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Resumo: Os serviços de transporte e logística são essenciais para a cadeia de suprimento das
empresas uma vez que atuam como elo entre fornecedores de matéria prima, fabricantes,
comerciantes e consumidores finais. O objetivo da pesquisa é identificar, através de análise de
indicadores de performance se existe ganho de competitividade no uso de um sistema de
telemetria como estratégia de maximização dos recursos internos. Para isso, foi realizado um
estudo de caso em uma empresa de transporte e logística de Belo Horizonte em Minas Gerais
e através de pesquisa descritiva, levantamento de dados secundários da empresa e percepção
participante do autor do estudo, buscou-se detalhar as vantagens desta estratégia. Com a
implementação da telemetria foi possível identificar evolução radical nos indicadores de
condução dos motoristas da empresa. Desta maneira, a estratégia demonstra ser uma
vantagem competitiva, já que esses indicadores refletem na redução dos riscos de acidentes o
que garante a segurança de seus funcionários e ainda elimina custos e melhora a imagem da
empresa perante a população.
Palavras-Chave: Estratégia, Telemetria; Transporte.

1. Introdução
A competitividade está cada vez mais presente no cenário em que as empresas operam,
com o objetivo de se destacarem nesse mercado, as empresas buscam incessantemente
estratégias inovadoras, novos bens de consumo, novos métodos de produção, novas formas de
organização industrial e até mesmo por novos mercados.
Segundo Kim e Mauborgne (2005), as empresas precisam imaginar além da
competição tradicional, pois só assim enxergarão novas oportunidades para desenvolver seus
negócios e obterem mais lucros. Contudo, elas precisam criar seus próprios mercados.
Neste contexto os serviços de transporte e logística têm um papel fundamental, já que
atuam como um elo entre fornecedores de matéria prima, fabricantes, comerciantes e
consumidores finais, podendo ser o diferencial competitivo que as empresas precisam,
deixando a cadeia logística mais produtiva, eficiente, atraente aos consumidores e trazendo
algo que os surpreendam.
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As empresas de transporte de cargas têm como o principal ativo, seus caminhões, eles
são utilizados de forma intensa para realizar a atividade fim da empresa, realizando as
entregas em diversas condições e situações que envolvem muitos riscos, principalmente o
risco de acidentes de trânsito.
A atividade de uma empresa de transporte e logística acontece efetivamente em
campo, ou seja, fora do campo de visão dos gestores, permitindo a autonomia dos motoristas e
o anonimato de suas ações, fatores contribuintes para comportamentos fora dos padrões
estabelecidos pela empresa.
De acordo com Tomaél, Alcará e Chiara (2005), para assegurar elevados níveis de
eficiência, produtividade e competitividade das organizações é indispensável que se busque
de forma constante a inovação, seja criando e desenvolvendo novos produtos, processos ou
atuando na diversificação, qualidade e implantação de tecnologias avançadas.
Neste contexto ter uma estratégia que forneça informações confiáveis no momento
certo e nas mãos das pessoas certas, é um grande diferencial competitivo, pois servirá de
suporte para que os gestores tomem decisões, permitindo que eles façam uma gestão eficiente
das operações externas, garantindo a produtividade necessária dentro dos padrões previstos.
Com o objetivo de captar informações dos veículos de distribuição e traduzi-las em
informações que refletem em indicadores, surge a estratégia de implantar um sistema de
telemetria como um artefato que vai viabilizar a ligação do campo com a gestão da empresa.
Segundo Simon (1996), o artefato é o ponto comum entre ambiente interno e externo, a
ligação da organização com as condições em que o artefato vai funcionar. O sistema além de
apresentar em tempo real todas as informações de geolocalização, abastece os gestores com
informações fundamentais para tomada de decisão.
A partir do exposto, a presente pesquisa tem como objetivo identificar, através de
análise de indicadores de performance, se existe ganho de competitividade de uma empresa de
transporte e logística, localizada na cidade de Belo Horizonte em Minas Gerais, a partir da
implementação de uma ferramenta de telemetria como estratégia de maximizar seus recursos
internos.
2. Referencial Teórico
Neste referencial é exposta a conceituação de transporte de carga e logística no
mercado competitivo, em seguida é apresentado à conceituação de tecnologias da informação
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e geotecnologia aplicadas no transporte, e por fim, a conceituação da estratégia e
competitividade a partir da ação de uma ferramenta de telemetria.
2.1 Transporte de carga e logística no mercado competitivo
Com o desenvolvimento dos mercados nacionais e internacionais, as telecomunicações
cada vez mais avançadas e a expansão das linhas de produtos, o processo de transporte e
logística entra em evidência como um conjunto estratégico para as organizações.
Movimentar bens e pessoas é fundamental para o desenvolvimento da economia, um
sistema de transporte competitivo movimenta o mercado trazendo impactos significativos
para o desenvolvimento da economia. Conforme Ballou (2006), um sistema de transporte
eficiente aumenta a competitividade das empresas no mercado, reduz o custo dos produtos e
favorece a economia na produção em escala.
O transporte tem uma relação muito forte com a logística, exercendo o importante
papel de ligar fisicamente locais geograficamente distantes, influenciando diretamente no
sucesso da logística. Para Arbache e outros (2004), o transporte é um elemento que impacta
de maneira significante no custo de distribuição ou logístico da maioria dos produtos, porém é
muito importante para os resultados obtidos no serviço ao cliente, podendo influenciar o
resultado final de uma operação, o que altera a percepção de qualidade do serviço pelo cliente.
A cadeia de suprimento de uma empresa representa uma rede organizada de vários
processos que geram valor na forma de produto e serviços para os consumidores finais. De
acordo com Ballou (2006), quando se trata de fazer gestão da cadeia de suprimento, deve-se
ter a preocupação com os fluxos externos à empresa, controle de materiais, informações e
finanças de todo o processo do fornecedor até o consumidor final.
2.2 Tecnologia da informação e geotecnologia aplicadas no transporte
De acordo com Silva e Fleury (1999), a TI pode ser conceituada em recursos
computacionais (hardware, software e alguns serviços relacionados) que tem como produto
serviços de comunicação, processamento e armazenagem de dados.
A TI afeta drasticamente o mercado e a competitividade. Ela altera a forma como as
pessoas consomem os serviços, rompe estruturas, cria novos mercados e suporta vantagens
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competitivas. A TI está presente na cadeia de valor de uma organização impactando em
processos, estruturas e produtos (PORTER; MILLAR, 1985).
Na logística e no transporte não é diferente, o uso da TI estão presentes de forma
intensa, principalmente nos sistemas de informações que permite uma gestão mais eficiente 348
dos processos logísticos, viabilizando informações estratégicas precisas para gestores,
usuários e até mesmo clientes. Com o objetivo de se obter vantagens competitivas e
automatização dos processos produtivos, as empresas estão buscando a inserção de TI nas
cadeias de suprimentos. Já Bowersox e Closs (1999) afirmam que os responsáveis por fazer
gestão da cadeia de suprimentos têm a TI como uma forma de melhorar a produtividade e a
capacidade competitiva.
A geotecnologia, também conhecida como geoprocessamento, consiste nas tecnologias
que atuam em cima de informações com referências geográficas, que podem coletar,
processar, analisar e disponibilizar tais informações. Conforme Silva, Lima e Dantas (2006)
destacam-se como geotecnologia o sistema global de posicionamento, bem como os sistemas
de informação geográfica, cartografia, sensoriamento remoto e topografia.
Essas ferramentas tem o incrível diferencial de trazer informações precisas e em tempo
real, o que permite uma tomada de decisão mais assertiva e planejamento levando em
consideração dados estratégicos. Essas condições agregam valores imensuráveis à gestão de
uma organização.
Para Silva, Lima e Dantas (2006) esses sistemas são ferramentas computacionais
responsáveis pela integração dos dados, pessoas e instituições. O que torna possível coletar,
processar, armazenar, analisar e disponibilizar dados georeferenciados sobre o mundo real.
No setor de transporte os sistemas de rastreamento e monitoramento de frotas se
destacam, uma vez que, ao aliarem às aplicações logísticas modernas e de segurança, se
revelam como instrumentos que agregam valor à rotina das empresas de transportes
(ANEFALOS; CAIXETA-FILHO, 2001).
2.3 Estratégia e competitividade a partir da ação de uma ferramenta de telemetria
De acordo com Wood Jr. e Caldas (2007), de forma ampla, pode-se definir a
competitividade como a capacidade de um sistema – país, segmento, grupos de empresas ou
uma empresa – ser reconhecida como uma organização de sucesso no mercado.
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A estratégia de uma empresa é fundamental para ela se manter competitiva no
mercado, ou seja, se manter sustentável em meio a competição do mercado em que opera.
Porter (1996) define a estratégia como a entrega de uma mistura única de valores através de
atividades que diferenciam de seus concorrentes.
Em outra pesquisa Porter (1980,1989), descreve a estratégia competitiva como a
adequação do ambiente interno da empresa para atender o ambiente externo, na prática isso se
traduz em aplicar ações empresariais que construam um posicionamento favorável diante de
seus concorrentes, tornando a empresa sustentável nesse ambiente competitivo.
De acordo com Shapiro (1989) a estratégia competitiva tem o objetivo de influenciar o
comportamento dos demais concorrentes, nos negócios ela pode ser percebida de forma eficaz
quando influência nas decisões dos potenciais entrantes. Portanto, é um movimento
estratégico definido como uma ameaça, um compromisso ou mesmo uma promessa.
Outra linha de pensamento sobre a estratégia competitiva compartilhada pelos autores
Rumelt (1984); Wernefelt (1988); Barney (1991,1995,2007); Prahalad e Hamel (1990,1995);
Teece, Pisano e Shuen (1997) considera a geração de vantagens competitivas para a empresa
através da identificação e desenvolvimento de recursos e competências necessárias no
presente, que serão ainda mais necessárias no futuro.
Essa competição faz com que as empresas invistam cada vez mais em atualizar suas
tecnologias, buscar por novas ferramentas e equipamentos, bem como novos métodos e
formas de atender seus clientes. Neste cenário, as empresas de transporte e logística buscam
estratégias que permitam a maximização de seus recursos, para melhorar a qualidade de seus
serviços e reduzir seus custos.
Implantar um sistema inovador de telemetria que dê suporte a tomada de decisões
mais eficientes leva a uma melhor execução dos processos e ainda suporta as ações
preventivas para eliminação de custos. Tal inovação reflete o conceito neoclássico de
competitividade descrito por Paiva et. al. (2016), que associa a eficiência nas relações
insumo-produto, custo-lucro e produção-demanda, e que, os principais fatores competitivos
estão ligados à eficiência na alocação de recursos sobre uma demanda. Ainda nesse contexto,
Coase (1937) complementa o conceito de competitividade condicionando os menores custos à
importância da habilidade gerencial.
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O ganho em competitividade em implantar um sistema de telemetria pode ser também
confirmado pelo conceito apresentado por Schumpeter (1961), que afirmava a necessidade
das organizações de inovar destruindo a forma antiga de fazer e criando uma nova forma, que
ele chamou de “destruição criativa”. Tal ferramenta mostra exatamente a destruição de um 350
processo de tomada de decisão sem informações, que o torna empírico, para a criação de um
novo processo de tomada decisão que se baseie em informações reais e fidedignas. O que
tornar o processo decisório mais eficiente, pois aumenta consideravelmente a possibilidade de
sucesso das decisões.
3. Metodologia
Foi realizado um estudo de caso em uma empresa do segmento de logística e
transporte de cargas na região de Belo Horizonte em Minas Gerais de médio porte. A empresa
é responsável por realizar as entregas de um centro de distribuição de bebidas de uma
cervejaria de grande porte.
O estudo é uma pesquisa descritiva, uma vez que descreve os resultados do uso da
telemetria a partir dos dados secundários da empresa pesquisada. É de cunho qualitativo tendo
em vista, que à interpretação dos dados se deu mediante a análise e categorização sobre os
preceitos de uma exploração de conteúdo.
A técnica de coleta de dados utilizada foi documental. Utilizou-se dos relatórios
extraídos de um Business Intelligence (BI) da empresa, estratificados conforme a necessidade
da pesquisa. Foi realizada uma análise de dados secundários, sendo explorados dados de 2016
e 2017 da empresa de transporte e logística estudada. Também foi realizada uma observação
participante, uma vez que um dos autores atua na empresa em questão e utilizou-se da
observação para perceber as principais mudanças na rotina da organização.
4. Resultados
A fim de se obter um melhor estudo da estratégia de implantação do sistema de
telemetria na empresa estudada, foram coletados dados a partir da data de instalação do
sistema. Os dados extraídos contêm a quantidade de infrações produzidas pelos motoristas da
empresa no período de 01 de janeiro de 2016 até 30 de setembro de 2017.
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4.1 Análise dos indicadores
Indicadores são instrumentos de gestão utilizados para medir resultados de uma tarefa,
atividade, processo, área, pessoa, empresa ou segmento. Seu principal objetivo é dar
visibilidade de algum resultado viabilizando o acompanhamento e comparações.
4.1.1 Análise dos indicadores de Velocidade
Quando se trata de transporte com veículos pesados a velocidade nas vias é o ponto
mais crítico, uma vez que o impacto de um acidente de trânsito quando a causa é por excesso
de velocidade é alto e traz prejuízos diretos e indiretos muito graves à empresa e
principalmente à população local. Além dos acidentes destacam-se outros prejuízos como
multas por excesso de velocidade, desgaste do sistema de freio e imagem negativa pela
condução agressiva.
A empresa estudada até a implementação desta estratégia enfrentava uma grande
dificuldade em identificar os excessos de velocidade na prática, já que só identificava de
forma reativa, ou seja, após a ocorrência de um acidente, multa ou mesmo uma reclamação
em seu canal de ouvidoria.
A figura 1 apresenta de forma clara a redução dos eventos de velocidade ao longo dos
meses. Houve uma Redução de 39 eventos no mês de fevereiro de 2016 a 0 evento já em julho
de 2016, com algumas oscilações nos meses posteriores, porém em níveis bem baixos com
relação ao período de implantação.

Figura 1: Quantidade de excesso de velocidade por mês.
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Fonte: Dados extraídos da base de dados da empresa
Após a implementação da estratégia a empresa consegue ter informações das infrações
de limites de velocidades estabelecidos em tempo real que permite aos gestores dar
consequência ao fato ocorrido. Isso fez com que a quantidade de eventos de excesso de
velocidade reduzisse e consequentemente os acidentes, multas e reclamações.
4.1.2 Análise de acelerações bruscas
A aceleração brusca indica um comportamento de condução agressivo o que pode ser
uma das causas de acidentes, além disso, as acelerações bruscas em veículos de grande porte
impactam no sistema mecânico do veículo, aumenta o consumo de combustível e devido ao
movimento brusco do veículo pode causar danos à carga transportada.
A empresa estudada até a implementação desta estratégia não tinha uma forma de
identificar as acelerações bruscas a não ser por observação física que é inviável, devido ao
grande número de veículos operando em diversos locais ao mesmo tempo.
A figura 2 apresenta de forma clara a redução dos eventos ao longo dos meses.
Reduzindo de 1875 eventos no mês de fevereiro de 2016 para 70 eventos no mês de julho de
2017, depois disso o número se mantém estável em níveis baixos diferente do cenário dos
primeiros meses de implantação.

Figura 2: Quantidade de Excesso de acelerações bruscas por mês.
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Fonte: Dados extraídos da base de dados da empresa
Após a implementação da estratégia em questão a empresa consegue ter informações
das infrações de aceleração brusca em tempo real que permite aos gestores dar consequência
ao fato ocorrido. Isso fez com que a quantidade de eventos de aceleração brusca reduzisse e
consequentemente uma redução considerável nas avarias com as cargas.
4.1.3 Análise de frenagem brusca
A frenagem brusca também indica a condução agres
agressiva
siva do motorista o que também
contribui para a ocorrência de acidentes, além disso, as frenagens bruscas têm como possíveis
causas a falta de atenção, velocidade incompatível com a situação, distância incompatível
com o veículo à frente e distração.
Até a implementação desta estratégia a empresa estudada não contava com uma forma
de identificar as acelerações bruscas a não ser por observação física que é um método
inviável, devido ao grande número de veículos operando em diversos locais ao mesmo tempo.
A figura 3 apresenta a redução dos eventos ao longo dos meses. Reduzindo de 1098
eventos no mês de fevereiro de 2016 a 5 eventos no mês de maio de 2017, depois disso o
número se encontra bem controlado e em níveis aceitáveis.

Figura 3: Quantidade de frena
frenagens
gens bruscas por mês.
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Fonte: Dados extraídos da base de dados da empresa
Agora a empresa consegue ter informações da infração de frenagem brusca em tempo
real que permite aos gestores dar consequência ao fato ocorrido. Isso fez com que a
quantidade de eventos
ventos de frenagem brusca reduzisse, reduzindo também, de forma
considerável os acidentes e avarias com as cargas.
4.1.4 Análise de curvas com excesso de força g
A combinação de ângulo da curva, velocidade no momento da curva e peso
transportado permite a análise da força g empregada no momento da curva, um alto índice de
força g pode levar a graves causas como tombamento do veículo, danos a carga transportada e
danos ao próprio veículo.
Até a implantação do sistema a empresa estudada não tinha uma forma dde identificar
os excessos de força g, mesmo assim, não apresentou nenhum fato que trouxe prejuízo à
empresa até então, porém deixava seus gestores inseguros por saber que não se controlava tal
fato que poderia ocasionar o tombamento de um veículo em uma cu
curva.
A figura 4 apresenta a notória redução dos eventos ao longo dos meses. Reduzindo de
2894 eventos no mês de junho de 2016 a 1 evento no mês de agosto de 2017.

Figura 4: Quantidade de curvas com excesso de força g por mês.
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Fonte: Dados extraídos da base de dados da empresa
Após a implantação do sistema de telemetria a empresa consegue ter informações da
infração de excesso de força g em tempo real que permite aos gestores entender a ocorrência e
tratá-la.
la. Outro ganho importante é após acumular uma base de dados, os gestores conseguem
identificar curvas de alta incidência e conseguem aprofundar os estudos e ensinar de forma
prática a realização de tal curva, tratando o problema de forma preventiva.
5. Considerações Finais
A empresa estudada até a implantação da telemetria adotava a estratégia de fazer a
gestão de seus recursos de forma reativa, passiva e com pouca informação. A implantação da
telemetria suporta a estratégia de romper esse modelo e inovar o processo de gestão que passa
a ser de formaa ativa, rico em informação o que torna o processo de tomada de decisão mais
eficiente.
De acordo com os resultados apresentados no decorrer da pesquisa, conclui
conclui-se que,
baseado nos indicadores definidos pela empresa, a evolução é clara, de tal forma que ttodos os
indicadores partem de um alto índice de infração na fase de implantação para um índice muito
baixo e em alguns casos quase zero em um período de 20 meses.
Desta maneira a eficiência dos indicadores apresentada após a implementação da
estratégia de aplicar uma ferramenta de telemetria, demonstra ser uma vantagem competitiva
desta empresa frente às demais que não possui essa ferramenta, uma vez que, essa mudança
de comportamento garante a segurança de seus funcionários, a eliminação de custos com
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multas, danos aos veículos causados por acidentes, franquias e apólice de seguros, riscos
trabalhistas referentes a acidentes com terceiros e ainda, melhora a imagem da empresa
perante a população local.
Como sugestão de novos trabalhos, sugere-se uma pesquisa focada nos ganhos 356
financeiros diretos através da implantação dessa estratégia, como exemplo pode-se citar os
ganhos financeiros com a redução de consumo de combustível através do controle de rotação
por minuto e redução do tempo com o motor ligado e o veículo parado.
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