
 
 
 
Medição de Desempenho em Empresas de 
Transporte Rodoviário de Cargas: uma 
Investigação em Recife/PE 
 
 
 
 
 
 
 

Rejane Cristina Sarmento Buarque 
Brasil, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sarmentomcz@uol.com.br 

 
Julio Cesar Gomes da Silva Filho 

Brasil, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), professorjulio@hotmail.com 
 

Luiz Carlos Miranda 
Brasil, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), lc-miranda@uol.com.br 

 
 
 

 
 
 
 
 
Palavras-chave: Custo, Desempenho, Transportadoras 
 
 
 
Tema do trabalho: Custos em Empresas de Serviços 
 
 
 
Recursos audio-visuais: Retroprojetor ou Data-show 
 



 
 
 
Medição de Desempenho em Empresas de Transporte Rodoviário 
de Cargas: uma Investigação em Recife/PE 
 
 
 
 
Palavras-chave: Custo, Desempenho, Transportadoras 
 
 
 
Tema do trabalho: Custos em Empresas de Serviços 
 
 
 
Resumo 

O transporte rodoviário de cargas é um dos pontos de maior vulnerabilidade da 
cadeia logística brasileira. A falta de informações necessárias para utilização de um 
eficiente controle gerencial nesse setor, juntamente com as deficiências estruturais 
funcionam como um poderoso elemento inibidor do desenvolvimento econômico e dos 
esforços de ampliação das exportações brasileiras. Enquanto as fragilidades do setor não 
forem atenuadas, a atividade de transporte rodoviário de cargas mantém-se como um 
"gargalo" do nosso crescimento econômico. 

Este artigo destaca, com base numa pesquisa empírica com as transportadoras de 
cargas situadas na cidade de Recife/PE, associadas ao Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas no Estado de Pernambuco (SETCEPE), a investigação de como é 
realizada a avaliação do desempenho das atividades das empresas desse segmento, e 
se é semelhante às melhores práticas sugeridas pela literatura. Verificou-se o grau de 
conhecimento das empresas sobre os indicadores de desempenho, identificando que as 
transportadoras não dispõem de informações precisas para realizar a avaliação do 
desempenho de suas atividades. 



1. Introdução 
Segundo Novaes (2001), a partir da década de 1970 e início dos anos 1980, 

significativas mudanças econômicas e estruturais passaram a afetar as sociedades 
comercialmente desenvolvidas e industrializadas. No início dos anos 1970, foram 
desenvolvidos e implantados programas diversos, como os círculos de qualidade, os 
sistemas de planejamento da produção (MRP e MRP II) e os programas de qualidade de 
vida no trabalho. Na década de 1980 e início dos anos 1990, surgiram as campanhas 
para melhorar a produtividade, o sistema just-in-time, a reengenharia, kaizen, dentre 
outros. 

Nesse ambiente de mudanças contínuas, representando uma verdadeira revolução 
ocorrida no setor industrial, no qual o paradigma da produção ágil e flexível veio substituir 
o da produção em massa, uma revolução no setor de distribuição também ocorreu, 
ocasionando maior complexidade nas operações logísticas e maiores exigências por 
eficiência ao longo dos canais de distribuição. 

Para Sink et alii (1996), nessa era da reengenharia, de estoques reduzidos e de 
competição globalizada, muitas empresas estão concentrando seus esforços nas 
atividades centrais (as chamadas core competences), que são críticas para a sua 
sobrevivência. 

Tem-se nesse cenário um forte motivo para terceirizar os serviços logísticos, sendo 
uma nova tendência praticada nas empresas modernas. “A contratação de serviços 
logísticos de terceiros aumentou 16,5% nos Estados Unidos em 1999, atingindo o valor 
de 45,3 bilhões de dólares, considerando que esse valor girava em torno de 15 bilhões de 
dólares em 1994. O setor vem crescendo ultimamente a taxas médias de 
aproximadamente 25% ao ano. Esse não é um fenômeno limitado ao território norte-
americano, refletindo uma tendência mundial" (Novaes, 2001). 

A busca pela redução de custos dos serviços logísticos é uma das razões mais 
importantes dessa tendência. De acordo com Laarhoven et alii (2000), discutindo uma 
pesquisa feita com embarcadores em diversos países da Europa, a mais importante 
razão estratégica para esses últimos estarem interessados em terceirizar suas atividades 
logísticas é a necessidade de reduzir custos e aportes de capital. Essa razão é citada 
juntamente com a busca da melhoria do nível de serviço e do aumento da flexibilidade, 
um maior enfoque nas atividades centrais e a implementação de mudanças. 

Objetivando a melhoria do nível de serviços nas empresas, os gestores buscam 
meios eficientes para avaliação do desempenho de suas atividades. Uma eficiente 
medição de desempenho permite: controlar as atividades operacionais da empresa; 
alimentar os sistemas de incentivo dos funcionários; controlar o planejamento; criar, 
implantar e conduzir estratégias competitivas; identificar problemas que necessitem 
intervenção dos gestores; verificar se a missão da empresa está sendo atingida (Miranda, 
2002). 

Este trabalho divide-se em três seções, além desta primeira seção. A segunda 
seção expõe importantes questões sobre o transporte: a) A Importância do transporte 
rodoviário de cargas no Brasil; b) Terceirização do transporte de cargas: uma tendência 
de redução de custos; c) Principais problemas do transporte rodoviário de cargas no 
Brasil; d) A utilização de sistema de informação gerencial em empresas de serviços; e) 
Medição de desempenho nas atividades de transporte. 

A terceira seção refere-se aos aspectos relacionados à pesquisa empírica com as 
transportadoras de cargas associadas ao Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas no Estado de Pernambuco (SETCEPE), situadas na cidade de Recife, no Estado 
de Pernambuco. Expõe-se pela investigação como é realizada a avaliação do 
desempenho das atividades das empresas desse segmento e se o sistema de avaliação 
é semelhante às melhores práticas sugeridas pela literatura. 

Finalmente, a última seção apresenta algumas conclusões que podem ser tiradas a 
partir dos assuntos tratados no artigo. 

 



2. Transporte como um importante elemento da logística 
Segundo Novaes (2001), em sua origem, o conceito de logística estava 

essencialmente ligado às operações militares. Ao decidir avançar suas tropas seguindo 
uma determinada estratégia militar, os generais precisavam ter, sob suas ordens, uma 
equipe que providenciasse o deslocamento, na hora certa, de munição, víveres, 
equipamentos e socorro médico para o campo de batalha.  

Para Steinthaler (2001), o conceito de logística no Brasil é recente. Começou a 
surgir dez anos atrás, quando se iniciou o processo de abertura econômica, seguida pela 
estabilização que reativou: os parâmetros comparativos de preços, a expansão das 
nossas importações e o aumento da competitividade. Esse autor argumenta que a 
administração das empresas nem sempre se preocupou em focalizar e controlar a 
coordenação de todas as atividades logísticas, pois somente nos últimos anos é que 
ganhos substanciais nos custos foram conseguidos graças à coordenação cuidadosa 
dessas atividades, transformando a logística numa área de importância vital. 

O transporte é o principal componente do sistema logístico. Sua importância pode 
ser medida através de pelo menos três indicadores financeiros: custos, faturamento, e 
lucro. O transporte representa, em média, 60% dos custos logísticos, 3,5% do 
faturamento, e em alguns casos, mais que o dobro do lucro. Além disso, o transporte tem 
um papel preponderante na qualidade dos serviços logísticos, pois impacta diretamente o 
tempo de entrega, a confiabilidade e a segurança dos produtos (Fleury, 1999). 

 
a) A importância do transporte rodoviário de cargas no Brasil 

O setor de Transportes exerce posição relevante no processo de globalização. O 
transporte, segundo Owen (apud Caixeta Filho e Martins, 2001), deve ser visto como 
desejos que permitem o país tornar-se competitivo internacionalmente. 

Segundo pesquisa realizada pelo CEL/COPPEAD, no período compreendido entre 
28 de maio e 14 de agosto de 2001, com executivos de logística de trinta das maiores 
empresas atuantes no Brasil, divididas em 6 diferentes setores, o modal rodoviário é o 
mais utilizado em todos os setores, independente do produto a ser transportado, 
conforme pode ser observado na Figura 1 a seguir. 
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Figura 1 - Percentual de utilização de modais de transporte 

Fonte: COPPEAD (2003) 
 

A pesquisa do CEL/COPPEAD destaca que para os produtos de valor agregado, 
principalmente nos setores de eletro-eletrônico (caso dos telefones celulares) e 
farmacêutico, é utilizado o modal aeroviário, embora com um percentual bastante baixo e, 



em alguns casos, notadamente nos setores automobilístico e químico e petroquímico, 
para cargas de grandes volumes e longas distâncias, é utilizado o transporte de 
cabotagem ou marítimo. 

Para Valente (1997), o sistema rodoviário é o principal responsável pelo 
escoamento das cargas no Brasil, respondendo por aproximadamente 60% do total. Sua 
frota transporta desde simples encomendas até safras inteiras, abastecendo as cidades e 
viabilizando o desenvolvimento econômico do País.  

Ainda segundo Valente (1997), o transporte rodoviário de cargas no Brasil é 
estruturado da seguinte forma: empresas transportadoras de cargas (ETC), 
transportadores de cargas autônomos (TCA), transportadoras de cargas próprias (TCP) e 
empresas locadoras de veículos (ELV). 

A investigação realizada e explanada neste trabalho abordou as empresas 
transportadoras de cargas (ETC) situadas na cidade de Recife, investigando a prática de 
avaliação de desempenho. 

 
b) Terceirização do transporte de cargas: uma tendência de redução de custos 

Seguindo a tendência de terceirizar tarefas periféricas para concentrar esforços em 
sua atividade principal (core business), diversas empresas de vários setores da economia 
atualmente têm buscado estabelecer parcerias com as transportadoras de cargas para 
obter eficiência operacional e reduzir os seus custos. O objetivo é ampliar as 
possibilidades de alavancagem dos serviços de transporte e logística. 

De acordo com um artigo da revista Exame de abril de 2003, as montadoras de 
automóveis e seus fornecedores estão investindo em relações cada vez mais integradas 
com seus operadores logísticos. A organização Avon está investindo fortemente em 
melhorias de processos para que seus produtos cheguem sem erros às revendedoras. A 
Xerox vem colhendo bons resultados com a terceirização crescente de boa parte de suas 
operações. A AmBev e a Vale do Rio Doce querem promover cursos para aprender 
logística com clientes e fornecedores. A Perdigão promoveu a área de logística do nível 
de gerência para um cargo que se reporta diretamente ao presidente. E a Embraer está 
aprendendo a usar seu grande conhecimento logístico como uma vantagem capaz de 
fazer dela uma empresa competitiva mundialmente. 

Segundo Kasarda (2003), atualmente ganha quem for melhor no gerenciamento da 
logística derivada da qualidade total, reengenharia e terceirização de atividades não 
essenciais; ondas que varreram o mundo nos últimos 20 anos e que não apenas 
tornaram as corporações mais enxutas - elas também ficaram muito mais dependentes 
umas das outras. A concorrência deixou de ser entre empresas para ser entre redes de 
cadeias de suprimentos. Conforme Kasarda (2003), "Alimentos, roupas, discos -- hoje 
tudo é perecível. Agilidade é a palavra." 

Cabe salientar que um sistema precário de transporte de cargas limita a área de 
distribuição da produção e aumenta em demasia os custos, desencorajando o acesso de 
concorrência. Porém, com melhoramentos em transporte, viabiliza-se o ingresso a novos 
mercados. 

 

c) Principais problemas do transporte rodoviário de cargas no Brasil 
É bastante nítida a influência do modal rodoviário na distribuição física no Brasil. No 

entanto, o setor rodoviário de cargas se caracteriza por uma alta fragmentação e excesso 
de oferta, resultado da inexistência de regulação, que facilita o acesso de entrada sem 
barreiras. Esses fatores levam a práticas de concorrência predatória, que faz com que os 
preços sejam inferiores ao custo real. O baixo preço do transporte de cargas rodoviário é 
também uma das principais explicações para a elevada participação de mercado deste 
modal no Brasil. 



Segundo dados da Pesquisa Anual de Serviços de IBGE, de acordo com a Tabela 1 
abaixo, o setor de transportes rodoviário de cargas era constituído, em 1999, por 34.586 
empresas, das quais 23.908 (69,1%) ocupavam cinco pessoas ou menos. Por sua vez, o 
faturamento médio por empresa era extremamente baixo, não passando de R$503 mil 
por ano, comprovando assim, uma elevada fragmentação do setor (Vianna, 2003). 

 
Tabela 1 – Perfil do transporte rodoviário de cargas 

Fonte: IBGE apud Vianna (2003) 

Pessoas 
ocupadas Empresas % 

Receita 
operacional líquida 

(R$ mil) 
% Receita média  

(R$ mil) 

Até 5 23.908 69,1 3.068.900 17,6 128 
6 a 19 8.192 23,7 2.580.910 14,8 315 
20 a 49 1.693 4,9 2.553.820 14,6 1.508 
50 a 99 447 1,3 1.993.870 11,4 4.460 
Mais de 99 346 1,0 7.235.400 41,6 20.911 
Total 34.586 100,0 17.412.900 100,0 503 

 
Vianna (2003) esclarece que a grande fragmentação observa-se também na 

distribuição da frota. De acordo com o extinto GEIPOT, circulam no país cerca de 1,8 
milhão de caminhões. Estima-se que deste total, 50% pertençam a carreteiros, 30% às 
empresas de transporte e 20% às empresas de carga própria. Estima-se também que 
dois terços da frota opera nas cidades e um terço em percursos rodoviários. Ainda 
segundo Vianna (2003), a grande fragmentação do setor, somada ao baixo crescimento 
econômico e à intensa terceirização da frota, gera uma oferta aparente de transporte 
muito superior à demanda, praticamente eliminando o poder de barganha do setor e 
aviltando os fretes. 

Com base na pesquisa sobre os principais problemas do transporte rodoviário de 
cargas no Brasil, realizada pela Confederação Nacional de Transportes (CNT), no 
período de 25 de abril a 10 de maio de 2003, com um grupo de 564 empresas, detectou 
que os principais problemas existentes no setor são: o aviltamento do preço do frete, as 
constantes elevação das tarifas de pedágios, as condições deficientes de conservação e 
a violência das estradas, além da falta de uma política efetiva de renovação da frota. 

A mesma pesquisa da CNT revelou também que o modelo de concessão das 
rodovias brasileiras para a iniciativa privada não corresponde ao que era esperado: a 
redução de custos do transporte. Para a maioria dos entrevistados (59,4%), o preço dos 
pedágios ficou muito pior em comparação com os últimos dois anos. Em relação à 
qualidade das estradas brasileiras, os transportadores consideram que se tem 
deteriorado ao longo dos últimos dois anos. Para 46,1% dos entrevistados, a qualidade 
das rodovias ficou pior ou muito pior nesse período. 

Segundo Vianna (2003), a idade média da frota situa-se em torno de 18 anos. Essa 
flagrante desatualização tecnológica provoca, entre outros graves inconvenientes, 
insegurança nas operações, custo elevado de manutenção, poluição e consumo 
excessivos. Tais circunstâncias, aliadas às longas jornadas dos motoristas e autônomos 
e à prática de sobrecarregar os veículos para tentar compensar os fretes raquíticos, tem 
como conseqüência um dos maiores índices de acidentes de trânsito do mundo. São 
milhares de mortos e mutilados, numa violência maior do que a de muitas guerras, com a 
diferença que estas rendem manchetes e comovem a humanidade. 

Ainda referindo-se aos problemas enfrentados pelo transporte rodoviário de cargas, 
a escalada do roubo de cargas vem gerando indenizações que superam 500 milhões de 
reais por ano (mais do que o dobro do faturamento da maior empresa do setor). Além 



disso, os desequilíbrios regionais de fluxo geram retornos vazios e os tempos de carga e 
descarga são excessivamente longos, impedindo a diluição dos custos fixos. 

Então, essas situações vêm comprometendo a confiabilidade e a segurança deste 
modal no Brasil, com implicações graves sobre a sua disponibilidade futura. 

 

d) A utilização de sistema de informação gerencial em empresas de serviços 
É latente a preocupação atual dos gestores de empresas de diferentes segmentos 

com a questão do transporte de cargas no Brasil. As alianças que estão surgindo 
objetivam aumentar a lucratividade, com maior segurança e redução de custos. 

Durante décadas, a maioria das empresas de transporte rodoviário de cargas não 
tinha necessidade de medir os custos de seus serviços ou a satisfação de seus clientes e 
funcionavam por décadas sem sistemas de custos. Essa falta de informações sobre 
produtos e clientes não era uma preocupação, pois a maioria das empresas de serviços 
operava em mercados não-competitivos. 

Entretanto, de acordo com Kaplan e Cooper (1998), durante as duas últimas 
décadas do século XX, o ambiente competitivo para a maioria das empresas de serviços 
tornou-se tão desafiador e exigente quanto o das empresas manufatureiras. Desde a 
década de 70, o movimento de desregulamentação mudou completamente as regras de 
operação para as empresas de serviços. Restrições de preços, de mix de produtos, 
geográficas e competitivas foram praticamente eliminadas do setor de serviços 
financeiros. 

Diante desse novo ambiente de concorrência acirrada, as empresas precisam se 
transformar em organizações competitivas. E para tanto, os gestores das empresas de 
serviços necessitam de informações para melhorar a qualidade, pontualidade e eficiência 
das atividades que desempenham, além de compreender precisamente o custo e a 
lucratividade de cada um de seus produtos, serviços e clientes. 

Kaplan e Cooper (1998) expõem que as empresas de serviços contêm o contexto 
ideal para compreender porque as empresas precisam de sistemas diferentes para 
controle operacional e para medição dos custos e da lucratividade de produtos e clientes. 
Eles também afirmam que as empresas de serviços precisam de um sistema de controle 
operacional que ofereça feedback sobre as despesas incorridas em cada uma das suas 
unidades organizacionais, além de outras medidas de desempenho, tais como qualidade 
e tempo de resposta. 

Para Oliveira, Nascimento e Miranda (2001), ao utilizar um método de custeio 
adequado às características específicas do segmento, os gestores do segmento logístico 
têm acesso à informações relevantes que os subsidiam diariamente no processo de 
tomada de decisão. Considerando a elevada proporção dos custos diretos e variáveis, o 
método do custeio variável é o mais indicado para essas empresas. 

Segundo Shank (1997), à medida que a concorrência intensificou-se, os gerentes 
buscaram novas fontes de informação sobre os fatores-chave que contribuem para o 
sucesso e como eles podem ser medidos. Muitas empresas examinavam seus 
demonstrativos financeiros e seus sistemas de custo-padrão em busca de novas idéias e 
em certo sentido essas fontes produziam informação. Contudo, as medidas financeiras 
refletem os resultados das decisões passadas e não os passos exeqüíveis necessários 
para sobreviver no ambiente competitivo da atualidade. Para Horngren, Foster e Datar 
(2000), "as medidas financeiras, entretanto, não revelam as áreas específicas que 
necessitam de melhoramento, nem as futuras necessidades e preferências dos clientes. 
Por esses motivos, a maioria das companhias utiliza também medidas não-financeiras." 

Segundo Kaplan e Norton (1997), um sistema de medição de desempenho deve 
possuir um conjunto de indicadores financeiros e não-financeiros equilibrados. Pois, 
conforme os autores, os indicadores não-financeiros são adequados para a relação de 
causa e efeito das decisões tomadas enquanto os indicadores financeiros são medidas 
de resultados e vetores de desempenho. 



e) Medição de desempenho e as atividades de transporte 
Bowersox, Smykay e La Londe (1970) afirmam que a "qualidade e a velocidade da 

informação no sistema logístico facilita a integração de todos os centros de atividades de 
distribuição física da empresa". Ao justificar sua afirmação, os autores citam três razões 
básicas que evidenciam a importante função da informação para melhorar o desempenho 
do sistema logístico: 

- As informações sobre o status do pedido, a disponibilidade do produto, a 
programação de entrega e o faturamento são essenciais na prestação de 
serviço ao cliente; 

- A informação pode ser um instrumento eficaz na redução de estoque e da 
necessidade de recursos humanos; e 

- A informação aumenta a flexibilidade para decidir como, quando e onde os 
recursos podem ser utilizados para que se obtenha vantagem competitiva. 

Baseando-se numa série de entrevistas realizadas com gerentes seniores em 
empresas de logísticas líderes mundiais, os pesquisadores Fawcett e Clinton (1997) 
apresentaram um modelo de excelência logística que identifica sete áreas básicas que 
são a chave para a implementação de uma estratégia logística capaz de atender as 
demandas do ambiente operacional global. Esse modelo está apresentado na Figura 2 a 
seguir. 

 

Figura 2 – Um modelo de melhor prática logística 
Fonte: Fawcett e Clinton (1997, p. 18-28) 

 
Esse trabalho de Fawcett e Clinton (1997) aborda que cada um dos componentes 

do modelo foi identificado repetitivamente pelos gerentes como vitais para a construção 
de organizações de classe mundial em logística. As áreas básicas incluídas pelo modelo 
são: (1) Orientação estratégica, (2) Mudanças de processo, (3) Mecanismos de 
integração, (4) Gestão de parcerias, (5) Sistemas de informação, (6) Medidas de 
desempenho, e (7) Desempenho do sistema logístico. 

Nos níveis de competição atual, é comum observar nas empresas prestadoras de 
serviços logísticos a utilização de indicadores de desempenho mais amplos do que os 
tradicionais de produtividade.  

Segundo Fleury (1997), a partir de estudos realizados por Christopher (1992), 
Bowersox e Cooper (1992) e La Londe et alii (1988), foram definidas medidas logísticas, 
baseadas em nove dimensões, de acordo com a ótica dos clientes, que estipulam 
atributos de serviços de distribuição física, que estão listados na Tabela 2 a seguir. 

Desempenho 
Logístico 

Mudança de Processo 

Orientação Estratégica 

Gestão 
de Parceria

Mecanismos 
 de Integração 

Medição de 
desempenho 

Sistemas de 
informação 



Tabela 2 – Dimensões e variáveis das medidas de desempenho em distribuição logística 
Dimensões Variáveis 

Disponibilidade de produto - Quantidade entregue do total pedido 
- Tempo de espera para o recebimento de pendências

Tempo de ciclo do pedido - Tempo entre pedido e recebimento das mercadorias 
Consistência do prazo de 
entrega 

- Percentual de entregas atrasadas 
- Atraso médio 

Freqüência de entrega - Número de entregas feitas 
Flexibilidade do sistema de 
entrega 

- Condições especiais de entrega 
- Condições regulares de entrega 
- Percentual das solicitações por condições especiais 

de entregas atendidas 
Sistema de recuperação de 
falhas 

- Motivos de reclamação 
- Percentual dos pedidos que resultam em 

reclamações 
- Percentual das reclamações na 1° solicitação 
- Tempo de espera para a resolução de problemas 

Sistema de informação de apoio - Qualidade do atendimento 
- Tempo de antecipação para informar mudanças 
- Percentual dos pedidos que resultam em 

solicitações de informação sobre a situação do 
pedido 

- Tempo de espera para receber informações sobre 
pedidos 

Apoio na entrega física - Qualidade do atendimento 
Apoio pós-entrega - Percentual dos pedidos que resultam em 

solicitações de assistência e/ou informação sobre 
produto 

- Percentual das solicitações que são atendidas 
- Tempo de espera para receber assistência e/ou 

informação sobre produtos 
 

Para Miranda (2002), uma eficiente medição de desempenho permite: controlar as 
atividades operacionais da empresa; alimentar os sistemas de incentivo dos funcionários; 
controlar o planejamento; criar, implantar e conduzir estratégias competitivas; identificar 
problemas que necessitem intervenção dos gestores; verificar se a missão da empresa 
está sendo atingida. 

 
 
 

3. Pesquisa Empírica: aspectos sobre a medição de desempenho 
De acordo com a pesquisa empírica de Oliveira (2003), elaborada por meio de 

entrevistas pessoais, com amostra não aleatória e questões fechadas de múltipla 
escolha, foi realizada uma investigação verificando o estudo das práticas mais 
consagradas pela literatura sobre os métodos de custeio e os indicadores de 
desempenho, objetivando identificar quais são os métodos de controle gerencial 
utilizados pelas empresas de transporte rodoviário de cargas de Recife, no Estado de 
Pernambuco. Esse estudo teve como destaque aspectos abordados no Balanced 
Scorecard, com o objetivo de comparar esse modelo com as práticas de medição de 
desempenho atuais das empresas de transporte rodoviário de cargas de Recife. 

O questionário da pesquisa foi elaborado em dois grupos de questões: Informações 
gerais sobre a empresa, tais como a origem de capital acionário, o tempo de existência, o 
número de funcionários, o faturamento e outras similares; e elementos de controle e de 



medição de desempenho, com a finalidade de saber quais os métodos de custeio e quais 
os indicadores de desempenho utilizados pelas empresas de transporte rodoviário de 
cargas da cidade de Recife, buscando-se identificar o grau de conhecimento das 
empresas sobre os métodos de custeio e sobre o Balanced Scorecard. 

Neste artigo serão abordados apenas aspectos sobre a medição de desempenho. 
Os indicadores usados na pesquisa foram extraídos da pesquisa de Oliveira (2003), que 
com base na abordagem do Balanced Scorecard, foram selecionados 23 indicadores que 
atendem à perspectiva financeira, 15 indicadores relacionados à perspectiva de 
processos internos, 15 indicadores relativos à perspectiva do cliente e 7 indicadores 
correspondentes à perspectiva de aprendizado e crescimento, de acordo com a Tabela 3 
abaixo. 

 
Tabela 3 – Associação entre os indicadores e as quatro perspectivas do Balanced 
Scorecard 

PERSPECTIVAS INDICADOR DE DESEMPENHO 
Retorno sobre investimento  
Lucro residual 
Retorno sobre as vendas  
Endividamento total  
Liquidez corrente  
Eficiência na cobrança de duplicatas em atraso 
Inadimplência 
Receita por peso da carga 
Margem de contribuição 
Controle dos gastos com contratação de terceirização
Custos com programas de qualidade 
Percentual do faturamento obtido com serviços 
Percentual do faturamento aplicado em pesquisa 
Custo operacional total 
Percentual da mão-de-obra no custo total 
Percentual da receita bruta investido em máquinas e 
equipamentos 
Percentual da receita bruta aplicada em programas 
de treinamento 
Custos com atividades não relacionadas a transporte 
Custos com atividades de transporte 
Custo-padrão 
Custos relacionados à rota percorrida 
Custos relacionados a volume carregado 

PERSPECTIVA 
FINANCEIRA 

Indicadores de Custo 

Relação preço/ custo 
Percentual de entregas fora do prazo 
Percentual de entregas feitas na data prometida 
Custo por entrega 
Idade média dos veículos de entregas 
Número de entregas realizadas no mês 
Tempo entre pedido e recebimento das mercadorias 
Lead time 
Condições regulares de entrega (prazo de entrega, 
pallet etc) 
Condições especiais de entrega (entregas urgentes) 
Controle da ociosidade dos carros 

PERSPECTIVA DE 
PROCESSOS INTERNOS 

Indicadores de Distribuição 

Motivos de reclamação, como avarias, atrasos, erros  
e etc. 

(Continua) 



(Continuação da Tabela 3) 
Taxa de absenteísmo 
Horas de treinamento por funcionário 
Rotatividade de funcionários 
Uso mais eficaz de abordagens de contratação 

PERSPECTIVA DE 
PROCESSOS INTERNOS 
Indicadores de Recursos 

Humanos 
Controle de alcance das metas 
Participação no mercado 
Tempo médio de atendimentos ao cliente 
Tempo de entrega 
Pesquisa de satisfação dos clientes 
Cancelamento de Contratação de Serviços 
Percentual dos pedidos que resultam em 
reclamações 

PERSPECTIVA 
DO CLIENTE 

Percentual das reclamações atendidas na primeira 
solicitação 
Tempo de espera para a resolução de problemas 
Percentual dos serviços que resultam em assistência 
Percentual das solicitações que são atendidas 
Tempo de espera para receber assistência 
Qualidade do atendimento 
Tempo de antecipação para informar mudanças 
Percentual dos serviços que resultam em solicitações 
de informação 

PERSPECTIVA 
DO CLIENTE 

Tempo de espera para receber informações 
Planejamento sucessório 
Satisfação dos empregados 
Qualidade no local de trabalho 
Estrutura organizacional propícia à melhoria contínua 

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZADO E 
CRESCIMENTO 

Diversos Indicadores 
Tempo de lançamento de novos serviços 

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZADO E 
CRESCIMENTO 

Indicadores de Benchmarking 

Percentual de metas superadas 

 
A população estudada na pesquisa corresponde às empresas, associadas ao 

Sindicato de Empresas de Transporte de Carga de Pernambuco, localizadas na cidade 
de Recife. Foram identificadas 118 empresas no estado de Pernambuco, porém, apenas 
78 estavam situadas em Recife. A população da pesquisa reduziu-se para 75 empresas 
de acordo com a Tabela 4 abaixo. 

 
Tabela 4 - Considerações sobre a população e a amostra da pesquisa 

Descrição Quantidade Percentual
Relação disponibilizada pelo SETCEPE (na cidade de 
Recife) 78 - 

Não foram encontradas, fecharam ou mudaram de endereço (2) - 
Realiza os controles de custos e avaliação de desempenho 
na matriz em outro estado (1) - 

População da pesquisa 75 100% 
Não participaram por conveniência de acesso (não foram 
visitadas) (48) 64,00% 

Não foram entrevistadas devido à dificuldade de agendar a 
entrevista (2) 2,67% 

(Continua) 



(Continuação da Tabela 4) 
Total das empresas que participaram das entrevistas 25 33,33% 
Empresas que participaram do pré-teste (3) 4,00% 
Empresas que foram entrevistadas (questionário 
definitivo) 22 29,33% 

 
Como a amostra foi composta por 22 empresas, sendo a população formada por 75 

empresas, obteve-se uma taxa de amostragem de 29,33% do total, estando, portanto, 
acima da taxa considerada aceitável por Lakatos e Marconi (1991), que é de 25%. 

As informações que seguem referem-se aos resultados da pesquisa. 
 
Tabela 5 – Faixa de faturamento das empresas pesquisadas segundo o critério do 
BNDES 

Origem do Capital Critério 
BNDES Freqüência Percentual Percentual 

acumulado
Até R$ 900.000,00 Micro 12 54,54% 54,54% 
De R$ 900.001,00 até R$ 7.875.000,00 Pequena 6 27,27% 81,81% 
De R$ 7.875.001,00 até R$ 
45.000.000,00 Média 1 4,55% 86,36% 

Acima de R$ 45.000.000,00 Grande 3 13,64% 100,00% 
Total 22 100,00% - 

 
Pela análise da Tabela 5 acima, observa-se a predominância das microempresas e 

pequenas empresas, constituídas por 81,81% da amostra. Outra característica 
evidenciada pela pesquisa é que a grande maioria das empresas define metas de 
desempenho, correspondendo a 81,82%, conforme Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Definição de metas de desempenho 

São definidas metas de 
desempenho? Freqüência Percentual 

Sim 18 81,82% 
Não 4 18,18% 

Total 22 100,00% 
 
A maioria das empresas avalia seu desempenho numa freqüência mensal (41,94%). 

A freqüência diária também é comum (25,81%). Pode-se justificar isso pelo fato de que 
as empresas em análise preferem avaliações de curto prazo. Apenas 3,23% das 
empresas não utilizam medidas de desempenho, conforme evidenciado na Tabela 7 
abaixo. 

 
Tabela 7 – Freqüência de avaliação do desempenho 

Freqüência de Avaliação Freqüência Percentual Percentual 
Acumulado 

Mensalmente 13 41,94% 41,94% 
Diariamente 8 25,81% 67,74% 
Semanalmente 3 9,68% 77,42% 
Semestralmente 3 9,68% 87,10% 
Quinzenalmente 2 6,45% 93,55% 
Trimestralmente 1 3,23% 96,77% 
Não existe qualquer medição de 
desempenho 1 3,23% 100,00% 

Anualmente 0 0,00% 100,00% 
Total 31 100,00% - 



 
Na Tabela 8 a seguir constata-se que de todas as empresas que medem 

indicadores de desempenho (21 respondentes), 61,90% usam as medidas de 
desempenho como ferramenta para informar se a empresa está ganhando ou perdendo 
financeiramente. As empresas também empregam bastante as medidas para auferir a 
qualidade na prestação de serviço, representada por 47,62% dos respondentes. 42,86% 
indicaram o uso das medidas em melhoria contínua. 

 
Tabela 8 – Uso das medidas de desempenho pelas empresas pesquisadas 

Quais são as utilidades das 
medidas de desempenho? Ranking Freqüência Percentual Percentual 

Acumulado 
Percentual 

das empresas 
respondentes

Monitoramento das operações, 
controle das atividades 
operacionais 

6 5 5,81% 5,81% 23,81% 

Alimentar os sistemas de 
incentivo dos funcionários 8 2 2,33% 8,14% 9,52% 

Controlar o planejamento 8 2 2,33% 10,47% 9,52% 
Criar, implementar e conduzir 
estratégias competitivas 5 6 6,98% 17,44% 28,57% 

Identificar problemas que 
necessitem intervenção dos 
gestores 

4 7 8,14% 25,58% 33,33% 

Concentrar a atenção em fatores 
que contribuem para a realização 
da missão da organização 

7 4 4,65% 30,23% 19,05% 

Mostrar a eficiência com que são 
empregados os recursos 6 5 5,81% 36,05% 23,81% 

Fornecer dados para determinar 
as causas básicas e as origens 
dos erros 

4 7 8,14% 44,19% 33,33% 

Identificar oportunidades 5 6 6,98% 51,16% 28,57% 
Fornecer meios de se saber se 
está ganhando ou perdendo 1 13 15,12% 66,28% 61,90% 

Ajudar a monitorar o 
desenvolvimento 9 1 1,16% 67,44% 4,76% 

Aumento de produtividade 6 5 5,81% 73,26% 23,81% 
Melhoria contínua 3 9 10,47% 83,72% 42,86% 
Qualidade na prestação de 
serviços 2 10 11,63% 95,35% 47,62% 

Definição de preços 8 2 2,33% 97,67% 9,52% 
Imposição dos stakeholders 9 1 1,16% 98,84% 4,76% 
Outras 9 1 1,16% 100,00% 4,76% 
Não respondeu (por não medir indicadores) 1 Percentual da amostra total: 4,54% 

 
Com relação à importância de todos os indicadores de desempenho considerados 

pela pesquisa, a Tabela 9 apresenta-os ordenados pela importância. O indicador mais 
importante é o indicador Qualidade do atendimento, caracterizada pela facilidade de 
aceitação da carga a ser transportada, agilidade na confirmação da solicitação, 
cordialidade, presteza e credibilidade, com média de 2,94 de acordo com a escala 
adotada (de 1 a 3, no qual o 1 é sem importância e 3, muita importância). Em segundo 
lugar está a medida do Percentual de entregas feitas fora do prazo, com 2,90 de 
média. Em terceira e quarta posição, estão as medidas de Tempo de espera para 
receber informações sobre os serviços prestados, e Percentual de entregas fora do 
prazo e Controle dos gastos com contratação de transportadores de cargas 
autônomos (TCA), com médias 2,82 e 2,80 respectivamente. 



Dos sete indicadores mais importantes, 14,3% são referentes a indicadores 
financeiros. Do restante, 28,5% são indicadores de perspectiva do cliente e o restante é 
de perspectiva de processos internos, mas que tem inter-relação com satisfação de 
clientes. 

 
Tabela 9 – Todos os indicadores da pesquisa ordenados por importância 

Todos os indicadores da pesquisa Média Desvio 
Padrão 

Qualidade do atendimento (facilidade de aceitação da carga a ser
transportada, agilidade na confirmação da solicitação, cordialidade,
presteza e credibilidade) 

2,94 0,24 

Percentual de entregas feitas na data prometida 2,90 0,31 
Tempo de espera para receber informações sobre os serviços 
prestados 2,82 0,39 

Percentual de entregas fora do prazo 2,80 0,52 
Controle dos gastos com contratação de terceiros 2,80 0,62 
Tempo entre pedido e recebimento das mercadorias 2,77 0,44 
Motivos de reclamação (avarias no produto, atrasos, erro na
documentação) 2,74 0,65 

Retorno sobre investimento 2,67 0,82 
Custo operacional total 2,67 0,52 
Percentual da mão-de-obra no custo total 2,67 0,58 
Custos com atividades de transporte 2,67 0,52 
Condições especiais de entrega (entregas urgentes, embalagem de
transporte) 2,67 0,49 

Satisfação dos empregados 2,65 0,61 
Controle da ociosidade dos carros 2,65 0,70 
Confrontação entre a receita do transporte versus peso da carga 2,63 0,72 
Tempo de antecipação p/ informar mudanças (atrasos, substituição
no pedido) 2,60 0,63 

Margem de contribuição 2,60 0,89 
Inadimplência 2,57 0,65 
Qualidade no local de trabalho 2,56 0,70 
Tempo de espera para a resolução de problemas 2,55 0,69 
Percentual dos serviços que resultam em solicitações de 
informações 2,53 0,61 

Número de entregas realizadas no mês 2,50 0,79 
Pesquisa de satisfação dos clientes 2,47 0,70 
Lead time 2,40 0,52 
Relação preço/custo 2,40 0,55 
Retorno sobre as Vendas (ROS) 2,40 0,89 
Estrutura organizacional propícia à melhoria contínua 2,38 0,72 
Liquidez corrente 2,38 0,74 
Controle de quanto demora cada uma das entregas 2,33 0,84 
Eficiência na cobrança de duplicatas em atraso 2,33 0,62 
Custos relacionados a volume carregado 2,31 0,75 
Percentual das solicitações que são atendidas 2,29 0,76 
Percentual dos serviços que resultam em solicitações de assistência 2,14 0,69 
Percentual das reclamações atendidas na primeira solicitação 2,14 0,38 
Uso mais eficaz de abordagens de contratação 2,12 0,84 
Percentual de metas superadas (benchmarking) 2,00 0,82 
Tempo médio de atendimento ao cliente 2,00 0,94 

(Continua) 
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Custos com programas de qualidade 2,00 0,82 
Condições regulares de entrega (prazo de entrega, código de barras, 
paletizada) 1,92 0,86 

Tempo de espera para receber assistência 1,88 0,83 
Idade média dos veículos de entregas 1,83 0,75 
Custo por entrega 1,80 0,84 
Taxa de absenteísmo 1,80 0,45 
Cancelamento de contratação de serviços 1,80 1,10 
Endividamento total 1,75 0,96 
Percentual do faturamento obtido com serviços 1,67 0,82 
Percentual dos pedidos que resultam em reclamações 1,67 0,78 
Planejamento sucessório 1,67 1,15 
Rotatividade de funcionários 1,57 0,79 
Participação no mercado 1,50 0,58 
Lucro residual 1,50 0,71 
Controle de alcance das metas (benchmarking) 1,50 0,58 
Horas de treinamento por funcionário 1,43 0,53 
Percentual da receita bruta investido em máquinas e equipamentos 1,40 0,55 
Tempo de lançamento de novos serviços 1,33 0,52 
Percentual do faturamento aplicado em P&D 1,00 0,00 
Percentual da receita bruta aplicado em programas de treinamento 1,00 0,00 
Custos com atividades não relacionadas a transporte 1,00 0,00 
Custos relacionados à rota percorrida -- -- 

 
 
 

4. Conclusões 
De acordo com Fleury (1999), administrar o transporte significa tomar decisões 

sobre um amplo conjunto de aspectos. Estas decisões podem ser classificadas em dois 
grandes grupos: decisões estratégicas, e decisões operacionais. As decisões 
estratégicas se caracterizam pelos impactos de longo prazo, e se referem basicamente a 
aspectos estruturais. As decisões operacionais são geralmente de curto prazo e se 
referem às tarefas do dia a dia dos responsáveis pelo transporte.  

No entanto, para que os gestores tomem decisões acertadas, é imprescindível que 
as prestadoras de serviços de transportes possuam sistemas de informações gerenciais 
fundamentados em pesquisas, que reduzam as incertezas ao mensurar custos e 
resultados, tornando mais fácil controlar os custos e realizar a medição de desempenho 
de suas atividades, com suporte de informações relevantes para as tomadas de decisão. 
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