangência geográfica, foram 

selecionados todos os setores de transporte localizados nas unidades do IF Sudeste MG 

espalhados pela região da Zona da Mata e Campo das Vertentes. 

Sendo assim, como saída desta etapa, tem-se a descrição básica dos parâmetros que 

orientarão a avaliação de desempenho da frota do IF Sudeste MG, conforme demonstrados na 

Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Resumo dos principais parâmetros definidos na Etapa 1 

Parâmetro Descrição 

Caracterização 
Instituição Pública de Ensino (Autarquia Federal) – estrutura organizacional 
multicampi. 

Contexto Transporte de professores, alunos e servidores técnico-administrativos. 

Composição de Frota 
Avaliação de desempenho das atividades de transporte considerando as alternativas 
de composição de frota, aplicáveis ao contexto organizacional. 

Categoria Eficiência 

Aspecto Econômico 

Nível de Análise Estratégico 

Ponto de Vista Público 

Escopo de Avaliação 
Parte do sistema de transporte (apenas os veículos rodoviários de passageiros e as 
alternativas de composição de frota, aplicáveis ao contexto organizacional, para cada 
tipo de veículo) 

Abrangência Temporal Dados do ano de 2018 

Abrangência Geográfica Todos os setores de Transporte do IF Sudeste MG 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Passo 2: Planejamento 

 Nível 1 (Diagnóstico e Demanda): 

 Este nível tem por objetivo realizar o diagnóstico para determinar a demanda com base 

nos indicadores de demanda identificados. 

 O primeiro indicador de demanda considerado foi a quantidade de veículos necessária 

para atender toda operação de transporte da organização. Para realizar o diagnóstico e 

determinar a demanda, foi considerando os dados históricos das atividades de transporte no 

ano de 2018. 

 Em seguida, o segundo indicador empregado foi a distância total percorrida pelos 

veículos. Este indicador também é utilizado na dimensão Operação, para indicar o nível de 

utilização da frota. 

Os dois indicadores mencionados fazem parte dos indicadores que representam o 

atributo Custo. No passo 6 serão coletados os dados para quantificação dos indicadores 

referenciados neste nível, por cada tipo de veículo e por unidade do IF Sudeste MG no ano de 

2018. 

 Nível 2 (Adequação): 

 Neste nível a atenção foi dada as características dos veículos que atendem aos diversos 

tipos de demanda de transporte. Para isso, foi necessário verificar quais são os tipos de 

veículos existentes na frota do IF Sudeste MG. 

 Os tipos de veículos encontrados na frota da instituição pesquisada foram: 1) Carro de 

passeio; 2) Van; 3) Micro-ônibus; 4) ônibus; 5) Caminhonete; 6) Caminhão; e 7) Trator. 

Entretanto, por especificidade da pesquisa, as quantidades de cada campus do IF Sudeste MG, 

será apresentada no passo 6. 

Porém, considerando o foco desta pesquisa, o enfoque foi dado apenas aos quatro 

primeiros veículos que são caracterizados como veículos rodoviários de passageiros. 

 Nível 3 (Dimensionamento): 

 Utilizando os indicadores de demanda e das características dos veículos, é possível 

estabelecer o dimensionamento ideal da frota, a fim de atender as demandas operacionais. 

Existem diversas técnicas de roteamento de veículos que podem ser utilizadas para 

dimensionamento dos veículos, conforme abordadas no subcapítulo 2.1.2. Porém, por conta 

do objetivo definido para este trabalho, não será utilizada nenhuma técnica de roteamento de 

veículos. 
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Passo 3: Estratégia 

Nível 1 (Frota própria): 

A composição da frota própria do IF Sudeste MG, é composta das seguintes 

características: 

Tabela 12 – Composição da Frota Própria do IF Sudeste MGVeículo Próprio 

Tipos de Veículos Rodoviários de Passageiros Indicadores de Investimento/retorno/benefícios 

Carro de passeio 
Custo de propriedade e de oportunidade: Depreciação, 

tributos (DPVAT) e Remuneração de Capital 
Van 

Microônibus 
Ônibus 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 
 

Nível 2 (Frota terceirizada): 

A composição da frota terceirizada do IF Sudeste MG, é composta pelas seguintes 

características, conforme demonstrado na Tabela 13: 

 

Tabela 13 – Composição da Frota Terceirizada do IF Sudeste MG 

Composição Frota 
Características da Composição 

(Terceirizada/Quarteirizada) 
Indicadores 

Combustível 
Contratação de posto de combustível ou rede de postos 

credenciados 
Custo do combustível 

Manutenção 
Contratação de oficina ou rede de oficinas 

credenciadas 
Custo da mão de obra e 

dos insumos 

Motorista Contratação de motorista 
Custo com contrato de 

motorista 

Seguro facultativo Contratação de seguradora 
Custo de seguro 

facultativo 

 Fonte: Elaboração Própria (2019) 
 

Nível 3 (Comparativo): 

O objetivo deste trabalho foi realizar a avaliação de desempenho das atividades de 

transporte, para comparar os desempenhos de cada alternativa de composição de frota 

disponível no mercado e, por fim, determinar qual das alternativas mais contribui para 

aumentar a eficiência das atividades de transporte do IF Sudeste MG.  

Neste contexto, por meio de pesquisa documental realizada através do site do 

Ministério da Economia (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/), denominado de Painel 

de Preços, foi possível encontrar as opções e os preços dos tipos de composição de frota 

licitada pelos órgãos da Administração Pública Federal. 
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Ressalta-se que foi abordado neste nível, apenas os tipos e características de 

composição de frota encontradas na pesquisa realizada conforme detalhamento a seguir, 

porém, os preços serão indicados no passo 6, nível 1, por se tratar especificamente de coleta 

de dados relativa aos custos com essas contratações. 

Essa pesquisa foi realizada em 16 de agosto de 2018, por meio dos seguintes filtros: 

1) Licitações concluídas nos “últimos 180 dias”;  

2) Modalidade de compra “pregão”;  

3) Descrição do item (denominação do serviço de transporte) “locação de veículos”, 

“prestação de serviços de transporte”;  

4) Licitações realizadas no âmbito dos órgãos da esfera “federal”.  

O resultado indicou 59 licitações relacionadas às atividades de transporte. Sendo 

assim, devido ao objetivo pretendido neste trabalho, torna-se necessário apresentar as 

características de cada estratégia de composição de frota encontradas, conforme pode ser 

observado na Tabela 14: 

 

Tabela 14 – Estratégias de Composição de Frota 

Estratégias Composição da frota 

Frota Própria 

Veículo próprio 

Contratação de motoristas (terceirizado) 
Combustível (terceirizado ou quarteirizado) 

Manutenção (terceirizado ou quarteirizado) 

Contratação de seguro total (terceirizado) 

Frota Locada (veículo e motorista exclusivo) 
Locação de Veículo com motorista, manutenção, combustível 
e seguro total 

Frota por Demanda (quilômetro percorrido) 
Serviço de transporte terceirizado, com veículo motorista, 
manutenção, seguro total e combustível 

Frota Taxi (serviço de transporte por 
aplicativo) 

Serviço de transporte quarteirizado (rede de taxistas 
credenciados pela empresa terceirizada e gerenciados por 
meio de sistema web e/ou aplicativo de celular) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

Dentre as alternativas de composição de frota encontradas, existe a possibilidade de 

utilizar ao mesmo tempo a frota própria e a terceirizada (frota mista). Esta opção permite 

atender as demandas sazonais que podem ocorrer ao longo do ano. 

Além das características apresentadas na tabela 14 a partir da análise dos editais 

pesquisados, também foi possível realizar comparativos entre os diferentes tipos de 

composição de frota adotados na Administração Publica Federal, conforme demonstrados na 

Tabela 15: 



72 
 

 

Tabela 15 – Estratégias de composição de frota: comparativo 

Estratégias 

Comparativo da composição de frota 

Atributos 

Flexibilidade Tempo Segurança Custo 

Frota Própria 

Nova licitação para 
aquisição de mais 
veículos e aditivo 
contratual de até 25% 
para mão de obra, 
combustível e 
manutenção. 

Atendimento quase 
imediato (tempo máximo 
estimado para atendimento 
e início da viagem: 15 
minutos). 

Contratação de motoristas terceirizados estabelecendo 
exigência de tempo mínimo de experiência profissional; se 
ocorrer problema no veículo, o mesmo ficará indisponível 
para utilização até que seja consertado. 

Custo de propriedade e de 
oportunidade: Depreciação, 
Tributos (DPVAT) e Remuneração 
de Capital. 
Custos com motorista, combustível 
e manutenção. 

Frota Locada 

Aditivo contratual de 
até 25% para mão de 
obra, combustível e 
manutenção. 

Atendimento quase 
imediato (tempo máximo 
estimado para atendimento 
e início da viagem: 15 
minutos). 

Contratação de motoristas terceirizados estabelecendo 
exigência de tempo mínimo de experiência profissional; se 
ocorrer problema no veículo, o mesmo deverá ser 
substituído sem custo para a contratante. 

Custo da locação por quilômetro 
percorrido: franquia mínima de 
quilômetros (veículo e motorista 
para utilização exclusiva da 
contratante). 

Frota por 
Demanda 
(quilômetro 
percorrido) 

Variação de demanda 
prevista no contrato, 
pois o pagamento será 
proporcional ao 
quilômetro percorrido. 

Tempo máximo exigido 
em contrato para 
atendimento e início da 
viagem, varia entre os 
editais encontrados: de 30 
minutos até 48 horas. 

Contratação de motoristas terceirizados estabelecendo 
exigência de tempo mínimo de experiência profissional; se 
ocorrer problema no veículo, o mesmo deverá ser 
substituído sem custo para a contratante; exigência em 
contrato para instalação de rastreadores em todos os 
veículos e disponibilização de software para 
gerenciamento e acompanhamento dos veículos em tempo 
real por sistema web e/ou aplicativo de celular. 

Custo do serviço por quilômetro 
percorrido (veículo disponibilizado 
à contratante apenas quando 
demandado). 

Frota Taxi 
(serviço de 
transporte por 
aplicativo)1 

Variação de demanda 
prevista no contrato, 
pois o pagamento será 
proporcional ao 
quilômetro percorrido 
com o passageiro 
embarcado. 

Atendimento quase 
imediato (tempo máximo 
estimado para atendimento 
e início da viagem varia 
entre os editais 
encontrados: de 15 até 20 
minutos). 

Contratação de motoristas quarteirizados; se ocorrer 
problema no veículo, o mesmo deverá ser substituído sem 
custo para a contratante; disponibilização de software via 
aplicativo mobile para solicitações de veículos, controle e 
acompanhamento das despesas com a utilização do 
transporte. 

Custo do serviço por quilômetro 
percorrido apenas com passageiro 
embarcado (veículo 
disponibilizado à contratante 
apenas quando demandado) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) somente utilizado em cidades com grandes centros urbanos e em deslocamentos realizados dentro da cidade ou até às cidades limítrofes 
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A partir da análise dos 59 editais de licitação, foi possível identificar as estratégias de 

composição de frota adotadas na administração pública federal. Porém, foi constatado que nos 

editais pesquisados, a estratégia de composição de frota por taxi (serviço de transporte por 

aplicativo), apesar de ser uma inovação nos modelos de contratações públicas, suas 

características não condizem com a realidade das viagens realizadas pelas unidades do IF 

Sudeste MG. Essa realizada será demonstrada nos próximos parágrafos. 

Nos editais de serviços de transporte por aplicativo (frota taxi), o objetivo é transportar 

servidores dentro do município de atuação do órgão licitante ou no máximo até cidades 

limítrofes, pois neste modelo, o serviço é cobrado por quilometro percorrido apenas quando o 

passageiro estiver dentro do veículo.  

Por exemplo, se for solicitada uma viagem de Juiz de Fora até o aeroporto 

Internacional Tom Jobim (Galeão) na cidade do Rio de Janeiro, para levar um servidor que irá 

embarcar nesse aeroporto, o taxista que for levá-lo poderá cobrar apenas o percurso do trajeto 

de ida, pois o de retorno não poderá ser contabilizado. Por isso, esse modelo de contratação se 

torna inviável para grandes distâncias e para situações ocorridas conforme exemplo dado. 

Portanto, o serviço de transporte por aplicativo será excluído das alternativas possíveis de 

serem adotadas pelo IF Sudeste MG. 

Outro ponto a ser destacado se refere à não utilização do modelo de locação de 

veículos para os tipos de veículos como ônibus, micro-ônibus e van, pois não foram 

encontrados editais com esse modelo de serviço nas licitações pesquisadas. Por isso, a 

estratégia de frota locada será excluída para os tipos de veículos mencionados. 

Sendo assim, as possíveis alternativas que foram consideradas para a avaliação 

proposta, estão demonstradas na Tabela 16: 

 

Tabela 16 – Estratégias de composição de Frota: Alternativas 

Tipo de Veículos 
Frota Própria 

(Alternativa 1) 
Frota por Demanda 

(Alternativa 2) 
Frota Locada 

(Alternativa 3) 
Ônibus Disponível Disponível Não se Aplica 

Micro-ônibus Disponível Disponível Não se Aplica 
Van Disponível Disponível Não se Aplica 

Carro passeio Disponível Disponível Disponível 
Fonte: Painel de Preços do Ministério da Economia (2019) 
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Passo 4: Operação 

 Nível 1 (Utilização): 

Considerando a especificidade desta pesquisa, o enfoque foi dado ao serviço de 

transporte rodoviário de passageiros realizado no IF Sudeste MG. Com base nos indicadores 

de nível de serviço é possível caracterizar o volume e a ociosidade da frota. Sendo assim, os 

indicadores que podem ser utilizados para medir a utilização da frota são: 

1) Distância percorrida; 

2) Horas trabalhadas; 

3) Horas ociosas; 

4) Número de veículos; 

5) Número de motoristas. 

Porém, por conta da disponibilidade de dados foram utilizados apenas os indicadores 

de distância, número de veículos e número de motoristas. 

 Nível 2 (Manutenção): 

 A manutenção da frota própria pode ser terceirizada, quarteirizada ou própria. O IF 

Sudeste MG, adota o tipo de manutenção quarteirizada, pois se utiliza a rede de oficinas 

credenciadas pela empresa contratada (terceirizada). Os indicadores utilizados para medir o 

nível de serviço da manutenção são: 

1) Disponibilidade do veículo em horas (Horas disponíveis); 

2) Indisponibilidade do veículo em horas (Horas indisponíveis causadas por 

manutenção); 

3) Número de veículos que retornam para manutenção (Total de veículos 

reincidentes); 

4) Número de manutenções realizadas nos veículos (Número total de manutenção 

realizada). 

Os indicadores citados acima, não foram utilizados nesta pesquisa por falta de dados. 

Entretanto, no caso da manutenção nos veículos da estratégia de composição da frota locada 

ou por demanda, como os veículos são de responsabilidade da empresa terceirizada, não há 

indicadores a serem definidos, mas apenas é exigido, em contrato, o comprovante de que as 

manutenções foram realizadas de acordo com o plano de manutenção periódica definida pelo 

fabricante dos veículos. 

Nas estratégias de frota locada ou por demanda, caso um dos veículos apresentem 

defeito, há uma cláusula no contrato determinando que o mesmo deve ser substituído por 
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outro com as mesmas características do anterior. Por este motivo não são definidos 

indicadores de manutenção para frota locada ou por demanda. 

Nível 3 (Custos): 

Com base em indicadores de custo, as estratégias de composição de frota pesquisadas 

possuem as seguintes características, conforme pode ser visualizado na Tabela 17: 

 

Tabela 17 – Indicadores/medidas de Custo por Estratégia de Composição de Frota 

Estratégias de Composição frota 

Característica 
Frota Própria Frota Locada 

Frota por 
Demanda 

Frota Taxi 

Indicadores/medidas de custos 

Utilização 
Custo de combustível por 

quilômetro percorrido 

Custo total do 
transporte por 

quilômetro 
percorrido 

(franquia mínima 
por conta da 

disponibilização 
exclusiva do 

veículo e motorista) 

Custo total 
do transporte 

por 
quilômetro 
percorrido 

Custo total do 
transporte por 

quilômetro 
percorrido 

(utilizados em 
deslocamentos 

dentro da 
cidade ou até 

cidades 
limítrofes) 

Manutenção 
Custo de manutenção por 

quilômetro percorrido 

Mão de Obra Custo de motorista 

Seguro 
Custo de seguro contra 

terceiros 

Tributos Custo de Tributos (DPVAT) 

Propriedade 
Custo de Depreciação do 

veículo 

Remuneração do 
capital investido 

(compra do veículo) 
Custo de oportunidade 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 
 

Passo 5: Atributos e pesos 

Após definição da categoria e do aspecto, realizados no passo 1, torna-se necessário 

definir quais são os atributos relevantes para avaliação de desempenho e ponderá-los de 

acordo com a percepção dos gestores. 

Nível 1 (lista dos atributos): 

Os atributos foram identificados com base na pesquisa bibliográfica, a partir dos 

seguintes trabalhos: Ballou (2001); Bowersox e Closs (2001); Faria e Costa (2005); Leal 

Júnior (2010), Martins et al. (2011); Leal Júnior e D’Agosto (2011); Smith, Axon e Darton 

(2013); Andrioli, Diehl e Hansen (2015); Ribeiro (2017); Zini (2018). 

Os atributos foram selecionados com base na pesquisa documental realizada no passo 

3 e demonstrados na tabela 15. Esta tabela apresenta, a partir dos editais pesquisados, uma 

análise comparativa das diferentes estratégias de composição de frota adotadas pelos órgãos 
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da administração pública federal, a partir dos atributos flexibilidade, tempo, segurança e 

custo, sendo estes, considerados relevantes para a análise realizada.  

Nível 2 (escolha da técnica de ponderação): 

A técnica de Análise Hierárquica de Processo (AHP) foi utilizada para ponderar os 

atributos com base na percepção dos gestores. Seu funcionamento e sua modelagem 

matemática foram detalhados no capítulo 3.3. 

Nível 3 (ponderação dos atributos): 

A ponderação dos atributos foi determinada com a aplicação da técnica AHP, a partir 

do resultado do questionário enviado aos gestores responsáveis pelo setor transporte em cada 

unidade do IF Sudeste MG. 

Responderam ao questionário enviado, os gestores de sete das oito unidades do IF 

Sudeste MG. Ressalta-se que nas unidades de Ubá e Cataguases não existe estrutura de 

transporte, deste modo, todo controle e gestão do transporte desses campi são realizados pelo 

gestor da Reitoria, por isso essas duas unidades não foram consideradas. Portanto, o índice de 

respondentes foi de 87,5%. 

Em relação ao perfil dos gestores, em média, possuem 8 anos de tempo na instituição e 

3,5 anos de experiência como responsáveis pelas atividades de transporte. Através do 

questionário aplicado, foi possível verificar o nível de escolaridade dos respondentes.  O 

resultado demonstrou que todos possuem graduação, sendo que destes, 71% possuem 

especialização em gestão pública ou de negócios e 29% com mestrado ou doutorado. Desta 

forma, destaca-se o alto nível de qualificação dos gestores atuantes no IF Sudeste MG, na área 

de transporte. 

A agregação do julgamento individual dos gestores foi realizada por média 

geométrica, de acordo com Forman e Peniwati (1998). 

A razão de consistência da matriz de comparação para os atributos foi de 3,96%. 

Segundo Saaty (1977), as respostas são consistentes quando não ultrapassa o índice de 10%, 

portanto, isso indica que o julgamento dos gestores foram consistentes ao avaliarem os 

atributos as alternativas frente a cada atributo. 

Como resultado deste processo, têm-se a ponderação dos atributos realizados a partir 

da perspectiva dos gestores, conforme Tabela 18: 
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Tabela 18 – Atributos selecionados e suas ponderações 

Aspectos Atributos¹ Ponderação 

 

Econômicos 

Custo 0,3447 

Segurança 0,3441 

Flexibilidade 0,1488 

Tempo 0,1624 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 
Nota: 1) os atributos segurança, flexibilidade e tempo, foram relacionados ao aspecto econômico por influenciar 
a eficiência das atividades de transporte direta ou indiretamente. 

 

Passo 6: Coleta de dados 

 Nível 1 (levantamento de dados quantitativos): 

Foi realizado levantamento de dados quantitativos para os indicadores relacionados ao 

atributo custo e para os demais atributos foram utilizados dados qualitativos que serão 

demonstrados no próximo nível deste passo. Os dados quantitativos foram obtidos a partir de 

pesquisa documental realizada junto aos setores de transporte de cada unidade do IF Sudeste 

MG. 

Para demonstrar os indicadores e medidas de custos levantados, será seguida a 

estrutura de custos proposta no referencial teórico na tabela 2. 

O primeiro item da estrutura de custo a ser indicado é a depreciação dos veículos de 

propriedade do IF Sudeste MG, conforme demonstrados na tabela 19. 

 

Tabela 19 – Custos Frota Própria – Depreciação: ano 2018 

Centro de 
Resultado 

Tipo de 
Veículos 

Qtd. Veículos1 
Valor 

Aquisição Total 

Custo Fixo – Depreciação Anual - 5 
anos vida útil: residual 20% - Receita 

Federal2 (A) 

BOM SUCESSO Carro passeio 2,0 R$108.760,00 R$17.401,60 

REITORIA Carro passeio 6,0 R$328.760,00 R$52.601,60 

RIO POMBA 

Ônibus 4,0 R$679.148,99 R$108.663,84 

Micro-ônibus 1,0 R$69.400,00 R$11.104,00 

Van 2,0 R$259.555,55 R$41.528,89 

Carro passeio 17,0 R$686.008,00 R$109.761,28 

BARBACENA 

Ônibus 4,0 R$891.180,00 R$142.588,80 

Micro-ônibus 1,0 R$178.100,00 R$28.496,00 

Van 1,0 R$29.480,00 R$4.716,80 

Carro passeio 10,0 R$514.331,44 R$82.293,03 

JUIZ DE FORA 
Micro-ônibus 2,0 R$356.200,00 R$56.992,00 

Van 1,0 R$132.000,00 R$21.120,00 

Carro passeio 9,0 R$475.687,44 R$76.109,99 

MURIAÉ Micro-ônibus 1,0 R$214.000,00 R$34.240,00 
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Van 1,0 R$112.723,00 R$18.035,68 

Carro passeio 6,0 R$252.108,00 R$40.337,28 

SJDR 
Micro-ônibus 1,0 R$178.100,00 R$28.496,00 

Van 1,0 R$135.639,00 R$21.702,24 

Carro passeio 4,0 R$186.884,00 R$29.901,44 

SANTOS 
DUMONT 

Van 1,0 R$105.780,00 R$16.924,80 

Carro passeio 5,0 R$204.544,00 R$32.727,04 

MANHUAÇU Carro passeio 3,0 R$127.504,00 R$20.400,64 

Total – Ônibus 8,0 R$1.570.328,99 R$251.252,64 

Total –Microônibus 6,0 R$995.800,00 R$159.328,00 

Total – Van 7,0 R$775.177,55 R$124.028,41 

Total - Carro de passeio 62,0 R$2.884.586,88 R$461.533,90 

TOTAL 83,0 R$6.225.893,42 R$996.142,95 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros; 2) Instrução Normativa nº 1700, Receita Federal Brasileira 
(2017). 
 

Na tabela 20, são apresentados os dados sobre o custo com remuneração do capital 

investido na compra de veículos no ano de 2018, considerando uma taxa de remuneração de 

4,68% com base nos juros da poupança no ano de 2018, conforme dados disponíveis no site 

do Banco Central do Brasil. 

 

Tabela 20 – Custos Frota Própria – Custo de Oportunidade: ano 2018 

Centro de 
Resultado 

Tipo de Veículos Qtd. Veículos1 
Custo de oportunidade anual – taxa 

poupança2 = 4,68% no ano de 2018 (B) 

BOM SUCESSO Carro passeio 2,0 R$3.053,98 

REITORIA Carro passeio 6,0 R$9.231,58 

RIO POMBA 

Ônibus 4,0 R$19.070,50 

Micro-ônibus 1,0 R$1.948,75 

Van 2,0 R$7.288,32 

Carro passeio 17,0 R$19.263,10 

BARBACENA 

Ônibus 4,0 R$25.024,33 

Micro-ônibus 1,0 R$5.001,05 

Van 1,0 R$827,80 

Carro passeio 10,0 R$14.442,43 

JUIZ DE FORA 
Micro-ônibus 2,0 R$10.002,10 

Van 1,0 R$3.706,56 

Carro passeio 9,0 R$13.357,30 

MURIAÉ 
Micro-ônibus 1,0 R$6.009,12 

Van 1,0 R$3.165,26 

Carro passeio 6,0 R$7.079,19 

SJDR 
Micro-ônibus 1,0 R$5.001,05 

Van 1,0 R$3.808,74 
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Carro passeio 4,0 R$5.247,70 

SANTOS 
DUMONT 

Van 1,0 R$2.970,30 

Carro passeio 5,0 R$5.743,60 

MANHUAÇU Carro passeio 3,0 R$3.580,31 

Total – Ônibus 8,0 R$44.094,84 

Total – Microônibus 6,0 R$27.962,06 

Total – Van 7,0 R$21.766,99 

Total - Carro de passeio 62,0 R$80.999,20 

TOTAL 83,0 R$174.823,09 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros; 2) Banco Central do Brasil (2019). 
 

 Na tabela 21 são demonstrados os custos com seguro obrigatório e seguro facultativo 

contra terceiros no ano de 2018. Em relação aos tributos com IPVA e taxa de licenciamento, 

todo órgão público no estado de Minas Gerais fica isento desses pagamentos. 

 

Tabela 21 – Custos Frota Própria – Seguro obrigatório e Seguro Facultativo: ano 2018 

Centro de Resultado Tipo de Veículos Qtd. Veículos1 
Custo Fixo – DPVAT 

(C) 
Custo Fixo – Seguro 

Facultativo (D) 

BOM SUCESSO Carro passeio 2,0 R$99,74 R$1.100,00 

REITORIA Carro passeio 6,0 R$299,22 R$3.240,00 

RIO POMBA 

Ônibus 4,0 R$431,32 R$5.250,00 

Micro-ônibus 1,0 R$107,83 R$1.500,00 

Van 2,0 R$215,66 R$1.700,00 

Carro passeio 17,0 R$847,79 R$9.200,00 

BARBACENA 

Ônibus 4,0 R$431,32 R$4.624,00 

Micro-ônibus 1,0 R$107,83 R$1.000,00 

Van 1,0 R$107,83 R$1.500,00 

Carro passeio 10,0 R$498,70 R$6.970,00 

JUIZ DE FORA 
Micro-ônibus 2,0 R$215,66 R$1.800,00 

Van 1,0 R$107,83 R$900,00 

Carro passeio 9,0 R$448,83 R$4.260,00 

MURIAÉ 
Micro-ônibus 1,0 R$107,83 R$800,00 

Van 1,0 R$107,83 R$900,00 

Carro passeio 6,0 R$299,22 R$4.152,00 

SJDR 
Micro-ônibus 1,0 R$107,83 R$1.000,00 

Van 1,0 R$107,83 R$800,00 

Carro passeio 4,0 R$199,48 R$2.000,00 

SANTOS DUMONT 
Van 1,0 R$107,83 R$900,00 

Carro passeio 5,0 R$249,35 R$2.500,00 

MANHUAÇU Carro passeio 3,0 R$155,43 R$1.600,00 

Total – Ônibus 8,0 R$862,64 R$9.874,00 

Total –Microônibus 6,0 R$646,98 R$6.100,00 

Total – Van 7,0 R$754,81 R$6.700,00 

Total - Carro de passeio 62,0 R$3.097,76 R$35.022,00 
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TOTAL 83,0 R$5.362,19 R$57.696,00 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros 

 

O último componente do custo fixo é o salário dos motoristas. No IF Sudeste MG 

existe apenas 3 (três) motoristas efetivos (um do campus Barbacena e dois do campus Rio 

Pomba), sendo que o motorista oficial do campus Barbacena já possui idade para se 

aposentar.  

Por ser um cargo extinto pela Lei Federal nº 9.632, de 07 de maio de 1998, foi 

necessário que a instituição contratasse motoristas terceirizados para suprir toda sua demanda. 

Estes motoristas recebem seus salários, mais os valores de horas extras, eventualmente 

realizadas, e diárias para custeio de despesas em viagem. Optou-se por incluir os valores 

referentes aos salários e benefícios dos motoristas efetivos, juntamente com os terceirizados, 

mas com o mesmo valor dos motoristas terceirizados, pois quando se aposentarem serão 

substituídos pelos terceirizados. 

Na Tabela 22 são apresentados os custos com motoristas, porém, como um mesmo 

motorista pode conduzir ônibus, micro-ônibus, van e carro de passeio, optou-se por dividir 

esses custos proporcionalmente a quilometragem percorrida por cada tipo de veículo, 

conforme apresentado na Tabela 23. 

 

Tabela 22 – Custos Frota Própria – Motoristas: ano 2018 

Centro de Resultado Qtd Terceirizados Qtd Servidor TOTAL 

BOM SUCESSO 1 R$52.975,70   R$52.975,70 

REITORIA 4 R$259.788,98   R$259.788,98 

RIO POMBA 4 R$149.262,97 2 R$74.631,49 R$223.894,46 

BARBACENA 4 R$269.357,43 1 R$67.339,36 R$336.696,79 

JUIZ DE FORA 4 R$300.625,20   R$300.625,20 

MURIAÉ 2 R$162.522,40   R$162.522,40 

SJDR 2 R$181.399,68   R$181.399,68 

SANTOS DUMONT2 0 R$0,00   R$0,00 

MANHUAÇU 1 R$91.361,21   R$91.361,21 
TOTAL 22 R$1.467.293,57 3 R$141.970,84 R$1.609.264,41 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros; 2) esta unidade não possui motorista, os próprios servidores 
dirigem os veículos. 
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Tabela 23 – Custos Frota Própria – Motoristas proporção por tipo de veículo: ano 2018 

Centro de 
Resultado 

Tipo de 
Veículos 

Qtd. 
Veículos1 

Quilometragem 
Percorrida 

Total km (E) 

Custo Fixo 
Motoristas 

Custo Fixo 
motoristas 

proporcional 

 Custo Fixo 
motoristas por 
tipo de veículo 

(F) 

BOM SUCESSO Carro passeio 2,0 39.538,0 R$52.975,70 1,00 R$52.975,70 

REITORIA Carro passeio 6,0 171.714,0 R$259.788,98 1,00 R$259.788,98 

RIO POMBA 

Ônibus 4,0 17.178,0 

R$223.894,46 

0,10 R$21.520,76 

Micro-ônibus 1,0 2.605,0 0,01 R$3.263,48 

Van 2,0 10.632,0 0,06 R$13.319,49 

Carro passeio 17,0 148.304,0 0,83 R$185.791,34 

BARBACENA 

Ônibus 4,0 26.204,0 

R$336.696,79 

0,18 R$61.884,44 

Micro-ônibus 1,0 11.566,0 0,08 R$27.314,79 

Van 1,0 6.836,0 0,05 R$16.144,18 

Carro passeio 10,0 97.963,0 0,69 R$231.353,43 

JUIZ DE FORA 
Micro-ônibus 2,0 13.494,0 

R$300.625,20 

0,17 R$49.615,18 

Van 1,0 7.456,0 0,09 R$27.414,47 

Carro passeio 9,0 60.812,0 0,74 R$223.595,55 

MURIAÉ 
Micro-ônibus 1,0 6.435,0 

R$162.522,40 

0,07 R$11.052,15 

Van 1,0 11.529,0 0,12 R$19.801,12 

Carro passeio 6,0 76.663,0 0,81 R$131.669,13 

SJDR 
Micro-ônibus 1,0 9.836,0 

R$181.399,68 

0,13 R$23.219,69 

Van 1,0 6.495,0 0,08 R$15.332,64 

Carro passeio 4,0 60.511,0 0,79 R$142.847,35 

SANTOS 
DUMONT 

Van 1,0 7.206,0 
R$0,00 

0,07 R$0,00 

Carro passeio 5,0 22.533,6 0,22 R$0,00 

MANHUAÇU Carro passeio 3,0 74.458,0 R$91.361,21 1,00 R$91.361,21 

Total – Ônibus 8,0 43.382,0  0,05 R$83.404,58 

Total –Microônibus 6,0 43.936,0  0,07 R$114.465,23 

Total – Van 7,0 50.154,0  0,06 R$92.011,90 

Total - Carro de passeio 62,0 752.496,6  0,82 R$1.319.382,70 
TOTAL 83,0 889.968,6 R$1.609.264,4 1,0 R$1.609.264,41 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros 

 

Para facilitar a visualização de todos os custos fixos, estes foram consolidados na 

Tabela 24. 
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Tabela 24 – Custo Fixo Frota Própria – Consolidado: ano 2018 

Centro de 
Resultado 

Tipo de 
Veículos 

Qtd. 
Veículos1 

Depreciação Anual - 
5 anos vida útil: 
residual 20% - 

Receita Federal2 (A) 

Custo de 
oportunidade anual 
- taxa poupança3 = 
4,68% no ano de 

2018 (B) 

DPVAT 
(C) 

Seguro 
Facultativo 

(D) 

Quilometragem 
Percorrida 

Total em km 
(E) 

Custo Fixo 
motoristas por 
tipo de veículo 

(F) 

Custo Fixo Total 
(G) = 

(A)+(B)+(C)+(D)+
(F) 

BOM 
SUCESSO 

Carro passeio 
2,0 

R$17.401,60 R$3.053,98 R$99,74 R$1.100,00 39.538,0 R$52.975,70 R$74.631,02 

REITORIA Carro passeio 6,0 R$52.601,60 R$9.231,58 R$299,22 R$3.240,00 171.714,0 R$259.788,98 R$325.161,38 

RIO POMBA 

Ônibus 4,0 R$108.663,84 R$19.070,50 R$431,32 R$5.250,00 17.178,0 R$21.520,76 R$147.762,42 

Micro-ônibus 1,0 R$11.104,00 R$1.948,75 R$107,83 R$1.500,00 2.605,0 R$3.263,48 R$16.836,23 

Van 2,0 R$41.528,89 R$7.288,32 R$215,66 R$1.700,00 10.632,0 R$13.319,49 R$59.612,52 

Carro passeio 17,0 R$109.761,28 R$19.263,10 R$847,79 R$9.200,00 148.304,0 R$185.791,34 R$262.933,07 

BARBACENA 

Ônibus 4,0 R$142.588,80 R$25.024,33 R$431,32 R$4.624,00 26.204,0 R$61.884,44 R$222.176,00 

Micro-ônibus 1,0 R$28.496,00 R$5.001,05 R$107,83 R$1.000,00 11.566,0 R$27.314,79 R$56.456,66 

Van 1,0 R$4.716,80 R$827,80 R$107,83 R$1.500,00 6.836,0 R$16.144,18 R$20.067,77 

Carro passeio 10,0 R$82.293,03 R$14.442,43 R$498,70 R$6.970,00 97.963,0 R$231.353,43 R$289.286,90 

JUIZ DE FORA 
Micro-ônibus 2,0 R$56.992,00 R$10.002,10 R$215,66 R$1.800,00 13.494,0 R$49.615,18 R$118.624,93 

Van 1,0 R$21.120,00 R$3.706,56 R$107,83 R$900,00 7.456,0 R$27.414,47 R$53.248,85 

Carro passeio 9,0 R$76.109,99 R$13.357,30 R$448,83 R$4.260,00 60.812,0 R$223.595,55 R$317.771,67 

MURIAÉ 
Micro-ônibus 1,0 R$34.240,00 R$6.009,12 R$107,83 R$800,00 6.435,0 R$11.052,15 R$52.209,09 

Van 1,0 R$18.035,68 R$3.165,26 R$107,83 R$900,00 11.529,0 R$19.801,12 R$42.009,89 

Carro passeio 6,0 R$40.337,28 R$7.079,19 R$299,22 R$4.152,00 76.663,0 R$131.669,13 R$183.536,82 

SJDR 
Micro-ônibus 1,0 R$28.496,00 R$5.001,05 R$107,83 R$1.000,00 9.836,0 R$23.219,69 R$57.824,56 

Van 1,0 R$21.702,24 R$3.808,74 R$107,83 R$800,00 6.495,0 R$15.332,64 R$41.751,45 

Carro passeio 4,0 R$29.901,44 R$5.247,70 R$199,48 R$2.000,00 60.511,0 R$142.847,35 R$180.195,97 

SANTOS 
DUMONT 

Van 1,0 R$16.924,80 R$2.970,30 R$107,83 R$900,00 7.206,0 R$0,00 R$20.902,93 

Carro passeio 5,0 R$32.727,04 R$5.743,60 R$249,35 R$2.500,00 22.533,6 R$0,00 R$41.219,98 

MANHUAÇU Carro passeio 3,0 R$20.400,64 R$3.580,31 R$155,43 R$1.600,00 74.458,0 R$91.361,21 R$117.097,59 

Total – Ônibus 8,0 R$251.252,64 R$44.094,84 R$862,64 R$9.874,00 43.382,0 R$83.404,58 R$866.675,35 

Total – Micro-ônibus 6,0 R$159.328,00 R$27.962,06 R$646,98 R$6.100,00 43.936,0 R$114.465,23 R$838.584,32 
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Centro de 
Resultado 

Tipo de 
Veículos 

Qtd. 
Veículos1 

Depreciação Anual - 
5 anos vida útil: 
residual 20% - 

Receita Federal2 (A) 

Custo de 
oportunidade anual 
- taxa poupança3 = 
4,68% no ano de 

2018 (B) 

DPVAT 
(C) 

Seguro 
Facultativo 

(D) 

Quilometragem 
Percorrida 

Total em km 
(E) 

Custo Fixo 
motoristas por 
tipo de veículo 

(F) 

Custo Fixo Total 
(G) = 

(A)+(B)+(C)+(D)+
(F) 

Total – Van 7,0 R$124.028,41 R$21.766,99 R$754,81 R$6.700,00 50.154,0 R$92.011,90 R$153.250,20 

Total - Carro de passeio 62,0 R$461.533,90 R$80.999,20 R$3.097,76 R$35.022,00 752.496,59 R$1.319.382,70 R$984.778,75 

TOTAL 83,0 R$996.142,95 R$174.823,09 R$5.362,19 R$57.696,00 889.968,59 R$1.609.264,41 R$2.843.288,63 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros; 2) Receita Federal do Brasil (2017); 3) Banco Central do Brasil (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

Na tabela 25 são demonstrados os custos variáveis de manutenção e combustível, 

gastos no ano de 2018. Além disso, foram incluídos no custo de manutenção, os itens: pneus, 

óleos lubrificantes, mão de obra e peças de manutenção e lavagem veicular. 

 

Tabela 25 – Custo Variável Frota Própria – Manutenção e Combustível: ano 2018 

Centro de 
Resultado 

Tipo de 
Veículos 

Qtd. 
Veículos1 

Manutenção2(H) Combustível (I) 
 Custo Variável 

Total (J) = (H) + (I) 

BOM 
SUCESSO Carro passeio 2,0 R$7.264,74 R$17.073,86 R$24.338,60 

REITORIA Carro passeio 6,0 R$27.888,00 R$74.444,16 R$102.332,16 

RIO POMBA 

Ônibus 4,0 R$5.793,40 R$16.701,74 R$22.495,14 

Micro-ônibus 1,0 R$1.916,00 R$2.386,42 R$4.302,42 

Van 2,0 R$4.778,60 R$4.966,61 R$9.745,21 

Carro passeio 17,0 R$22.381,65 R$66.820,13 R$89.201,78 

BARBACENA 

Ônibus 4,0 R$38.333,80 R$36.113,54 R$74.447,34 

Micro-ônibus 1,0 R$13.190,84 R$8.149,91 R$21.340,75 

Van 1,0 R$5.812,90 R$4.361,01 R$10.173,91 

Carro passeio 10,0 R$20.276,15 R$39.991,56 R$60.267,71 

JUIZ DE FORA 
Micro-ônibus 2,0 R$10.847,94 R$9.744,90 R$20.592,84 

Van 1,0 R$3.557,87 R$3.160,90 R$6.718,77 

Carro passeio 9,0 R$14.738,96 R$27.914,35 R$42.653,31 

MURIAÉ 
Micro-ônibus 1,0 R$915,00 R$4.925,92 R$5.840,92 

Van 1,0 R$7.752,00 R$4.005,79 R$11.757,79 

Carro passeio 6,0 R$10.775,80 R$32.101,36 R$42.877,16 

SJDR 
Micro-ônibus 1,0 R$350,00 R$7.347,78 R$7.697,78 

Van 1,0 R$4.229,33 R$3.090,27 R$7.319,60 

Carro passeio 4,0 R$14.251,00 R$24.336,20 R$38.587,20 

SANTOS 
DUMONT 

Van 1,0 R$3.815,90 R$2.384,70 R$6.200,60 

Carro passeio 5,0 R$17.969,36 R$8.806,64 R$26.776,00 

MANHUAÇU Carro passeio 3,0 R$23.394,99 R$33.021,71 R$56.416,70 

Total – Ônibus 8,0 R$44.127,20 R$52.815,28 R$96.942,48 

Total –Microônibus 6,0 R$27.219,78 R$32.554,93 R$59.774,71 

Total – Van 7,0 R$29.946,60 R$21.969,28 R$51.915,88 

Total - Carro de passeio 62,0 R$158.940,65 R$324.509,97 R$483.450,62 

TOTAL 83,0 R$260.234,23 R$431.849,46 R$692.083,69 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros; 2) Neste item foram incluídos pneus, óleos lubrificantes, 
mão de obra, peças e lavagem. 
 

Depois de demonstrados os custos fixos e variáveis, a Tabela 26 consolida todos eles e 

divide pelo número de quilômetros percorridos, concluindo assim, a coleta de dados 

quantitativos e cálculo da medida custo por quilômetro percorrido que representa o atributo 

custo para a estratégia de composição de frota própria. Além disso, optou-se por não realizar o 
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levantamento dos custos indiretos (custos de administração), pois estes são difíceis e 

demorados para serem coletados. Outro fator a ser considerado é de que os custos indiretos 

continuarão a existir independente da estratégia de composição de frota adotada. 
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Tabela 26 – Custo Fixo e Variável Frota Própria – medida custo por km: ano 2018 

Centro de Resultado 
Tipo de 
Veículos 

Qtd. 
Veículos1 

Quilometragem Percorrida 
Total em km (E) 

Custo Fixo Total (G) 
Custo Variável Total 

(J) 
Custo Fixo + 
Variável (K) 

Custo Fixo + 
Variável por km (L) 

BOM SUCESSO Carro passeio 2,0 39.538 R$74.631,02 R$24.338,60 R$98.969,62 R$ 2,50 

REITORIA Carro passeio 6,0 171.714 R$325.161,38 R$102.332,16 R$427.493,54 R$ 2,49 

RIO POMBA 

Ônibus 4,0 17.178 R$154.935,81 R$22.495,14 R$177.430,95 R$ 10,33 

Micro-ônibus 1,0 2.605 R$17.924,06 R$4.302,42 R$22.226,48 R$ 8,53 

Van 2,0 10.632 R$64.052,36 R$9.745,21 R$73.797,57 R$ 6,94 

Carro passeio 17,0 148.304 R$324.863,52 R$89.201,78 R$414.065,30 R$ 2,79 

BARBACENA 

Ônibus 4,0 26.204 R$234.552,89 R$74.447,34 R$309.000,23 R$ 11,79 

Micro-ônibus 1,0 11.566 R$61.919,62 R$21.340,75 R$83.260,37 R$ 7,20 

Van 1,0 6.836 R$23.296,61 R$10.173,91 R$33.470,52 R$ 4,90 

Carro passeio 10,0 97.963 R$335.557,59 R$60.267,71 R$395.825,30 R$ 4,04 

JUIZ DE FORA 
Micro-ônibus 2,0 13.494 R$118.624,94 R$20.592,84 R$139.217,78 R$ 10,32 

Van 1,0 7.456 R$53.248,86 R$6.718,77 R$59.967,63 R$ 8,04 

Carro passeio 9,0 60.812 R$317.771,68 R$42.653,31 R$360.424,99 R$ 5,93 

MURIAÉ 
Micro-ônibus 1,0 6.435 R$52.209,10 R$5.840,92 R$58.050,02 R$ 9,02 

Van 1,0 11.529 R$42.009,89 R$11.757,79 R$53.767,68 R$ 4,66 

Carro passeio 6,0 76.663 R$183.536,82 R$42.877,16 R$226.413,98 R$ 2,95 

SJDR 
Micro-ônibus 1,0 9.836 R$57.824,57 R$7.697,78 R$65.522,35 R$ 6,66 

Van 1,0 6.495 R$41.751,46 R$7.319,60 R$49.071,06 R$ 7,56 

Carro passeio 4,0 60.511 R$180.195,97 R$38.587,20 R$218.783,17 R$ 3,62 

SANTOS DUMONT Van 1,0 7.206 R$20.902,93 R$6.200,60 R$27.103,53 R$ 3,76 

Carro passeio 5,0 22.534 R$41.219,99 R$26.776,00 R$67.995,99 R$ 3,02 

MANHUAÇU Carro passeio 3,0 74.458 R$117.097,59 R$56.416,70 R$173.514,29 R$ 2,33 

Total – Ônibus 8,0 43.382,00 R$389.488,70 R$96.942,48 R$486.431,18 R$ 11,21 

Total –Microônibus 6,0 43.936,00 R$308.502,28 R$59.774,71 R$368.276,99 R$ 8,38 

Total – Van 7,0 50.154,00 R$245.262,10 R$51.915,88 R$297.177,98 R$ 5,93 

Total - Carro de passeio 62,0 752.496,59 R$1.900.035,56 R$483.450,62 R$2.383.486,18 R$ 3,17 
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Centro de Resultado 
Tipo de 
Veículos 

Qtd. 
Veículos1 

Quilometragem Percorrida 
Total em km (E) 

Custo Fixo Total (G) 
Custo Variável Total 

(J) 
Custo Fixo + 
Variável (K) 

Custo Fixo + 
Variável por km (L) 

TOTAL 83,0 889.968,59 R$2.843.288,64 R$692.083,69 R$3.535.372,33 R$ 3,97 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros 
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Para levantamento dos custos com a estratégia de composição de frota locada e frota 

por demanda, foi realizada a pesquisa de preços utilizando o site do Ministério da Economia, 

denominado “Painel de Preços”. 

 Ressalta-se que pelo fato da organização estudada ser uma instituição pública federal, 

foi necessário adaptar a pesquisa de mercado para seguir a Instrução Normativa n° 5, de 27 de 

junho de 2015, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa 

de mercado para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, a fim de atender as 

demandas dos órgãos da Administração Pública Federal. Nesta instrução normativa, prevê que 

a administração pública deverá coletar os preços de mercado através do Painel de Preços, 

disponibilizado no site do Ministério da Economia. 

Os parâmetros de pesquisa já foram detalhados no passo 3, nível 3, que resultou em 59 

licitações relacionadas as atividades de transporte. Porém, destas 59 licitações, apenas 14 

tratavam especificamente de contratações relativas às estratégias de composição de frota 

existentes no mercado. 

Para estratégia de composição de frota locada, não foram encontrados editais de 

licitação para os veículos do tipo ônibus, micro-ônibus e van. Para os carros de passeios, 

foram encontrados quatro resultados de licitações, conforme demonstrado na Tabela 27. 

 

Tabela 27 – Referência dos pregões pesquisados para Frota Locada 

Tipo de Veículo Fornecedor Pregão UASG Item do Pregão 

Carro passeio Fornecedor A 1/2018 511679 1 
Carro passeio Fornecedor B 2/2018 510831 1 
Carro passeio Fornecedor C 39/2018 110161 1 
Carro passeio Fornecedor D 14/2018 511669 1 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Nas Tabelas 28 a 31, são apresentados os custos de transporte de frota locada para o 

tipo de veículo “carro de passeio”.  A Tabela 32 consolida os resultados indicados nas Tabelas 

28, 29, 30 e 31. Ressalta-se que nos pregões indicados na Tabela 27, as propostas 

apresentadas pelos fornecedores fazem referência ao custo de motorista de região diferente 

das sedes do IF Sudeste MG.  

Por isso, foi necessário alterar apenas os valores referentes ao custo com motoristas, 

de modo a corresponder às convenções coletivas de trabalho das regiões onde atuam os campi 

do IF Sudeste MG. Para corrigir essa questão, os valores correspondentes ao custo de 



89 
 

 

motorista dos fornecedores A, B, C e D, foram substituídos pelos valores de motoristas da 

Tabela 24, coluna F, para cada campus. 
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Tabela 28 – Custo Frota Locada – Fornecedor A 

Tipo de 
Veículos 

Qtd. Total 
Veículos1 

Quilometragem 
Percorrida Total 

em km (E) 

Custo fixo – 
motorista - comum 

a todos (M) 

Custo fixo – 
fornecedor A (N) 

Custo variável 
unit. – 

fornecedor A 
(O) 

Custo variável total 
– fornecedor A (P) = 

(E) * (O) 

Custo – total fixo 
+ variável + 
motorista) – 

fornecedor A (Q) 

Custo (total por  
km) – fornecedor 

A(R) 

Ônibus 8 43382,00 
R$           

83.404,59 N.A N.A N.A N.A N.A 

Micro-ônibus 6 43936,00 
R$         

114.465,23 N.A N.A N.A N.A N.A 

Van 7 50154,00 
R$           

92.011,90 N.A N.A N.A N.A N.A 

Carro passeio 62 752496,59 
R$      

1.319.382,70 R$ 1.404.865,44 R$ 0,55 R$ 413.873,12 R$ 3.138.121,26 R$ 4,17 

TOTAL 83 889968,59 
 R$      

1.609.264,41  N.A N.A N.A N.A N.A 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros 
 

 

Tabela 29 – Custo Frota Locada – Fornecedor B 

Tipo de Veículos 
Qtd. Total 
Veículos1 

Quilometragem 
Percorrida Total 

em km (E) 

Custo fixo – 
motorista - 

comum a todos 
(M) 

Custo fixo – 
fornecedor B (N) 

Custo 
variável unit. 

– 
fornecedorB 

(O) 

Custo variável 
total – fornecedor 
B (P) = (E) * (O) 

Custo – total fixo + 
variável + 

motorista) – 
fornecedor B (Q) 

Custo (total por  
km) – fornecedor B 

(R) 

Ônibus 8 43382 R$ 83.404,59  N.A  N.A N.A N.A N.A 

Micro-ônibus 6 43936 R$ 114.465,23  N.A  N.A N.A N.A N.A 

Van 7 50154 R$ 92.011,90  N.A  N.A N.A N.A N.A 

Carro passeio 62 752496,59 R$ 1.319.382,70 
R$              

1.093.188,96 R$ 1,01 R$ 757.764,06 R$ 3.170.335,72 R$ 4,21 

TOTAL 83 889968,59 R$ 1.609.264,41  N.A  N.A N.A N.A N.A 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros 
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Tabela 30 – Custo Frota Locada – Fornecedor C 

Tipo de Veículos 
Qtd. Total 
Veículos1 

Quilometragem 
Percorrida Total 

em km (E) 

Custo fixo – 
motorista - comum 

a todos (M) 

Custo fixo – 
fornecedor C 

(N) 

Custo variável 
unit. – 

fornecedorC 
(O) 

Custo variável 
total – 

fornecedor C 
(P) = (E) * (O) 

Custo – total fixo 
+ variável + 
motorista) – 

fornecedor C (Q) 

Custo (total por  
km) – fornecedor 

C (R) 

Ônibus 8 43382 R$ 83.404,59 N.A  N.A  N.A N.A N.A 

Micro-ônibus 6 43936 R$ 114.465,23 N.A  N.A  N.A N.A N.A 

Van 7 50154 R$ 92.011,90 N.A  N.A  N.A N.A N.A 

Carro passeio 62 752496,59 R$ 1.319.382,70 
R$          

1.079.670,48 R$ 1,12 R$ 841.291,18 R$ 3.240.344,36 R$ 4,31 

TOTAL 83 889968,59 R$ 1.609.264,41 N.A  N.A  N.A N.A N.A 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros 

 

Tabela 31 –Custo Frota Locada – Fornecedor D 

Tipo de Veículos 
Qtd. Total 
Veículos1 

Quilometragem 
Percorrida Total 

em km (E) 

Custo fixo – 
motorista - 

comum a todos 
(M) 

Custo fixo – 
fornecedor D 

(N) 

Custo variável 
unit. – 

fornecedor D 
(O) 

Custo variável 
total – fornecedor 
D (P) = (E) * (O) 

Custo – total fixo + 
variável + 

motorista) – 
fornecedor D (Q) 

Custo (total por  
km) – 

fornecedor D 
(R) 

Ônibus 8 43382 R$ 83.404,59 N.A N.A  N.A  N.A N.A 

Micro-ônibus 6 43936 R$ 114.465,23 N.A N.A  N.A  N.A N.A 

Van 7 50154 R$ 92.011,90 N.A N.A  N.A  N.A N.A 

Carro passeio 62 752496,59 R$ 1.319.382,70 
 R$            
1.399.761,60  R$ 0,63 

 R$         
474.072,85  R$ 3.193.217,15 R$ 4,24 

TOTAL 83 889968,59 R$ 1.609.264,41 N.A N.A  N.A  N.A N.A 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros 
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Tabela 32 –Custo Frota Locada – Consolidado 

Tipo de 
Veículos 

Qtd. Total 
Veículos1 

Quilometragem 
Percorrida Total em 

km (E) 

Custo total – 
fornecedor A 

(Qa) 

Custo (total) – 
fornecedor B 

(Qb) 

Custo (total) – 
fornecedor C 

(Qc) 

Custo (total) – 
fornecedor D 

(Qd) 

Custo médio total (S) = 
(Qa)+(Qb)+(Qc)+(Qd) 

Custo médio total 
por km (T) 

Ônibus 8 43382 N.A N.A  N.A  N.A N.A N.A 

Micro-ônibus 6 43936 N.A N.A  N.A  N.A N.A N.A 

Van 7 50154 N.A N.A  N.A  N.A N.A N.A 

Carro passeio 62 752496,587 
R$ 

3.138.121,26 
R$ 

3.170.335,72 
R$ 

3.240.344,36 
R$ 

3.193.217,15 R$ 3.185.504,62 R$ 4,23 

TOTAL 83 889968,587 N.A N.A  N.A  N.A N.A N.A 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros 
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Para estratégia de composição de frota por demanda, foram encontrados cinco 

resultados de licitações para os tipos de veículos ônibus, micro-ônibus e carro de passeio. Para 

o tipo de veículo Van quatro licitações foram encontradas apenas, conforme demonstrado na 

Tabela 33. 

Tabela 33 – Referência dos pregões pesquisados para Frota por Demanda 

Tipos de veículos Fornecedor Pregão UASG Item do Pregão 
 
 

Ônibus 

Fornecedor A 79/2018 200100 1 
Fornecedor B 9/2018 160411 41 
Fornecedor C 14/2018 160428 5 
Fornecedor D 63/2018 153033 1 
Fornecedor E 260/2018 154052 4 

 
 

Micro Ônibus 

Fornecedor A 9/2018 160411 40 
Fornecedor B 224/2018 153164 3 
Fornecedor C 9/2018 160411 39 
Fornecedor D 24/2018 150150 3 
Fornecedor E 260/2018 154052 3 

 
Van 

Fornecedor A 14/2018 160428 6 
Fornecedor B 224/2018 153164 2 
Fornecedor C 24/2018 150150 2 
Fornecedor D 260/2018 154052 2 

 
 

Carro passeio 

Fornecedor A 7/2018 303001 6 
Fornecedor B 41/2018 158161 1 
Fornecedor C 1/2018 154852 1 
Fornecedor D 260/2018 154052 1 
Fornecedor E 57/2018 158517 1 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
 

Na Tabela 34, são apresentados os custos de transporte de frota por demanda para 

todos os tipos de veículos. Salienta-se que os resultados da referida tabela já são expressos em 

custo por quilômetro percorrido. 

Na Tabela 35, são consolidados dos os valores do custo do quilômetro percorrido das 

três opções de composição de frota pesquisadas. 
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Tabela 34 – Custo Frota por Demanda 

Tipo de 
Veículos 

Qtd. Total 
Veículos1 

Quilometragem 
Percorrida Total 

em Km (E) 

Custo (R$/Km) – 
fornecedor A (Ua) 

Custo (R$/Km) 
– fornecedor B 

(Ub) 

Custo (R$/Km) 
– fornecedor C 

(Uc) 

Custo (R$/Km) – 
fornecedor D 

(Ud) 

Custo (R$/Km) – 
fornecedor E 

(Ue) 

Custo Total Médio (V) 
= (Ua)+ 

(Ub)+(Uc)+(Ud)+(UE 

Ônibus 8 43.382,00 R$ 5,60 R$ 10,71 R$ 8,70 R$ 6,12 R$ 6,30 R$ 7,49 
Micro-
ônibus 

6 43.936,00 R$ 7,20 R$ 4,59 R$ 9,95 R$ 3,75 R$ 5,00 R$ 6,10 

Van 7 50.154,00 R$ 5,75 R$ 3,26 R$ 2,80 R$ 3,91 - R$ 3,93 
Carro 

passeio 
62 752.496,59 R$ 3,60 R$ 2,37 R$ 2,39 R$ 2,49 R$ 2,68 R$ 2,71 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros 

 

Tabela 35 – Custo Frota Própria x Locada x Demanda 

Tipo de Veículos Qtd. Total Veículos1 
Quilometragem Percorrida Total 

em km (E) 
Frota Própria (L) Frota Locada (T) Frota por Demanda (V) 

Ônibus 8 43382 R$ 11,21 N.A R$ 7,49 

Micro-ônibus 6 43936 R$ 8,38 N.A R$ 6,10 

Van 7 50154 R$ 5,93 N.A R$ 3,93 

Carro passeio 62 752496,59 R$ 3,17 R$ 4,23 R$ 2,71 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) apenas veículos rodoviários de passageiros 
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Porém, para que os custos apresentados na tabela 35 possam ser comparados, torna-se 

necessário harmonizar os valores e depois normaliza-los, uma vez que, para o indicador de 

custo quanto menor melhor. Portanto, as tabelas 36 a 39 demonstram os custos normalizados 

para as três estratégias de composição de frota pesquisadas e por tipo de veículo. 

 

Tabela 36 – Normalização do Custo de Composição de Frota: carro de passeio 

Estratégias de Composição de Frota 
Carro Passeio 

Valor Valor Harmonizado Valor Normalizado 

A Frota Própria R$3,17 3,1893 0,3426 
B Frota Locada R$4,23 2,3901 0,2567 
C Frota por Demanda R$2,71 3,7306 0,4007 

TOTAL R$10,11 9,3100 1 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 37 – Normalização do Custo de Composição de Frota: ônibus 

Estratégias de Composição de Frota 

Ônibus 

Valor Valor Harmonizado Valor Normalizado 

A Frota Própria R$11,21 1,6682 0,4005 
B Frota Locada N.A N.A N.A 
C Frota por Demanda R$7,49 2,4967 0,5995 

TOTAL     R$18,70 4,1648 1 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 38 – Normalização do Custo de Composição de Frota: micro-ônibus 

Estratégias de Composição de Frota 

Micro-ônibus 

Valor Valor Harmonizar Valor Normalizado 

A Frota Própria R$8,38 1,7279 0,4213 
B Frota Locada N.A N.A N.A 
C Frota por Demanda R$6,10 2,3738 0,5787 

TOTAL R$14,48 4,1017 1 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Tabela 39 – Normalização do Custo de Composição de Frota: van 

Estratégias de Composição de Frota 

Van 

Valor Valor Harmonizar Valor Normalizado 

A Frota Própria R$5,930 1,6627 0,3986 
B Frota Locada N.A N.A N.A 
C Frota por Demanda R$3,93 2,5089 0,6014 

TOTAL R$9,86 4,1716 1 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Nível 2 (levantamento de dados qualitativos): 

 Para levantamento dos dados qualitativos, referentes aos atributos flexibilidade, 

segurança e tempo, como a instituição não adota indicadores objetivos que representem esses 

atributos, foi necessário realizar questionário com os gestores de transporte para coletar os 

dados de acordo com sua percepção. 

 Nível 3 (formar medidas qualitativas): 

Para formar as medidas relativas aos atributos flexibilidade, segurança e tempo, foi 

necessário utilizar mais uma vez a técnica AHP para ponderar as alternativas frente aos 

atributos qualitativos citados, de acordo com a percepção dos gestores. Esse método tem por 

objetivo comparar as alternativas, par a par, sob a luz de cada atributo mencionado, a partir da 

aplicação de questionário com os gestores de transporte do IF Sudeste MG. 

Salienta-se que o perfil dos gestores que responderam ao questionário foi 

caracterizado no nível 3, passo 5. Porém, será destacada aqui a razão de consistência do 

julgamento dos gestores para as alternativas frente a cada atributo.  

A primeira matriz de comparação das alternativas foi frente ao atributo flexibilidade, 

apresentando a razão de consistência de 1,5%, Em seguida, foi analisada a matriz de 

comparação das alternativas frente ao atributo tempo, indicando a razão de consistência de 

3,31%, Por último, os gestores julgaram as alternativas sob a luz do atributo segurança e a 

razão de consistência ficou em 0,19%. Desta forma, de acordo com o método proposto por 

Saaty (1977), o julgamento dos gestores foi consistente, pois todas as matrizes de comparação 

não ultrapassaram a razão de consistência de 10%. 

Além disso, a razão de consistência das alternativas frente aos atributos para os tipos 

de veículo ônibus, micro-ônibus e van, por não terem a alternativa de Frota locada conforme 
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já explicado no nível 3 do passo 3, suas matrizes serão sempre consistentes, pois são matrizes 

com duas linhas e duas colunas. 

Ressalta-se que a agregação do julgamento individual dos gestores, para as alternativas 

frente a cada atributo, foi realizada por média geométrica, de acordo com Forman e Peniwati 

(1998).  

Os resultados da aplicação da técnica AHP estão demonstrados nas tabelas 40 a 43. 

Destaca-se que no passo 8 as alternativas serão multiplicadas pelos valores ponderados de 

cada atributo, conforme ponderação realizada no passo 5. 

 

Tabela 40 – Julgamento das alternativas – Carro Passeio 

Estratégias de Composição de Frota 
Atributos (questionário com gestores) Dado objetivo 

Flexibilidade Tempo Segurança Custo 

A Frota Própria 0,1616 0,2390 0,1923 0,3426 

B Frota Locada 0,2714 0,4134 0,3046 0,2567 

C Frota por Demanda 0,5670 0,3476 0,5031 0,4007 

Total 1 1 1 1 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 41 – Julgamento das alternativas – Ônibus 

Estratégias de Composição de Frota 
Atributos (questionário com gestores) Dado objetivo 

Flexibilidade Tempo Segurança Custo 

A Frota Própria 0,2441 0,4544 0,2859 0,4005 

B Frota Locada N.A N.A N.A N.A 

C Frota por Demanda 0,7559 0,5456 0,7141 0,5995 

Total 1 1 1 1 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
 

Tabela 42 – Julgamento das alternativas – Micro-ônibus 

Estratégias de Composição de Frota 
Atributos (entrevista com gestores) Dado objetivo 

Flexibilidade Tempo Segurança Custo 

A Frota Própria 0,2441 0,4544 0,2859 0,4213 

B Frota Locada N.A N.A N.A N.A 

C Frota por Demanda 0,7559 0,5456 0,7141 0,5787 

Total 1 1 1 1 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Tabela 43 – Julgamento das Alternativas – Van 

Estratégias de Composição de Frota 
Atributos (entrevista com gestores) Dado objetivo 

Flexibilidade Tempo Segurança Custo 

A Frota Própria 0,2441 0,4544 0,2859 0,3986 

B Frota Locada N.A N.A N.A N.A 

C Frota por Demanda 0,7559 0,5456 0,7141 0,6014 

Total 1 1 1 1 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Passo 7: Desempenho padrão 

 Por meio da literatura pesquisada, não foram encontrados estudos semelhantes ao 

presente, porém, a partir dos dados obtidos juntos aos setores de transporte do IF Sudeste MG 

e da pesquisa de preços realizada no nível 3 do passo 3, foi possível obter valores de custo de 

transporte para a estratégia de frota locada e por demanda por quilômetro percorrido para 

todos os tipos de veículos. Desta maneira, optou-se pelo benchmark interno. Neste caso, 

observou-se o melhor valor encontrado entre as estratégias de composição de frota em análise 

e assumiu este valor como referência. 

 

Passo 8: Determinação 

 Nível 1 (seleção da técnica de agregação): 

 A técnica de agregação utilizada foi a AHP, pois ela agrega todas as medidas em uma, 

a fim de facilitar a comparação. 

Nível 2 (agregação): 

As tabelas 44 a 47 apresentam as estratégias de composição de frota para o tipo de 

veículo carro de passeio e por critério ponderado. Os dados das alternativas foram 

multiplicados pelo peso de seu respectivo critério. 

 

Tabela 44 – Alternativas e Peso do Critério Flexibilidade – Carro Passeio 

Estratégias de Composição de Frota Flexibilidade Pesos 
Resultado 

(flexibilidade) 

A Frota Própria 0,1616 

0,1624 

0,0262 

B Frota Locada 0,2714 0,0441 

C Frota por Demanda 0,5670 0,0921 

Total 1 0,1624 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Tabela 45 – Alternativas e Peso do Critério Tempo – Carro Passeio 

Estratégias de Composição de Frota Tempo Pesos 
Resultado 
(tempo) 

A Frota Própria 0,2390 

0,1488 

0,0356 

B Frota Locada 0,4134 0,0615 

C Frota por Demanda 0,3476 0,0517 

Total 1 0,1488 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 46 – Alternativas e Peso do Critério Segurança – Carro Passeio 

Estratégias de Composição de Frota Segurança Pesos 
Resultado 

(segurança) 

A Frota Própria 0,1923 

0,3441 

0,0662 

B Frota Locada 0,3046 0,1048 

C Frota por Demanda 0,5031 0,1731 

Total 1 0,3441 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 47 – Alternativas e Peso do critério Custo – Carro Passeio 

Estratégias de Composição de Frota Custo Pesos 
Resultado 

(custo) 

A Frota Própria 0,3426 

0,3447 

0,1181 

B Frota Locada 0,2567 0,0885 

C Frota por Demanda 0,4007 0,1381 

Total 1 0,3447 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

  

A Tabela 48 demonstra a agregação dos dados ponderados e o resultado da 

classificação das estratégias de composição de frota para o veículo carro de passeio. 

 

Tabela 48 – Agregação dos Dados Ponderados – Carro Passeio 

Estratégias de Composição 
de Frota 

Resultado 
(Flexibilidade) 

Resultado 
(Tempo) 

Resultado 
(Segurança) 

Resultado 
(Custo) 

Classificação 

A Frota Própria 0,0262 0,0356 0,0662 0,1181 0,2461 3º 

B Frota Locada 0,0441 0,0615 0,1048 0,0885 0,2989 2º 

C Frota por Demanda 0,0921 0,0517 0,1731 0,1381 0,4550 1º 
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Total 0,1624 0,1488 0,3441 0,3447 1,0000 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

As tabelas 49 a 51 apresentam as estratégias de composição de frota para os tipos de 

veículos ônibus, micro-ônibus e van e por critério ponderado, pois os gestores analisaram que 

as alternativas de frota própria, locada e por demanda, frente aos atributos flexibilidade, 

tempo e segurança, são iguais para esses veículos. Os dados das alternativas foram 

multiplicados pelo peso de seu respectivo critério. 

Tabela 49 – Alternativas e Peso do critério Flexibilidade – Ônibus, Micro-ônibus 

Estratégias de Composição de Frota Flexibilidade Pesos 
Resultado 

(flexibilidade) 

A Frota Própria 0,2441 

0,1624 

0,0396 

B Frota Locada N.A N.A 

C Frota por Demanda 0,7559 0,1228 

Total 1 0,1624 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 50 – Alternativas e Peso do Critério Tempo – Ônibus, Micro-ônibus 

Estratégias de Composição de Frota Tempo Pesos 
Resultado 
(tempo) 

A Frota Própria 0,4544 

0,1488 

0,0676 

B Frota Locada N.A N.A 

C Frota por Demanda 0,5456 0,0812 

Total 1 0,1488 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 51 – Alternativas e Peso do Critério Segurança – Ônibus, Micro-ônibus 

Estratégias de Composição de Frota Segurança Pesos 
Resultado 

(segurança) 

A Frota Própria 0,2859 

0,3441 

0,0984 

B Frota Locada N.A N.A 

C Frota por Demanda 0,7141 0,2457 

Total 1 0,3441 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

As tabelas 52 a 54 apresentam as estratégias de composição de frota para os tipos de 

veículos ônibus, micro-ônibus e van para o critério ponderado custo. Os dados das alternativas 

foram multiplicados pelo peso de seu respectivo critério. 
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Tabela 52 – Alternativas e Peso do Critério Custo – Ônibus 

Estratégias de Composição de Frota Custo Pesos 
Resultado 

(custo) 

A Frota Própria 0,4005 

0,3447 

0,1381 

B Frota Locada N.A N.A 

C Frota por Demanda 0,5995 0,2066 

Total 1 0,3447 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 53 – Alternativas e Peso do Critério Custo – Micro-ônibus 

Estratégias de Composição de Frota Custo Pesos 
Resultado 

(custo) 

A Frota Própria 0,4213 

0,3447 

0,1452 

B Frota Locada N.A N.A 

C Frota por Demanda 0,5787 0,1995 

Total 1 0,3447 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 54 – Alternativas e Peso do Critério Custo – Van 

Estratégias de Composição de Frota Custo Pesos 
Resultado 

(custo) 

A Frota Própria 0,3986 

0,3447 

0,1374 

B Frota Locada N.A N.A 

C Frota por Demanda 0,6014 0,2073 

Total 1 0,3447 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

As Tabelas 55 a 57 demonstram a agregação dos dados ponderados e o resultado da 

classificação das estratégias de composição de frota para o veículo do tipo ônibus, micro-

ônibus e van, respectivamente. 

Tabela 55 – Agregação dos Dados Ponderados – Ônibus 

Estratégias de Composição 
de Frota 

Resultado 
(Flexibilidade) 

Resultado 
(Tempo) 

Resultado 
(Segurança) 

Resultado 
(Custo) 

Classificação 

A Frota Própria 0,0396 0,0676 0,0984 0,1381 0,3437 2º 

B Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

C Frota por Demanda 0,1228 0,0812 0,2457 0,2066 0,6563 1º 

Total 0,1624 0,1488 0,3441 0,3447 1,0000 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Tabela 56 – Agregação dos dados ponderados – Micro-ônibus 

Estratégias de Composição 
de Frota 

Resultado 
(Flexibilidade) 

Resultado 
(Tempo) 

Resultado 
(Segurança) 

Resultado 
(Custo) 

Classificação 

A Frota Própria 0,0396 0,0676 0,0984 0,1452 0,3508 2º 

B Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

C Frota por Demanda 0,1228 0,0812 0,2457 0,1995 0,6492 1º 

Total 0,1624 0,1488 0,3441 0,3447 1,0000 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 57 – Agregação dos dados ponderados – Van 

Estratégias de Composição 
de Frota 

Resultado 
(Flexibilidade) 

Resultado 
(Tempo) 

Resultado 
(Segurança) 

Resultado 
(Custo) 

Classificação 

A Frota Própria 0,0396 0,0676 0,0984 0,1374 0,343 2º 

B Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

C Frota por Demanda 0,1228 0,0812 0,2457 0,2073 0,657 1º 

Total 0,1624 0,1488 0,3441 0,3447 1,0000 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

Nível 3 (determinação): 

 A partir da aplicação da técnica AHP, foi possível determinar o nível de desempenho 

global de cada estratégia de composição de frota por tipo de veículo, conforme demonstrado 

na Tabela 58. 

 

Tabela 58 – Nível de Desempenho Global 

Estratégias de Composição 
de Frota 

Carro 
Passeio 

Classificação Van Micro-ônibus Ônibus Classificação 

A Frota Própria 0,2461 3º 0,343 0,3508 0,3437 2º 

B Frota Locada 0,2989 2º N.A N.A N.A N.A 

C Frota por Demanda 0,4550 1º 0,657 0,6492 0,6563 1º 

Total  1 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Passo 9: Processamento e análise 

Nível 1 (análise): 

Com base na tabela 58, verifica-se que para todos os tipos de veículos a opção mais 

vantajosa para o IF Sudeste MG é a frota por demanda. Ressalta-se que para os veículos 

ônibus, Micro-ônibus e Van, não foram encontradas licitações para frota locada pelos órgãos 
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da administração pública federal, por isso não foi possível avaliar essa estratégia de 

composição de frota. 

Analisando os dados encontrados no passo 5, constata-se que o atributo mais 

importante para os gestores de frota é o custo, seguido dos atributos segurança, flexibilidade e 

tempo. 

Considerando o tipo de veículo carro de passeio, a estratégia de composição de frota 

por demanda, foi a opção mais preferida pelos gestores, porém apenas no atributo tempo ela 

ficou em segundo lugar. Para os demais tipos de veículos, a frota por demanda ficou com a 

melhor pontuação em todos os atributos analisados pelos gestores. 

Considerando os atributos analisados, é possível demonstrar a influência de cada um 

deles para a eficiência das atividades de transporte. Portanto, será discutida a contribuição de 

cada atributo na eficiência das atividades de transporte. 

O primeiro atributo a ser analisado é o de segurança. Este está relacionado com a 

eficiência do setor de transporte, pois quando ocorrem acidentes, além de prejudicar o nível 

de serviço, também contribui para o aumento dos custos de manutenção por conta do concerto 

do veículo e, além disso, sua indisponibilidade temporária problema operacionais por falta de 

veículo disponível para transportar passageiros. 

Esta situação relatada ocorre apenas com a frota própria. Nas frotas por demanda ou 

locada, a responsabilidade pela manutenção e substituição do veículo é a contratada, 

conforme pesquisa realizada nos editais de licitações dos órgãos da administração pública 

federal, indicada no passo 5, essa substituição é obrigatória e sem custo para o órgão 

contratante. 

Em seguida, o atributo flexibilidade, também pode contribui para o aumento de 

eficiência operacional da frota, uma vez que, para atendimento das demandas de transporte, 

são levados em considerando o tipo de veículo, sua capacidade e número de veículos 

disponível. Portanto, uma frota heterogênea consiste em mais disponibilidade de veículos que 

podem atender variados tipos de demandas, porém os custos são maiores. 

Entretanto numa frota por demanda, o aumento de flexibilidade para quem está 

contratando este tipo de frota, não acarreta em aumento de custos, pois estes custos são apenas 

para a empresa contratada. Por isso, a frota por demanda, para quem está contratando, se torna 

mais vantajosa, na medida em que suas necessidades são atendidas mesmo variando o número 

de viagens por exemplo. 

Na frota própria, a flexibilidade é determinada pelo número de veículos e tipos de 

veículos existentes. Para que a frota própria possa atender um determinado aumento de 
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demanda num dado período, será necessário mais veículos ou a mesma quantidade de 

veículos, mas com capacidade maior.  

Caso a demanda por transporte não seja suportada pela frota própria existente, a 

alternativa seria aumentar essa frota, mas para isso, numa instituição pública, o processo de 

compra de veículos é demorado por conta dos tramites burocráticos para realizar a licitação. 

Além disso, mesmo que ocorra a compra dos veículos, a demanda de transporte pode ter seu 

volume reduzido por conta da sazonalidade da demanda, consequentemente, gerando baixa 

utilização da frota própria e maiores custos fixos com depreciação e salário de motorista. 

Para o atributo tempo, este também influencia positivamente ou negativamente a 

eficiência do transporte na medida em que reduz as distâncias a serem percorridas pelos 

veículos em viagem, diminuindo assim o tempo de viagem e os custos com combustível. Mas 

este atributo também pode ser considerando como de nível de serviço, uma vez que pode ser 

considerado o tempo máximo para atendimento de uma viagem ou cumprimento do prazo de 

início da viagem. 

Por fim, no atributo custo, este está diretamente relacionado como eficiente, visto que 

sua redução sem redução das atividades de transporte (produção) significa aumento de 

eficiência. 

Neste contexto, uma das influências do custo para a eficiência da atividade de 

transporte, pode ser verificada a partir da análise do levantamento de dados realizados no 

passo 6. Neste passo, foi possível identificar que o indicador que mais influencia na medida 

de custo por quilômetro percorrido, para frota própria e locada, foi o custo fixo com 

depreciação seguido do custo fixo com motorista. Por isso, a alternativa C, frota por demanda, 

não é tão influenciada negativamente pelos custos com depreciação e salários de motoristas, 

pois não ocorre a disponibilização por tempo integral dos veículos e motoristas neste tipo de 

contrato. 

Outro fator que influencia negativamente os custos fixos está relacionado com a 

utilização dos veículos. Constata-se este fato, a partir da verificação da utilização dos 

veículos, ou seja, quando os veículos percorrem distâncias maiores, desta forma ocorre maior 

diluição dos custos fixos por quilômetro “rodado”. 

Nível 2 (comparação): 

Para realizar a comparação do benchmark interno foram consideradas apenas as 

medidas de custo, pois foi a única medida coletada para cada unidade do IF Sudeste MG. 

Portanto, foi possível comparar a medida de custo por quilômetro percorrido da frota própria 
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de cada campus e da reitoria do IF Sudeste MG com a medida de custo da frota por demanda 

para cada tipo de veículo, conforme pode ser observado na tabela 59. 

 

Tabela 59 – Benchmark 

Centro de 
Resultado 

Tipo de 
Veículos 

Quilometragem 
Percorrida Total 

(em km) 

 Custo Variável 
Total  

Custo Fixo 
Total 

Custo Fixo + 
Variável por 

km (Frota 
Própria) 

Custo por 
km (Frota 

por 
Demanda) 

BOM 
SUCESSO 

Carro 
passeio 

39.538 R$24.338,60 R$74.631,02 R$ 2,50 R$ 2,71 

REITORIA 
Carro 

passeio 
171.714 R$102.332,16 R$325.161,38 R$ 2,49 R$ 2,71 

RIO POMBA 

Ônibus 17.178 R$22.495,14 R$154.935,81 R$ 10,33 R$ 7,49 
Micro-
ônibus 

2.605 R$4.302,42 R$17.924,06 R$ 8,53 R$ 6,10 

Van 10.632 R$9.745,21 R$64.052,36 R$ 6,94 R$ 3,93 
Carro 

passeio 
148.304 R$89.201,78 R$324.863,52 R$ 2,79 R$ 2,71 

BARBACENA 

Ônibus 26.204 R$74.447,34 R$234.552,89 R$ 11,79 R$ 7,49 

Micro-
ônibus 

11.566 R$21.340,75 R$61.919,62 R$ 7,20 R$ 6,10 

Van 6.836 R$10.173,91 R$23.296,61 R$ 4,90 R$ 3,93 
Carro 

passeio 
97.963 R$60.267,71 R$335.557,59 R$ 4,04 R$ 2,71 

JUIZ DE 
FORA 

Micro-
ônibus 

13.494 R$20.592,84 R$118.624,94 R$ 10,32 R$ 6,10 

Van 7.456 R$6.718,77 R$53.248,86 R$ 8,04 R$ 3,93 
Carro 

passeio 
60.812 R$42.653,31 R$317.771,68 R$ 5,93 R$ 2,71 

MURIAÉ 

Micro-
ônibus 

6.435 R$5.840,92 R$52.209,10 R$ 9,02 R$ 6,10 

Van 11.529 R$11.757,79 R$42.009,89 R$ 4,66 R$ 3,93 
Carro 

passeio 
76.663 R$42.877,16 R$183.536,82 R$ 2,95 R$ 2,71 

SJDR 

Micro-
ônibus 

9.836 R$7.697,78 R$57.824,57 R$ 6,66 R$ 6,10 

Van 6.495 R$7.319,60 R$41.751,46 R$ 7,56 R$ 3,93 
Carro 

passeio 
60.511 R$38.587,20 R$180.195,97 R$ 3,62 R$ 2,71 

SANTOS 
DUMONT 

Van 7.206 R$6.200,60 R$20.902,93 R$ 3,76 R$ 3,93 
Carro 

passeio 
22.534 R$26.776,00 R$41.219,99 R$ 3,02 R$ 2,71 

MANHUAÇU 
Carro 

passeio 
74.458 R$56.416,70 R$117.097,59 R$ 2,33 R$ 2,71 

Total - Ônibus 43.382,00 R$96.942,48 R$389.488,70 R$ 11,21 R$ 7,49 

Total - Microônibus 43.936,00 R$59.774,71 R$308.502,28 R$ 8,38 R$ 6,10 

Total – Van 50.154,00 R$51.915,88 R$245.262,10 R$ 5,93 R$ 3,93 

Total - Carro de passeio 752.496,59 R$483.450,62 R$1.900.035,56 R$ 3,17 R$ 2,71 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Analisando a tabela 59, percebe-se que o valor considerado na avaliação proposta foi 

em relação ao total da frota, neste caso, os valores assumidos como referência foi da frota por 

demanda. Porém, analisando os valores de custo para cada unidade do IF Sudeste MG, 

constata-se que as unidades de Bom Sucesso, Reitoria e Manhuaçu, tiveram um desempenho 

melhor que a frota por demanda. Este desempenho é explicado pelo fato dessas unidades 

apresentarem maiores níveis de utilização da frota. 

Portanto, para analisar qual estratégia de composição de frota torna-se mais vantajosa, 

é necessário verificar o nível de utilização da frota e determinar o ponto de equilíbrio em 

quilômetros. O ponto de equilibro será abordado em detalhes no nível 2 do passo 10. 

 

Passo 10: Simulação e Melhorias 

Nível 1 (sensibilidade): 

Neste nível são apresentadas as simulações realizadas para verificar o comportamento 

das variáveis sobre o resultado da avaliação proposta. 

Sendo assim, são demonstrados dois cenários, a fim de simular a influência das 

variáveis na definição da melhor estratégia de composição de frota para a instituição estudada. 

Cenário 1:  

Neste cenário foram considerados apenas os dois atributos mais importantes pelos 

gestores respondentes: custo e segurança.  

Para verificar o comportamento destes atributos, foram utilizados os seguintes pesos: 

Custo: simulação 1 = 10%; simulação 2 = 50%; e simulação 3 = 90%. 

Segurança: simulação 1 = 90%; simulação 2 = 50%; e simulação 3 = 10%. 

Os resultados das três simulações para o veículo do tipo carro de passeio estão 

apresentados nas tabelas 60 a 62. 

 

Tabela 60 – Simulação 1 - Nível de Desempenho – Carro de Passeio 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0000 0,0000 0,1730 0,0343 0,2073 

Frota Locada 0,0000 0,0000 0,2741 0,0257 0,2998 

Frota por Demanda 0,0000 0,0000 0,4528 0,0401 0,4929 

Soma 0,0000 0,0000 0,9000 0,1000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Tabela 61 – Simulação 2 - Nível de Desempenho – Carro de Passeio 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0000 0,0000 0,0961 0,1713 0,2674 

Frota Locada 0,0000 0,0000 0,1523 0,1284 0,2807 

Frota por Demanda 0,0000 0,0000 0,2516 0,2004 0,4519 

Soma 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 62 – Simulação 3 – Nível de Desempenho – Carro de Passeio 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0000 0,0000 0,0192 0,3083 0,3276 

Frota Locada 0,0000 0,0000 0,0305 0,2310 0,2615 

Frota por Demanda 0,0000 0,0000 0,0503 0,3606 0,4109 

Soma 0,0000 0,0000 0,1000 0,9000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

Nas três simulações realizadas e apresentadas nas tabelas 60 a 62, alterando os pesos 

dos atributos custo e segurança, a estratégia de frota por demanda permaneceu na primeira 

classificação.  

Além disso, foi possível constatar que o atributo que mais influencia a estratégia de 

frota por demanda foi o de segurança, pois na medida em que ocorre a redução do peso no 

atributo segurança, sua pontuação de classificação reduz. De mesma forma, a alteração dos 

pesos modifica as posições das estratégias de frota própria e locada, da seguinte maneira: o 

aumento do peso do atributo custo para o valor de 90% foi decisivo para alterar a 

classificação da frota própria para o segundo lugar, uma vez que, sua posição nas simulações 

1 e 2 ficou na terceira colocação. 

Neste contexto, a mesma simulação do veículo carro de passeio foi realizada com os 

demais veículos, conforme apresentado nas tabelas 63 a 71. 

 

Tabela 63 – Simulação 1 – Nível de Desempenho – Ônibus 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0000 0,0000 0,2573 0,0400 0,2973 

Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A 

Frota por Demanda 0,0000 0,0000 0,6427 0,0600 0,7027 

Soma 0,0000 0,0000 0,9000 0,1000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Tabela 64 – Simulação 2 – Nível de Desempenho – Ônibus 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0000 0,0000 0,1430 0,2002 0,3432 

Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A 

Frota por Demanda 0,0000 0,0000 0,3570 0,2998 0,6568 

Soma 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

Tabela 65 – Simulação 3 – Nível de Desempenho – Ônibus 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0000 0,0000 0,0286 0,3604 0,3890 

Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A 

Frota por Demanda 0,0000 0,0000 0,0714 0,5396 0,6110 

Soma 0,0000 0,0000 0,1000 0,9000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

Analisando as tabelas 63 a 65 que demonstram as três simulações realizadas para o 

veículo ônibus, em todas as simulações a frota por demanda permaneceu na primeira 

colocação. Além disso, foi possível constatar que o atributo que mais influencia a estratégia 

de frota por demanda foi o de segurança, pois na medida em que ocorre a redução do peso no 

atributo segurança, sua pontuação de classificação reduz, assim como acontece com o carro de 

passeio. 

 Nas tabelas 66 a 71, são demonstradas as simulações realizadas para os veículos 

micro-ônibus e van. 

 

Tabela 66 – Simulação 1 – Nível de Desempenho – Micro-ônibus 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0000 0,0000 0,2573 0,0421 0,2994 

Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A 

Frota por Demanda 0,0000 0,0000 0,6427 0,0579 0,7006 

Soma 0,0000 0,0000 0,9000 0,1000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

Tabela 67 – Simulação 2 – Nível de Desempenho – Micro-ônibus 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0000 0,0000 0,1430 0,2106 0,3536 

Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A 

Frota por Demanda 0,0000 0,0000 0,3570 0,2894 0,6464 

Soma 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Tabela 68 – Simulação 3 – Nível de Desempenho – Micro-ônibus 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0000 0,0000 0,0286 0,3792 0,4078 

Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A 

Frota por Demanda 0,0000 0,0000 0,0714 0,5208 0,5922 

Soma 0,0000 0,0000 0,1000 0,9000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 69 – Simulação 1 – Nível de Desempenho – Van 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0000 0,0000 0,2573 0,0399 0,2972 

Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A 

Frota por Demanda 0,0000 0,0000 0,6427 0,0601 0,7028 

Soma 0,0000 0,0000 0,9000 0,1000 1,0000 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 70 – Simulação 2 – Nível de Desempenho – Van 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0000 0,0000 0,1430 0,1993 0,3423 

Frota Locada N.A N.A N.A N.A 0 

Frota por Demanda 0,0000 0,0000 0,3570 0,3007 0,6577 

Soma 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 71 – Simulação 3 – Nível de Desempenho – Van 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0000 0,0000 0,0286 0,3587 0,3873 

Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A 

Frota por Demanda 0,0000 0,0000 0,0714 0,5413 0,6127 

Soma 0,0000 0,0000 0,1000 0,9000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

Considerando as tabelas 66 a 71, assim como ocorre com o ônibus, o micro-ônibus e a 

van também ficam na primeira colocação, independente do valor atribuído aos pesos nos 

atributos custos e segurança nas simulações realizadas. Além disso, foi possível constatar que 

o atributo que mais influencia a estratégia de frota por demanda para os veículos micro-ônibus 

e van foi o de segurança, pois na medida em que ocorre a redução do peso no atributo 
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segurança, sua pontuação de classificação reduz, assim como acontece com os veículos carro 

de passeio e ônibus. 

Cenário 2:  

Neste cenário, foi considerado o peso de 50% para o atributo custo e os outros 50% 

foram divididos igualmente para os pesos dos demais atributos. Este cenário tem por objetivo 

representar o atributo custo como fator mais importante na administração pública, conforme 

pode ser constatado através dos processos de licitação em que o fornecedor vence quando 

oferece o menor preço e respeite as condições exigidas no edital. O resultado desta simulação 

pode ser observado nas tabelas 72 a 75 para cada tipo de veículo. 

 

Tabela 72 – Simulação Cenário 2 – Nível de Desempenho – Carro passeio 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0269 0,0398 0,0321 0,1713 0,2701 

Frota Locada 0,0452 0,0689 0,0508 0,1284 0,2932 

Frota por Demanda 0,0945 0,0579 0,0839 0,2004 0,4366 

Soma 0,1666 0,1666 0,1668 0,5000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 73 – Simulação Cenário 2 - Nível de Desempenho – Ônibus 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0407 0,0757 0,0477 0,2003 0,3643 

Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A 

Frota por Demanda 0,1259 0,0909 0,1191 0,2998 0,6357 

Soma 0,1666 0,1666 0,1668 0,5000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Tabela 74 – Simulação Cenário 2 – Nível de Desempenho – Micro-Ônibus 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0407 0,0757 0,0477 0,2107 0,3747 

Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A 

Frota por Demanda 0,1259 0,0909 0,1191 0,2894 0,6253 

Soma 0,1666 0,1666 0,1668 0,5000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Tabela 75 – Simulação cenário 2 – Nível de Desempenho – Van 

Estratégia Flexibilidade Tempo Segurança Custo Resultado 

Frota Própria 0,0407 0,0757 0,0477 0,1993 0,3633 

Frota Locada N.A N.A N.A N.A N.A 

Frota por Demanda 0,1259 0,0909 0,1191 0,3007 0,6367 

Soma 0,1666 0,1666 0,1668 0,5000 1,0000 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

Os resultados apresentados nas tabelas 72 a 75, mais uma vez demonstram que a 

estratégia de frota por demanda aparece na primeira classificação para todos os tipos de 

veículos. 

Nível 2 (aprimoramento): 

Considerando os dois cenários apresentados no nível anterior, num primeiro instante 

os valores encontrados demonstram a vantagem para a estratégia de composição de frota por 

demanda. Porém, como já foi informado, o atributo mais importante para a administração 

pública é o custo. Por isso, neste nível foi realizada uma simulação para verificar até que 

ponto a frota própria permanece em desvantagem em relação a frota por demanda 

considerando apenas o atributo custo. 

Para realizar a simulação proposta, será necessário apresentar os custos fixos e 

variáveis da frota própria e os custos variáveis da frota por demanda. Esta última não gera 

custos fixos para a organização contratante. 

A tabela 76 apresenta os custos fixos e variáveis totais da frota própria do IF Sudeste 

MG e a quilometragem total percorrida pelos veículos no ano de 2018 por tipo de veículo. 

 

Tabela 76 – Levantamento dos custos fixos e variáveis totais 

Tipo de Veículos Qtd. Veículos1 
Quilometragem 
Percorrida Total 

(Km) 

 Custo Variável 
Total  

Custo Fixo 
Total 

Total – Ônibus 8,0 43.382,00 R$96.942,48 R$389.488,70 

Total – Microônibus 6,0 43.936,00 R$59.774,71 R$308.502,28 

Total – Van 7,0 50.154,00 R$51.915,88 R$245.262,10 

Total - Carro de passeio 62,0 752.496,59 R$483.450,62 R$1.900.035,56 

TOTAL 83,0 889.968,59 R$692.083,69 R$2.843.288,64 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) veículos rodoviários de passageiros 

A tabela 77 demonstra os custos fixo e variáveis e quilometragem percorrida por 

veículo no ano de 2018 para a estratégia de composição por frota própria. 
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Tabela 77 – Levantamento dos custos fixos e variáveis totais por veículo 

Tipo de Veículos 
Qtd. 

Veículos1 

Quilometragem 
Percorrida 
Total (Km) 

 Custo Variável 
Total  

Custo Variável 
por km 

Custo Fixo por 
Veículo 

Ônibus 1 5.422,75 12.117,81 2,23 R$48.686,09 

Microônibus 1 7.322,67 9.962,45 1,36 R$51.417,05 

Van 1 7.164,86 7.416,55 1,04 R$35.037,44 

Carro de passeio 1 12.137,04 7.797,59 0,64 R$30.645,73 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) veículos rodoviários de passageiros 

A tabela 78 apresenta os custos fixos e variáveis da frota própria, mais os custos 

variáveis da frota por demanda, por unidade de veículo e por tipo de veículo. 

 

Tabela 78 – Levantamento dos custos: Frota Própria x Frota por Demanda por veículo 

Tipo de Veículos Tipo de Custo  Frota Própria  Frota por Demanda 

Ônibus 
Custo fixo R$ 48.686,09 R$ 0,00 

Custo variável por km R$ 2,23 R$ 7,49 

Micro-ônibus 
Custo fixo R$ 51.417,05 R$ 0,00 

Custo variável por km R$1,36 R$ 6,10 

Van 
Custo fixo R$ 35.037,44 R$ 0,00 

Custo variável por km R$ 1,04 R$ 3,93 

Carro de passeio 
Custo fixo R$ 30.645,73 R$ 0,00 

Custo variável por km R$ 0,64 R$ 2,71 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
 

Considerando a tabela 78, é possível criar uma função que demonstre em que ponto 

ocorre à igualdade dos custos para frota própria e por demanda, conforme demonstrado pela 

equação 45. 

Admitindo que: 

CT = CF + CV        (45) 

Onde: 

CT = Custo Total 

CF = Custo Fixo 

CV = Custo variável 

E também que: 

CTp = ax + b         (46) 

CTd = cx + d         (47) 
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Onde: 

CTp = Custo total anual da frota própria 

CTd = Custo total anual da frota por demanda 

“ax” e “cx” = variáveis dependentes (custos variáveis) 

“b” e “d” = variáveis independentes (custos fixos) 

 

CTp = 0,64x + 30.645,73 

CTd = 2,71x 

O ponto de equilibro para o carro de passeio (PEc) pode ser encontrado igualando as 

funções 46 e 47, conforme demonstrado pela equação 48: 

PE = ax +b = cx + d        (48) 

PEc = 0,64x +30645,73 = 2,71x 

PEc = X = 14.804,70 km 

Desta forma, por meio do ponto de equilíbrio é possível identificar que até 14.804,7 

quilômetros, percorridos por carro de passeio, torna-se vantajosa frota por demanda. Em 

contra partida, acima disso, os custos da frota própria diminuem na medida em que a 

quilometragem aumenta, por conta da diluição dos custos fixos por quilômetro “rodado”. 

O ponto de equilibro para os demais veículos são demonstrados a seguir: 

Ponto de Equilíbrio para ônibus (PEo): 

PEo = 2,23x +48686,09 = 7,49x 

PEo= X = 9.255,91 km 

 

Ponto de Equilíbrio para micro-ônibus (PEm): 

PEm = 1,36x + 51.417,05 = 6,10x 

PEm = X = 10.847,48 km 

 

Ponto de Equilíbrio para ônibus (PEv): 

PEv = 1,04x +35.037,44 = 3,93x 

PEv = X = 12.123,68 km 

 

 Com base nos resultados dos pontos de equilíbrio para cada tipo de veículo e por 

unidade do IF Sudeste MG encontrados na tabela 79, é possível determinar em quais unidades 

torna-se recomendável utilizar a frota por demanda em substituição à frota própria, 

considerando apenas o atributo custo. 
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Além disso, na tabela 79 também é possível encontrar o ponto de equilíbrio geral em 

comparação com o ponto de equilíbrio de cada unidade. Este ponto de equilíbrio geral pode 

indicar o desempenho da frota em cada campus/reitoria comparativamente com o desempenho 

geral de todas as unidades. A partir disso, foi possível identificar quais unidades podem 

melhorar o desempenho de sua frota própria ou substituí-la pela frota por demanda, 

alcançando assim melhor eficiência das atividades de transporte. 

Ressalta-se, também, que é possível melhorar o nível de produção do setor de 

transporte, a partir da utilização da frota por demanda nos períodos de sazonalidade ou 

aumento de demanda repentina, sem que pra isso tenha que aumentar a frota própria. 

 

Tabela 79 – Ponto de Equilíbrio Geral e por Unidade e por Tipo de Veículo: Frota Própria x 

Frota por Demanda 

Centro de 
Resultado 

Tipo de 
Veículos 

Qtd. 
Veículos1 

Quilometragem 
Percorrida 

Total (em km) 

 
Quilometragem 

por Veículo  

 Ponto de 
Equilíbrio 

por Unidade 
(em km)  

 Ponto de 
Equilíbrio 

Geral (em km)  

BOM 
SUCESSO Carro passeio 2,0 39.538 19.769,00 17.854,31 14.804,70 

REITORIA Carro passeio 6,0 171.714 28.619,00 25.684,15 14.804,70 

RIO POMBA 

Ônibus 4,0 17.178 4.294,50 6.267,63 9.255,91 

Micro-ônibus 1,0 2.605 2.605,00 4.027,88 10.847,48 

Van 2,0 10.632 5.316,00 10.639,93 12.123,68 

Carro passeio 17,0 148.304 8.723,76 9.056,69 14.804,70 

BARBACENA 

Ônibus 4,0 26.204 6.551,00 12.610,37 9.255,91 

Micro-ônibus 1,0 11.566 11.566,00 14.569,32 10.847,48 

Van 1,0 6.836 6.836,00 9.547,79 12.123,68 

Carro passeio 10,0 97.963 9.796,30 16.055,39 14.804,70 

JUIZ DE 
FORA 

Micro-ônibus 2,0 13.494 6.747,00 12.978,66 10.847,48 

Van 1,0 7.456 7.456,00 17.573,88 12.123,68 

Carro passeio 9,0 60.812 6.756,89 17.566,15 14.804,70 

MURIAÉ 
Micro-ônibus 1,0 6.435 6.435,00 10.059,56 10.847,48 

Van 1,0 11.529 11.529,00 14.436,39 12.123,68 

Carro passeio 6,0 76.663 12.777,17 14.227,66 14.804,70 

SJDR 
Micro-ônibus 1,0 9.836 9.836,00 10.869,28 10.847,48 

Van 1,0 6.495 6.495,00 14.911,23 12.123,68 

Carro passeio 4,0 60.511 15.127,75 21.762,80 14.804,70 

SANTOS 
DUMONT 

Van 1,0 7.206 7.206,00 6.808,77 12.123,68 

Carro passeio 5,0 22.534 4.506,72 5.423,68 14.804,70 

MANHUAÇU Carro passeio 3,0 74.458 24.819,33 20.016,68 14.804,70 

Total – Ônibus 8,0 43.382,00 5.422,75 9.255,91 9.255,91 

Total –Microônibus 6,0 43.936,00 7.322,67 10.847,48 10.847,48 

Total – Van 7,0 50.154,00 7.164,86 12.123,68 12.123,68 
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Total - Carro de passeio 62,0 752.496,59 12.137,04 14.804,70 14.804,70 

TOTAL 83,0 889.968,59       

Fonte: Elaboração própria (2019) 
Nota: 1) veículos rodoviários de passageiros 

 

Analisando a tabela 79, observa-se que os campi de Rio Pomba, Barbacena, Juiz de 

Fora, Muriaé e São João Del Rei, para todos os tipos de veículos, a opção mais econômica 

seria a frota por demanda. Para a unidade de Santos Dumont, analisando apenas os dados 

apresentados, apenas para o carro de passeio é que seria mais econômica a substituição da 

frota própria pela frota por demanda.  

Em contra partida, os campi de Bom Sucesso, Manhuaçu e a Reitoria, foram os que 

apresentaram os melhores desempenhos, pois sua frota própria é mais econômica se 

comparado com a frota por demanda para o nível de utilização que essas unidades têm. 

Além disso, destaca-se que as unidades com desempenho menor que o ponto de 

equilíbrio, em quilômetros, devido ao baixo nível de utilização da frota própria, podem 

melhorar seu desempenho a partir da redução do número de veículos e, ao mesmo tempo, 

contratarem frota por demanda para suprir sua necessidade nos períodos de sazonalidade e 

picos de demandas, melhorando assim seu desempenho. 
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5 PROPOSTAS DE MUDANÇA/INTERVENÇÃO/RECOMENDAÇÃO 

 

A partir do resultado encontrado na tabela 58, recomenda-se a mudança da estratégia 

de composição de frota utilizada pelo IF Sudeste MG, por considerar que existe a opção de 

frota por demanda mais adequada e com maior desempenho se comparada às demais 

estratégias de frota apresentadas.  

Entretanto, conforme dados apresentados na tabela 79, apenas as unidades que 

possuem um nível de utilização abaixo do ponto de equilíbrio é que se torna vantajosa a 

substituição da frota própria pela frota por demanda. Portanto, a análise realizada é necessária 

para que a instituição execute as atividades de transporte de forma mais eficiente. 

 

5.1 Processo de Melhoria 

Para que a organização estudada possa gerenciar de forma eficiente sua frota, 

recomenda-se a utilização das técnicas e indicadores de Gestão de Frota apresentados no 

Capítulo 2, pois, conforme destaca Valente et al (2016), a má gestão de frota pode representar 

custos elevados de transporte. 

Além disso, algumas ações podem melhorar o desempenho da frota em cada unidade 

do IF Sudeste MG, conforme destacadas a seguir: 

1- Padronização dos indicadores a serem utilizados na gestão de frota, seguindo a 

orientação do método proposto neste trabalho. 

2- Utilização do método para gestão e avaliação de frota, criado nesta pesquisa, 

conforme demonstrado no capítulo 4. 

3- Controle da frota e avaliação periódico de seu desempenho, para identificar 

despesas desnecessárias e possíveis melhorias, tanto no controle, quanto no 

processo de gestão de frota. 

4- Este trabalho possui uma revisão de literatura que permitiu criar uma estrutura de 

gestão de frota que considera as decisões da administração pública. Essa estrutura 

é dividida em quatro dimensões: Planejamento, Estratégia, Operação e Controle. 

Portanto, essa estrutura poderá servir de modelo para elaboração de um curso de 

capacitação em gestão de frota a ser ministrado a todos os gestores de frota do IF 

Sudeste MG. 

5- Utilização do ponto de equilíbrio definido na tabela 78, para determinar qual a 

melhor estratégia de frota a ser adotada por unidade do IF Sudeste MG, 
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considerando os indicadores de planejamento, de estratégia e de operação 

apresentados no capítulo 4. 

 

5.2 Plano de Ação Sugerido  

A fim de contribuir para o alcance dos resultados, este trabalho sugere a utilização do 

método de gestão e avaliação de desempenho de frota proposto neste trabalho, com intuito de 

auxiliar os gestores no controle e avaliação das atividades de transporte, contribuindo para a 

melhoria de sua eficiência. 

Para tanto, será apresentado um plano de ação, a fim de permitir a utilização do 

método proposto para gestão e avaliação de desempenho de frota e das ações descritas no 

subcapítulo 5.1. 

O plano de ação proposto está estruturado conforme demonstrado na tabela 80. 
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Tabela 80 – Plano de ação 

Método 5W2H What Why Were Where Who How Howmuch 

Causa Fator 

o que será 
feito? 

por que será feito? 
onde será 

feito? 
quando será feito? 

por quem será 
feito? 

como será feito? 
quanto vai 

custar? 

Plano de Ação Resultado Esperado 
Local de 

Realização 
Início Duração Responsável Como será feito? Custos/valores 

Falta de um 
método 
estruturado 
para gestão e 
avaliação de 
desempenho 
da frota do IF 
Sudeste MG 

Capacitação 
dos gestores 
de frota 

Curso de 
capacitação em 
gestão de frota 
para todos os 
gestores de 
frota do IF 
Sudeste MG 

1) Necessidade de 
padronizar os 
procedimentos para 
gestão de frota; 2) 
necessidade utilizar 
indicadores para 
acompanhamento e 
controle de frota 

Auditório 
ou sala de 
reunião da 
Reitoria 

Fevereiro 
de 2020 

1) 
Elaboração 
do curso - 30 
dias; 
2)duração do 
curso - 24 
horas. 

Coordenador de 
Logística da 
Reitoria (autor 
deste trabalho), 
com aprovação da 
Pró-reitoria de 
Administração 

1) Elaboração de 
apostila; 2) 
utilização de 
recursos visuais 
(data show); 3) 
grupos de 
discução; 4) 
exercícios práticos 

Impressão de 
material 
didático 

Resultado do 
método 
proposto 

Projeto piloto 
para 
contratação de 
frota por 
demanda, 
através de 
licitação 

Necessidade de 
comparar os 
desempenhos da 
frota por demanda e 
frota própria, a fim 
de determinar qual 
será a melhor opção 

Setores de 
transporte 
da reitoria 
e dos 
campi 

Abril de 
2020 

90 dias 

Gestores de 
transporte de cada 
campi (coordenação 
das atividades pelo 
gestor de transporte 
da reitoria - autor 
deste trabalho) 

Construção do 
termo de referência 
(documento que 
vai em anexo ao 
edital de licitação, 
contendo todas as 
especificações e 
exigências para a 
prestação de 
serviço de 
transporte por 
demanda 

Pesquisa de 
mercado (valor 
do serviço por 
quilômetro 
percorrido) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No desenvolvimento dessa pesquisa foi possível compreender a importância da função 

transporte e sua contribuição como atividade de apoio aos principais serviços do IF Sudeste 

MG, uma vez que, a instituição necessita de transportar seus servidores e alunos. Os primeiros 

para reuniões e treinamentos e, os últimos, são frequentemente deslocados para visitas 

técnicas e outras atividades extracurriculares, complementando o ensino teórico adquirido em 

sala de aula. 

Além disso, com base na revisão de literatura, foi possível apresentar e entender as 

diversas técnicas e indicadores utilizados para uma gestão de frota mais eficiente. Ressalta-se 

ainda, que o objetivo principal deste trabalho foi atingido, pois foi criado e aplicado um 

método para gestão e avaliação de desempenho de frota, adaptado de Leal Júnior (2010) e 

Guimarães e Leal Júnior (2017), utilizando indicadores de planejamento, de estratégia e de 

operação, visando identificar e classificar o desempenho das estratégias de composição de 

frota disponíveis no mercado, a fim de contribuir para melhorar a eficiência da gestão de frota 

em todas as unidades do IF Sudeste MG. 

Salienta-se que não foram encontrados na literatura, métodos estruturados para gestão 

e avaliação de frota, como o que foi apresentado nesta pesquisa, conforme estrutura 

apresentada na Figura 1 e Tabela 8. Percebe-se, a partir da pesquisa bibliográfica realizada, 

que os trabalhos relacionados à gestão de frota são encontrados apenas em pesquisa 

específicas, separados por técnica de gestão de frota empregada. 

Outro elemento que evidencia a originalidade e contribuição deste trabalho é o fato 

desta pesquisa de mestrado ter sido induzido por demanda contratada pelo IF Sudeste MG, 

instituição pública objeto deste estudo e que, dentre suas exigências contratuais, estabeleceu 

que o curso devesse resolver seus problemas gestão organizacional. 

Sobre a aplicação do trabalho, selecionaram-se todos os setores de transporte do IF 

Sudeste MG, para aplicação do método proposto com foco na gestão e avaliação de 

desempenho de frota, considerando as estratégias de composição de frota disponíveis no 

mercado para cada tipo de veiculo avaliado. 

Em relação aos resultados da pesquisa, verificou-se que a opção mais vantajosa para a 

instituição estuda foi a frota por demanda, pois esta não é tão influenciada negativamente 

pelos custos fixos da atividade de transporte. Além disso, foi constado que quanto maior a 

taxa de utilização dos veículos, os custos fixos tendem a diminuir, pois eles são diluídos pelos 

quilômetros percorridos, consequentemente, influenciando menos negativamente esses custos. 
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Outro resultado que merece destaque foi a determinação do ponto de equilíbrio entre a 

frota própria e por demanda, que permite identificar quando a frota por demanda se torna mais 

vantajosa que a frota própria, ou quanto esta precisa melhorar para se tornar mais eficiente. 

Na análise do passo 9, nível 1, a discussão realizada permitiu verificar a influência que 

cada atributo exerce sobre a eficiência das atividades de transporte. 

Na analise de sensibilidade realizada no passo 10, nível 1, as simulações permitiram 

verificar como a alteração dos pesos dos atributos influenciam no desempenho da frota. Desta 

forma foi concluído que alterando o peso dos atributos custo e segurança, que na percepção 

dos gestores são os mais importantes para o processo de avaliação de desempenho, a frota por 

demanda continuaria na primeira classificação. Porém, na medida em que o atributo 

segurança vai ganhando valores de peso maiores, reduz a pontuação de classificação da frota 

por demanda, mas ainda assim continua na primeira classificação. 

Em contra partida, considerando a frota própria e a locada para o veículo carro de 

passeio, aumentando o peso do atributo custo, ocorre à redução da pontuação da frota locada 

alterando sua posição de segundo lugar para terceiro quando o peso do atributo custo chega ao 

patamar de 90%. 

Ainda cabe destacar que as implicações práticas encontradas a partir dos resultados 

deste trabalho, são: possibilidade de replicação do método apresentado no Capítulo 3 e 

aplicado no Capítulo 4 em uma instituição pública de ensino; e possibilidade de utilizar a 

estrutura de gestão de frota indicada na Figura 1 para construção de um curso de capacitação 

em Gestão de Frota direcionado aos gestores de transporte. 

Neste contexto, outro produto deste estudo foi o plano de ação apresentado no 

Capítulo 5 para construção de um curso de capacitação em gestão de frota, direcionado aos 

gestores de transporte do IF Sudeste MG, a fim possibilitar a aplicação do método proposto. 

Para construção do curso de capacitação, será utilizada a estrutura de gestão de frota 

apresentada na Figura 1. Esta figura demonstra todas as etapas e técnicas que podem 

contribuir para alcançar uma gestão de frota eficiente. 

Como limitação desta pesquisa destaca-se a utilização de dados por julgamento dos 

gestores, devido a não existência de dados quantitativos disponíveis para representarem os 

atributos flexibilidade, tempo e segurança. Outra limitação está em não considerar os custos 

indiretos nos cálculos dos indicadores que representam o atributo custo. 

Sugere-se para novos estudos, a atualização dos dados e a utilização de dados 

históricos para comparar a evolução do desempenho da frota. Também, vale ressaltar como 
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proposta, a validação com os gestores de transporte de todas as unidades do IF Sudeste MG, 

dos atributos utilizados na avaliação. 
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APÊNDICE 

 

Questionário aplicado aos gestores de transporte: Avaliação transporte – IF Sudeste MG 
 
 

Trata-se de uma pesquisa de mestrado profissional em administração, cujo objetivo é 

avaliação das atividades de transporte no âmbito do IF Sudeste MG, a fim de determinar qual 

tipo de frota é mais adequada ao contexto da instituição. Para isso, será necessário comparar 

os critérios (nível 1), par a par, para obter o grau de importância relativa entre si. 

Em seguida, avaliam-se as alternativas de transporte (nível 2), comparativamente, para 

obter o grau de importância relativa sob a luz de cada critério. 

A fim de compreender o procedimento de avaliação proposto, a figura abaixo tem por 

objetivo demonstrar, de forma clara, como os critérios e as alternativas apresentadas 

contribuem para atingir o objetivo pretendido. Portanto, sua resposta contribuirá para o 

processo de melhoria das atividades de Transporte do IF Sudeste MG. 

*Obrigatório 

 

GRUPO 1 (pergunta 1):: Identificação da unidade de trabalho do respondente: 

1 – Em qual unidade do IF Sudeste MG você trabalha? * 
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Antes de realizar a comparação dos critérios, torna-se necessário apresentar suas 
definições: 
 

Custo: compreendem os custos de transporte (salário de motorista, depreciação do 
veículo, combustível e manutenção, etc.) mais os custos de administração (despesas com 
salários e encargos do pessoal de administração, energia elétrica, telefone, impostos e outros 
similares). 

Flexibilidade: Facilidade e/ou capacidade da empresa contratada atender a variação de 
demanda de transporte durante o período contratual. 

Tempo: trata-se da capacidade de atender as requisições de transporte no menor tempo 
possível, ou em realizar o serviço sem atrasos. 

Segurança: refere-se à garantia de um transporte sem acidentes e pode interferir 
diretamente em outros atributos, como custo e confiabilidade. 
 

 
GRUPO 2 (perguntas de 2 à 7): Comparação par a par dos critérios para definição do 

grau de importância de cada um. 
Escala de resposta numérica de 1 à 9, sendo 1 "igualmente importante" e 9 

"extremamente importante".  
Caso a importância avaliada seja inversa, colocar em forma de fração. Exemplo: na 

avaliação do critério "Custo" em relação a "Flexibilidade", se em sua percepção o critério 
Custo for menos importante que a Flexibilidade, você poderá colocar em forma de fração 1/8 
(neste exemplo o critério Custo é 8 vezes menos importante que a Flexibilidade). 
 

2 – Em sua percepção, qual o grau de importância do critério CUSTO em relação ao critério 
FLEXIBILIDADE, para seleção do tipo de frota mais adequada ao contexto do IF Sudeste 
MG? * 
 
3 – Em sua percepção, qual o grau de importância do critério CUSTO em relação ao critério 
TEMPO, para seleção do tipo de frota mais adequada ao contexto do IF Sudeste MG? * 
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4 – E m sua percepção, qual o grau de importância do critério CUSTO em relação ao critério 
SEGURANÇA, para seleção do tipo de frota mais adequada ao contexto do IF Sudeste MG? * 
 
5 – Em sua percepção, qual o grau de importância do critério FLEXIBILIDADE em relação 
ao critério TEMPO, para seleção do tipo de frota mais adequada ao contexto do IF Sudeste 
MG? * 
 
6 – Em sua percepção, qual o grau de importância do critério FLEXIBILIDADE em relação 
ao critério SEGURANÇA, para seleção do tipo de frota mais adequada ao contexto do IF 
Sudeste MG? * 
 
7 – Em sua percepção, qual o grau de importância do critério TEMPO em relação ao critério 
SEGURANÇA, para seleção do tipo de frota mais adequada ao contexto do IF Sudeste MG? * 
 
 

GRUPO 3 (perguntas de 8 à 10): Comparação par a par das alternativas frente ao 
critério FLEXIBILIDADE para definição do grau de preferência relativa de cada uma. 

Escala de resposta numérica de 1 à 9, sendo 1 "igualmente preferido" e 9 
"extremamente preferido".  

Caso a importância avaliada seja inversa, colocar em forma de fração. Exemplo: na 
avaliação da alternativa "Frota Própria" em relação a "Frota Locada" considerando o critério 
flexibilidade, se em sua percepção a alternativa Frota Própria for menos importante que a 
Frota Locada, você poderá colocar em forma de fração 1/8 (neste exemplo a alternativa Frota 
Própria é 8 vezes menos importante que a Frota Locada para o critério Flexibilidade). 
 
 
8 – Em sua percepção, qual o grau de preferência entre a alternativa FROTA PRÓPRIA em 
relação a FROTA LOCADA, considerando o critério FLEXIBILIDADE, para seleção do tipo 
de frota mais adequada ao contexto do IF Sudeste MG? * 
 
9 – Em sua percepção, qual o grau de preferência entre a alternativa FROTA PRÓPRIA em 
relação a FROTA por DEMANDA, considerando o critério FLEXIBILIDADE, para seleção 
do tipo de frota mais adequada ao contexto do IF Sudeste MG? * 
 
10 – Em sua percepção, qual o grau de preferência entre a alternativa FROTA LOCADA em 
relação a FROTA por DEMANDA, considerando o critério FLEXIBILIDADE, para seleção 
do tipo de frota mais adequada ao contexto do IF Sudeste MG? * 
 
 

GRUPO 4 (perguntas de 11 à 13): Comparação par a par das alternativas frente ao 
critério TEMPO para definição do grau de preferência relativa de cada uma. 
 
11 – Em sua percepção, qual o grau de preferência entre a alternativa FROTA PRÓPRIA em 
relação a FROTA LOCADA, considerando o critério TEMPO, para seleção do tipo de frota 
mais adequada ao contexto do IF Sudeste MG? * 
 
12 – Em sua percepção, qual o grau de preferência entre a alternativa FROTA PRÓPRIA em 
relação a FROTA por DEMANDA, considerando o critério TEMPO, para seleção do tipo de 
frota mais adequada ao contexto do IF Sudeste MG? * 
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13 – Em sua percepção, qual o grau de preferência entre a alternativa FROTA LOCADA em 
relação a FROTA por DEMANDA, considerando o critério TEMPO, para seleção do tipo de 
frota mais adequada ao contexto do IF Sudeste MG? * 
 
 

GRUPO 5 (perguntas de 14 à 16): Comparação par a par das alternativas frente ao 
critério SEGURANÇA para definição do grau de preferência relativa de cada uma. 
 
14 – Em sua percepção, qual o grau de preferência entre a alternativa FROTA PRÓPRIA em 
relação a FROTA LOCADA, considerando o critério SEGURANÇA, para seleção do tipo de 
frota mais adequada ao contexto do IF Sudeste MG? * 
 
15 – Em sua percepção, qual o grau de preferência entre a alternativa FROTA PRÓPRIA em 
relação a FROTA por DEMANDA, considerando o critério SEGURANÇA, para seleção do 
tipo de frota mais adequada ao contexto do IF Sudeste MG? * 
 
16 – Em sua percepção, qual o grau de preferência entre a alternativa FROTA LOCADA em 
relação a FROTA por DEMANDA, considerando o critério SEGURANÇA, para seleção do 
tipo de frota mais adequada ao contexto do IF Sudeste MG? * 


