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RESUMO 

 

O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto financeiro do uso do Arla32 no custo do 

transporte rodoviário de carga. Com o crescente aumento da frota de veículos de TRC e 

consequentemente o aumento da poluição atmosférica, as normas do PROCONVE, Fase7 

(veículos pesados - diesel), vêm a promover novas tecnologias no combate à emissão de 

poluentes. Assim, a tecnologia SCR faz uso do antipoluente Arla32 e corresponde a uma 

solução de uréia 32,5% de alta pureza diluído em água desmineralizada que tem como 

objetivo a redução na emissão dos óxidos de nitrogênio.Na ótica econômica e financeira é 

fundamental determinar ou estimar o acréscimo do custo deste antipoluente no transporte 

rodoviário de carga.Para atingir os objetivos desta pesquisa tem-se dois estudos de caso, no 

primeiro fora feito um levantamento dos principais custos de transporte rodoviário e com 

estes a construção de um mapa de custos para determinar o impacto do Arla32. No segundo 

estudo observou-se outras tecnologias custos de antipoluente.O impacto do Arla32 nos custos 

de transporte é pequeno, aproximadamente 1,40%, porém avaliando este como caixa e 

considerando uma frota acima de 20 caminhões o valor torna-se representativo para emprego 

do antipoluente. As análises de Investimento mostraram que ambas as alternativas apresentam 

boas viabilidades financeiras e devem ser implantadas. 

 

 

Palavras-chave: Antipoluente. Transporte de carga rodoviário. Análise de Investimento. 

Gestão de custos. Poluição atmosférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this work was to evaluate the financial impactof Arla32 in the road freight cost. 

With the increasing number of trucks and consequently increasing air pollution, PROCONVE 

standards,Stage 7 (heavy duty vehicles - diesel), come to promote new technologies to combat 

emissions. Thus, the SCR technology uses the Arla32 anti-pollutant and corresponds to a urea 

solution 32.5% high purity diluted with demineralized water which aims to reduce the 

emission of nitrogen oxides. In the economic and financial perspective it is essential to 

determine or estimate the cost of this anti-pollutant increase in road freight transport. To 

achieve the objectives of this research has two case studies, the first was made a survey of the 

main road transport costs and these costs to build a map to determine the impact of Arla32. In 

the second study we observed other anti-pollutant cost technologies. The impact of Arla32 in 

transportation costs is small, about 1.40%, but assessing this as cash and considering a fleet of 

over 20 trucks the value becomes representative for the use of anti-pollutant. The Investment 

analysis showed that both alternatives have good financial viabilityand must be implemented. 

 

Key-words: Antipolutant. Road Freight. Investiment Analisys.Costs management. 

Atmosferic Pollution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Logística tem papel importante no desenvolvimento de uma nação, pois 

possibilita a integração comercial de produtos e serviços entre diversas regiões, fazendo com 

que a distância não seja obstáculo para a realização de negócios. No Brasil, o custo com 

Logística  representou 11,5% do PIB em 2012 segundo (LIMA, 2014), assim, é possível ver o 

impacto desse setor na economia nacional, indicando que é necessária muita atenção e 

avanços para obter-se melhores resultados. 

O Setor de Transportes é área estratégica dentro da Logística, sendo o modo 

rodoviário responsável pela maior participação da movimentação de cargas no Brasil (61,1%, 

seguido pelos modais ferroviário 20,7%, aquaviário 13,6% dutoviário 4,2% e aéreo 0,4%, 

conforme dados da CNT de 2015). Tal fato pode-se justificar pelos investimentos ocorridos 

na década de 1950 na indústria automobilística e na infraestrutura viária, que hoje 

corresponde a 1,7 milhão de quilômetros de estradas, sendo 12,9% pavimentadas (DNIT, 

2014). Porém, atualmente a situação das estradas nacionais está aquém das expectativas em 

termos de nível de serviço, pois não houve um programa de manutenção e o crescimento da 

frota veicular, aliado ao aumento da produção, levou a degradação das rodovias. Em uma 

pesquisa realizada em mais de 100.000 Km de rodovias, constatou-se que 57,3% da malha 

percorrida apresenta estado de conservação regular, ruim ou péssimo (CNT, 2015). Tal 

situação compromete a operação de transporte de produtos, causando influência nos custos 

desse processo.   

Não obstante a questão do aumento do custo monetário, a operação rodoviária 

para transporte de carga, quando aliada a uma oferta de transporte inadequada impacta 

também na questão ambiental. Têm-se aí três situações: (i) aumento do consumo de 

combustível; (ii) aumento da emissão de poluentes; e (iii) aumento do ruído. Sabe-se que a 

base da matriz energética usada no transporte é fóssil, sendo que os veículos comerciais usam 

majoritariamente diesel, que por sua vez devido à queima incompleta do combustível no 

motor, em virtude da falta ou excesso de ar da mistura, poluentes são lançados na atmosfera e 

ao operarem em marchas mais lentas (ao desviar de buracos, por exemplo) as emissões 

tendem a aumentar (DIAS, 2015) pelos motores automotivos, nessa mesma vertente o atrito 

com o pavimento e o impacto com os buracos aumentam os níveis de ruído. 

 Contudo, tecnologias estão sendo desenvolvidas com o intuito de minimizar os 

impactos ambientais, destacando-se o Redução Catalítica Seletiva (SRC) e o Recirculação de 

Gases de Exaustão (EGR) para veículos. Caminhões que utilizam a tecnologia SRC 
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necessitam utilizar o antipoluente Agente Redutor Liquido de Óxido de Nitrogênio 

Automotivo (Arla32), uma solução de água desmineralizada com 32,5% de uréia, que fica 

alocada em um tanque a parte, sendo injetada dentro do escapamento. O incremento deste 

antipoluente dentro da matriz de custo de transporte de carga rodoviário pode contribuir para 

o aumento de custos operacionais, o que é indesejável para o transportador e que irá impactar 

na sociedade, a qual deverá arcar com tais gastos.  

O preço do frete sempre é assunto delicado para o transportador, pois a 

concorrência no mercado, o elevado preço dos insumos, as pesadas cargas tributárias e as 

dificuldades de gestão, afetam o equilíbrio do setor de transportes e, consequentemente, 

impactam a economia/desenvolvimento do País. Segundo Valdívia, assessor técnico 

NTC&Logística (G1, 2015), a falta de uma melhor gestão dos custos de transporte é uma das 

principais causas para as defasagens no valor do frete, pois como determinar um preço do frete 

quando não se conhece, em plenitude, seus custos operacionais? Com isso, a falta de informação 

traz prejuízos, pois não há como agir sem conhecimento pleno da problemática em questão, em 

especial sem conhecer os dados para orientar e apoiar nas decisões nos níveis tático e estratégico.  

Essa situação torna-se ainda mais evidente quando a legislação preconiza alterações 

tecnológicas (por exemplo, Arla 32 e diesel s10) que visam reduzir efeitos das emissões mesmo 

sem conhecer os totais de emissão provenientes do setor o que impacta em alteração dos custos 

operacionais que, por sua vez, não são plenamente conhecidos pelos transportadores. 

Na tentativa de contribuir para uma ação ambiental mais efetiva e auxiliar as empresas 

a tomarem decisões amparadas em técnicas adequadas, surge a idéia de se empregar conceitos de 

Engenharia Econômica, que podem contribuir para análise de investimentos, onde empresas terão 

melhor base para decidir que projetos ou inovações pretendem implantar, tendo como objetivo 

aumentar o rendimento do processo e diminuir seus custos. 

 

1.1 Tema e Problema Estudado 

 

O assunto abordado nesta pesquisa é o impacto do Arla32 no custo de transporte 

rodoviário de cargas mostrando a sua importância tanto no âmbito econômico como na área 

ambiental, além de buscar alternativas para reduzir este custo de transporte. Assim, há a 

necessidade de controle de custos de maneira eficiente e eficaz mantendo a qualidade das 

atividades desta operação. 

De acordo, com Lévy (2005) o futuro e o crescimento da sociedade e das 

organizações estão diretamente ligados com a informação obtida e capacidade do individuo de 
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saber explorá-la. Então, nesta pesquisa as informações coletadas nas empresas irão servir 

como base para efetuar um trabalho sólido que contribua para o meio científico.     

 

1.2 Justificativa 

 

A preservação de recursos escassos, o crescente índice de poluição e a esfera do 

mundo competitivo sempre buscando a redução de custos fazem com que as empresas 

invistam em desenvolvimento sustentável. Assim, o transporte de cargas rodoviárias não é 

uma exceção, tendo em vista o papel que a atividade logística representa na cadeia produtiva, 

em especial analisando os indicadores referentes ao transporte rodoviário de cargas, que 

correspondem a 61,1% da movimentação de mercadorias e produtos no Brasil (CNT, 2014), 

portanto é fundamental a realização de estudos nesta área. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Face a problemática apresentada, o objetivo do presente estudo é avaliar o 

impacto financeiro do uso de Arla32 no custo de transporte rodoviário de carga.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Em complementação, para que se consiga atingir o objetivo principal, são 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

a) construir um mapa com os principais custos de operação do Transporte 

Rodoviário de Cargas através de uma amostra da Frota de uma empresa que possua 

caminhões com tecnologia SCR, deduzindo o impacto do custo do Arla32; 

b) propor ações para uso de novas tecnologias que visem redução dos custos com 

Arla32; 

c) realizar análise de investimento referente à implantação de Tanque de Arla32 e 

Defletor de ar em caminhões. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

  

Este trabalho se apresentará da seguinte maneira: 
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a) Abordagem de conteúdos a fim de embasar o conhecimento para melhor 

discussão sobre os assuntos abordados; 

b) Metodologia seguindo o modelo:  

– Abordagem Metodológica; Método; Tipo de Pesquisa; Técnica de Coleta de 

dados e Procedimento; 

c) Análises de Resultados do Impacto de Arla32 em custos do TRC e tecnologias: 

Tanque de abastecimento à granel e defletor de ar na área financeira; 

d) Reflexão sobre os Resultados de acordo os objetivos propostos atingidos. 
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2 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: A EMISSÃO DE POLUENTES 

NA ATMOSFERA 

 

 A Gestão Ambiental é o processo que visa o desenvolvimento sustentável no 

âmbito econômico, social e ambiental que interage de forma articulada com a 

responsabilidade de garantir os melhores meios de exploração dos recursos naturais com base 

em princípios e diretrizes prevenindo e minimizando os impactos ambientais.  

Capra (2008, p. 19) define: “a humanidade tem a capacidade de atingir o 

desenvolvimento sustentável, ou seja, de atender às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às próprias necessidades”. Tendo 

em vista que os recursos naturais são finitos há a necessidade de serem bem utilizados e 

preservados, pois a humanidade depende deles para continuar a crescer e sem o meio 

ambiente não há desenvolvimento econômico e social. A WWF Brasil (200?, p. 01) diz: 

 
 [...]se o Hemisfério Sul copiasse os padrões das sociedades do Norte, a quantidade 
de combustíveis fósseis consumida atualmente aumentaria 10 vezes e a de recursos 
minerais, 200 vezes.[...] Embora os países do Hemisfério Norte possuam apenas um 
quinto da população do planeta, eles detêm quatro quintos dos rendimentos mundiais 
e consomem 70% da energia, 75% dos metais e 85% da produção de madeira 
mundial. 
 

Apesar de um consumo exagerado de matérias-primas no mundo em especial ao 

Hemisfério Norte tem-se avançado nas questões ambientais como a introdução da produção 

mais limpa, o gerenciamento de resíduos, preservação de ecossistemas, além da Agenda 21. 

Esta última a Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento visa 

um planejamento que integre governos, organizações e sociedade com o objetivo em forma de 

documento de estabelecer o desenvolvimento sustentável e humano. Porém, vale salientar que 

há muito a fazer e melhorar para conseguir um ambiente harmônico entre as partes social, 

econômica e ambiental. 

 De acordo com a ABNT NBR ISO 14001(2004) a organização através da sua alta 

administração deve de maneira periódica fazer uma análise para avaliar o seu sistema de 

gestão ambiental, para continuar a adequar-se e garantir novas oportunidades de melhoria e 

caso necessário fazer alterações no seu sistema de gestão ambiental principalmente em sua 

política ambiental.  

A empresa está diretamente vinculada ao meio ambiente através das atividades 

que esta pratica de forma a contribuir positivamente através de produtos, serviços, geração de 
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riqueza e negativamente com os impactos ambientais e sociais sujeitos a realização da 

atividade.  

A poluição atmosférica acarreta vários prejuízos não apenas na esfera que envolve 

a qualidade de vida humana, mas também em maiores custos com a saúde, degradação do 

meio ambiente. Solo e água são atingidos de forma a ocasionar também prejuízos a 

população, gerando perdas e gastos desnecessários que poderiam ser evitados com um melhor 

controle e preservação da qualidade do ar nas grandes cidades. Segundo IAP (2009) o ar 

atmosférico contém uma mistura de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio em sua maior 

essência e 1% de outros gases que são o gás carbônico e os gases nobres: Argônio (Ar), 

Neônio (Ne), Radônio (Rn), Hélio (He), Criptônio (Kr) e Xenônio (Xe). O Vapor d'água 

também faz parte da composição do ar.       

Os Poluentes atmosféricos podem ser líquidos, sólidos ou gasosos, assim, os 

principais encontrados são de acordo com a Tabela 1 os seguintes: 

  

Tabela 1 – Principais Poluentes encontrados na atmosfera 

Poluentes Fonte de Emissão Efeito 

CO 

Combustão incompleta de 
combustível fóssil em sua maioria 
proveniente de veículos 
automotores e da indústria, maior 
incidência no meio urbano onde há 
tráfego intenso. 

Diminuição da capacidade de 
transporte de oxigênio pela 
hemoglobina, sendo altamente tóxico 
em grande quantidade causa asfixia, 
coma e morte. 

SO2 

Processo de combustão (carvão e 
derivados do petróleo) 
provenientes de veículos, indústrias 
e usinas termoelétricas. 

Causa a chuva ácida além de agravar 
os problemas respiratórios como 
asma, edema pulmonar e bronquite. 

NOx 

 O NO é principalmente emitido 
pela frota veicular, é gerado em 
reações de combustão. O NO2 é 
formado a partir da oxidação do 
NO na atmosfera e de atividades 
vulcânicas que é uma fonte natural. 

Os óxidos de nitrogênio são irritantes 
aos órgãos do sistema respiratório e 
podem prejudicar a resistência do 
pulmão a infecções. 

O3 

Ocorre através de reações 
fotoquímicas na presença da 
radiação solar sobre os óxidos de 
nitrogênio (NOx) e os 
hidrocarbonetos. 

Causa problemas respiratórios 
(enfisemas, bronquites) prejudicando 
os alvéolos pulmonares, além de 
danos a vegetação. Irrita nariz e 
olhos. 

PM10 

Emitida principalmente pelos 
veículos de ciclo Diesel na queima 
incompleta do combustível e pelo 
desgastes de pneus. 

Provoca problemas cardíacos e 
respiratórios como o câncer. Sua 
deposição degrada materiais e 
bloqueiam a respiração das plantas. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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No Brasil, de acordo com o IBGE (2012) a poluição do ar nas grandes cidades é 

um grave problema ambiental, com implicações à saúde humana, sendo os mais atingidos 

crianças, idosos e portadores de doenças respiratórias. Estudos epidemiológicos tem mostrado 

correlações entre a poluição do ar e danos à saúde referente as doenças respiratórias  e 

cardiovasculares, estas causando mortalidade na população mesmo quando estas 

concentrações de poluentes no ar estão dentro dos padrões de qualidade do ar vigentes. 

Saldiva et al (1994 apud NISHIOKA et al 2000) mostram através de métodos estatísticos de 

regressão que há associação entre a mortalidade infantil e poluição com relação ao nível de 

NOx presente no ar. 

O PM10 é definido como um material particulado com tamanho inferior a 10µm 

este sendo uma mistura de partículas líquidas e sólidas que penetram o sistema respiratório 

causando danos ao indivíduo. No caso do O3, vale salientar que as reações fotoquímicas para a 

sua formação está relacionado ao ozônio na Troposfera que é prejudicial a saúde da 

população, entretanto o mesmo presente na Estratosfera formado através da reação entre do 

oxigênio molecular O2 e atômico O  nos protege da radiação ultra - violeta o que é benéfico a 

nossa saúde. 

É importante que as empresas se preocupem em implementar uma gestão 

ambiental eficaz, pois agregam valor a sua imagem/marca mostrando preocupação com a 

melhor utilização dos recursos naturais, além de poder reduzir custos. Por exemplo, no caso 

da gestão de resíduos sólidos onde materiais podem ser reciclados ou reutilizados ao invés de 

ser apenas descartados podendo gerar até um novo negócio dependendo do potencial do 

material envolvido. 

 

2.1 O advento do Arla32 

 

O Arla32 é um antipoluente composto em sua maioria por uma solução de uréia a 

32,5% de alta pureza diluída em água desmineralizada, sendo este incolor e seguro, pois não é 

inflamável, tóxico e não causa danos ao meio ambiente. O abastecimento deste produto é feito 

em tanque separado do diesel e apenas caminhões que possuem a tecnologia SCR (Redução 

Catalítica Seletiva) podem usá-lo. A tecnologia SCR corresponde ao mecanismo de pós - 

tratamento de gases constituído principalmente pelos seguintes componentes: Catalisador, 

Tanque de Arla 32, Módulo de Injeção e Sistemas Eletrônicos que controlam a dosagem e 

monitoram a emissão.  
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Observa-se que as seguintes reações químicas que ocorrem dentro deste sistema 

são: 

(NH2)2CO + H2O                 2NH3 + CO2                                                              (1) 

A reação 1 ocorre antes da entrada no catalisador a alta temperatura com a função 

de melhorar a eficiência da reação que ocorre dentro do catalisador. 

  4NH3 + 2NO + 2NO2                 4N2 + 6H2O(vapor)                                                           (2) 

A função do catalisador é acelerar a reação 2, assim, é nele que ocorre a redução 

dos óxidos de nitrogênio resultando em Nitrogênio e Vapor d'água que não prejudicam a 

saúde da população. 

O Arla32 pulverizado juntamente com os gases de escape vão para o Catalisador 

onde ocorrerá a reação química (2), porém antes ocorre uma reação de pré-entrada equação 

química (1) melhorando a eficiência da reação subsequente, por fim são expelidos gás 

nitrogênio e vapor d'água. Na Figura 1, é apresentado um esquema de maneira simples que 

ilustra a aplicação/funcionamento da tecnologia SCR em um veículo de transporte de carga 

movido à diesel. 

 

Figura 1 – Funcionamento da tecnologia SCR 

 
Fonte: Scania (201?) 
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O Arla 32 não é produzido diretamente utilizando a amônia, pois este composto é 

tóxico e causa irritação na pele e danos nos olhos e caso inalado em concentrações elevadas 

pode causar óbito. Assim, utiliza-se uréia buscando maior segurança na manipulação do 

produto. De acordo com Scania (201?) há uma diminuição na emissão dos seguintes poluentes 

atmosféricos com essa tecnologia dentro do processo de combustão de motores ciclo diesel na 

ordem de 80% de material particulado e 60% de NOx. A não utilização do Arla 32 em 

caminhões que possui a tecnologia SCR terá como consequência a perda de torque no motor e 

dependendo da categoria que o veículo está inserido tal valor chega a 25% para Peso Bruto 

Total (PBT) até 16 ton. e 40% para PTB acima de 16ton. Tal fato remete a perda de eficiência 

na operação de transporte, consequentemente pode estar impactando no aumento de custos. 

Há no mercado outra tecnologia para redução dos óxidos de nitrogênio que é o 

sistema EGR (Recirculação de Gases de Exaustão), no qual parte dos gases de escape 

recircularão dentro do cilindro de combustão. Tal situação tem por objetivo a diminuição da 

temperatura e da entrada de oxigênio para a formação do NOx. O controle da válvula EGR 

ocorre mediante ao monitoramento através de sensores de temperatura e óxido de nitrogênio 

que estão localizados no sistema de exaustão, cujo objetivo é informar para a central 

eletrônica o momento de recircular os gases de escape. Assim, não haverá prejuízo no 

desempenho do motor, pois os gases de escape não irão interferir continuamente na admissão 

do Ar Padrão (fluido de trabalho) dentro da câmara de combustão. 

Segundo Rafael Amorim1, instrutor de sistemas diesel da Bosch, a recirculação do 

EGR só consegue tratar o NOx com no máximo 30% dos gases emitidos, o que não é 

suficiente em alguns casos (O MECÂNICO, 2014). Ainda segundo o instrutor: 

 
Acima disso, a recirculação de gases começa a contaminar o óleo do motor, 
causa efeito de carbonização e perda de potência. Em veículos mais leves, como 
picapes, esses sintomas são mais toleráveis, mas em pesados não, pois altos 
teores de enxofre no Diesel danificam a EGR. 

 
É bom ressaltar que o EGR e o SCR são sistemas muito diferentes, com 

aplicações distintas, e que não devem ser tratados da mesma forma. A maioria dos veículos 

pesados utiliza o SCR por atender melhor às necessidades do motor.  

 

 

                                                 
1 Entrevista dada ao jornalista Fernando Lalli para a Revista O MECÂNICO, número, 247, novembro de 2014  
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2.1.2 PRONCONVE: A Fase 7 

 

O Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores  

(PROCONVE) foi criado pela Resolução nº 18 do CONAMA em 06 de maio de 1986 com a 

finalidade de estabelecer limites para a emissão de poluentes em veículos leves. A Fase 7 

deste programa que aborda veículos pesados que utilizam motores diesel e foi contemplada 

pela Resolução nº 403 do CONAMA em 11 de novembro de 2008 e entrou em vigor no ano 

de 2012. Este programa tem como objetivo criar diretrizes, padrões, estabelecer prazos, fixar 

limites, incentivar a utilização e a promoção de novas tecnologias (com eficiência 

comprovada através de análise técnica) com o intuito de combater a poluição atmosférica 

causada por veículos automotores. Na Tabela 2 são apresentados os limites de emissões de 

cada poluente resultante de veículos com motor ciclo diesel. 

 
Tabela 2 – Limites das emissões ao longo das fases do PROCONVE para veículos pesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNT : Sest/Senat, (2012). 
 
1. Não foram exigidos legalmente.  
2. 0,70 para motores até 85 kW e 0,40 para motores com mais de 85 kW.  
3. Motores com cilindrada unitária inferior a 0,75 dm3 e rotação à potência nominal superior a 3.000 RPM.  
4. Não entrou em vigor na data prevista. 

 
Na Tabela 2 são apresentadas, de forma simplificada, as sete fases do 

PROCONVE, tendo como base as resoluções CONAMA, definindo os limites de emissões de 

poluentes e mostrando o que foi estipulado em relação às restrições ao teor enxofre (S) 

presente no diesel e definindo os prazos que cada fase contempla. É importante observar que a 

LIMITES DAS EMISSÕES PARA VEÍCULOS PESADOS A DIESEL 

PROCONVE EURO 
CO HC NOx MP Norma 

Vigência 
Teor de 
enxofre 

(S) g/kW.h g/kW.h g/kW.h g/kW.h CONAMA 

Fase P1 - 14,00 1 3,50 1 18,00 1 - Res. 18/85 1989 a 1993 - 

Fase P2 Euro 0 11,2 2,45 14,4 0,601 Res. 08/93 1994 a 1995 
3.000 a 
10.000 
ppm 

Fase P3 Euro 1 4,9 1,23 9 
0,40 ou 
0,70 2 

Res. 08/93 1996 a 1999 
3.000 a 
10.000 
ppm 

Fase P4 Euro 2 4 1,1 7 0,15 Res. 08/93 2000 a 2005 
3.000 a 
10.000 
ppm 

Fase P5 Euro 3 2,1 0,66 5 
0,10 ou 
0,13 3 

Res. 315/02 2006 a 2008 
500 a 
2.000 
ppm 

Fase P6 4 Euro 4 1,5 0,46 3,5 0,02 Res. 315/02 2009 a 2012 50 ppm 

Fase P7 Euro 5 1,5 0,46 2 0,02 Res. 403/08 
a partir de 

2012 
10 ppm 
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Fase 6 não entrou em vigor na data prevista devido ao não cumprimento da Resolução n° 

315/2002 pelo governo o que impossibilitou a produção de veículos que atendesse a Fase P6 

no período estipulado, assim, o Ministério Publico Federal firmou um termo de ajustamento 

de conduta com o objetivo de acelerar a Fase P7. 

Para a implantação de novas tecnologias SCR e EGR para atender a Fase P7 foi 

necessário também uma evolução do combustível utilizado no país, sendo que o teor de 

enxofre (S) presente no mesmo teria que diminuir drasticamente. Assim, para atender a 

legislação vigente deve-se utilizar o diesel S10 (ano base 2013) nas regiões metropolitanas e 

S50 (ano base 2011-2012) no interior. O alto nível de enxofre tanto é prejudicial ao meio 

ambiente como para o motor sendo este responsável pelo deposito na câmara de combustão e 

pela formação do ácido sulfúrico que gera a corrosão de componentes do motor, sem contar 

os danos provocados pelo SO2 e SO3 à saúde humana. 

A formação do acido sulfúrico ocorre de acordo com a seguinte reação química:  

 

SO3 + H2O             H2SO4                                                                                                          (3) 

 

Tabela 3 – Categorização da Frota de Caminhões - Diesel 

Categorização do Frota de Caminhões 

Categoria Peso Bruto Total/ Conciliado * 
Composição da 

Frota 
CNT INEVAR 

Caminhões semileves  3,5t. < PTB < 6 t. 2,50% 4,94% 
Caminhões leves  6 t. ≤ PTB < 10 t. 5,50% 27,16% 
Caminhões médios  10 t. ≤ PTB < 15 t. 8,70% 16,05% 
Caminhões semipesados  PBT ≥ 15 t.; PBTC < 40 t.; CMT < 45 t. 16,00% 28,39% 
Caminhões pesados  PBT ≥ 15 t.; PBTC ≥ 40 t.; CMT > 45 t. 67,30% 23,46% 

Fonte: Adaptado pelo autor. INERVA (2014) e CNT (2015). 
 

*OBS: 1 - PBT (Peso Bruto Total) corresponde a Tara mais o peso da carga transportada. 
2 - PBTC (Peso Bruto Total Combinado) é o peso da carga transportada somado as Taras das unidades combinadas. 
3 - CMT (capacidade Máxima de Tração) é o peso máximo que este veículo pode tracionar. 

 

Conforme a Tabela 3 pode-se constatar que a frota de caminhões teve a 

participação de empresas que possuíam frota maior ou igual a 50 veículos próprios ou 

terceirizados, dessa forma, a amostra não definiu o cenário nacional por completo nesta 

Sondagem (CNT, 2015). Assim, percebe-se uma maior concentração nas categorias: 

caminhões semipesados e pesados, tendo em vista que os principais produtos transportados 

por essas empresas são granel sólido em 39,7% dos casos o que proporciona uma tendência a 
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caminhões de porte mais elevado. Já o INEVAR (2014) fornece informações mais completas 

e uma pesquisa com maior abrangência mostrando uma categorização mais fiel da frota 

nacional de caminhões, sendo que veículos pesados, semipesados e leves formam as 

principais categorias em operação no país. 

 

Gráfico 1 – Curvas de Sucateamento - Veículos Diesel 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INERVAR (2014). 

 

De acordo com dados da ANTT (2015) a idade média para a frota de veículos de 

carga no Brasil considerando autônomos, empresas e cooperativas é de 12,3 anos, porém em 

2013 de acordo com ANTT (2013) esse valor era de aproximadamente 16 anos. Assim, é 

possível ver que houve uma renovação da frota contribuindo para melhor qualidade de 

serviço, segurança, diminuição de custos de operação e menores emissões de poluentes. 

Conforme o Gráfico 1 observa-se que há muito a fazer em relação a Renovação da Frota de 

caminhões no país, pois em torno de 60% dos caminhões com idade de 15 anos continuam 

circulando, indicando que há caminhões antigos em circulação.  

Conforme o Gráfico 2 observa-se que em 2012 a frota nacional contava com 

quase 2 milhões veículos pesados e, destes, 42% representam caminhões pesados e 

semipesados tendo em vista o crescimento acentuado dos caminhões pesados a partir do ano 

de 2004. Porém, é importante observar que houve uma retração relacionada aos caminhões 

médios, indicando a necessidade do mercado de possuir caminhões com maior capacidade de 

carga. 
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Gráfico 2 – Crescimento da frota estimada de veículos pesados por categoria 
 

Fonte: INERVAR (2014) 

 

Gráfico 3 – Evolução da frota estimada de veículos do ciclo Diesel por fase do PROCONVE 
 

Fonte: INERVAR (2014) 

 

De acordo com o Gráfico 3 observa-se que no período de 2012 quando começa a 

fase P7, apenas 5% dos veículos estão obedecendo os limites estabelecidos, porém sabe-se 

que os custos de fabricação aumentaram devido implantação das novas tecnologias SRC e 

EGR para diminuir as emissões de poluentes. Então, muitos empresários anteciparam a 

renovação das suas respectivas frotas para evitar maiores gastos na aquisição de novos 

veículos e também há questão principal que a frota nacional possui uma idade média alta, 

mostrado a dificuldade de se renovar a mesma. 
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Gráfico 4 – Evolução do consumo nacional de diesel no transporte rodoviário por categoria de 

veículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INERVAR (2014) 

 

O Gráfico 4 apresenta o consumo de diesel no transporte rodoviário que mostra 

um crescimento iniciado em 1986 e um razoável grau de acentuação a partir de 2009, assim, 

pode-se afirmar que este aumento no consumo está diretamente relacionado ao crescimento da 

frota de veículos de ciclo diesel. Em 2012 percebe-se que os caminhões pesados e 

semipesados possuem os maiores consumos que são aproximadamente cerca de 12 e 13 

bilhões de litros de diesel. 

 

Tabela 4 – Redução na emissão de poluentes  

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor. CNT : Sest/Senat, 2012. 

 

A Tabela 4 apresenta a redução nas emissões de gases desde a implementação da 

Fase P1 até a Fase P7, dessa forma é fácil observar que o programa está funcionando e vem 

cumprindo com o seu papel. 

Poluentes Taxa de redução das emissões 
CO2 87% 
HC 81% 
NOX 86% 
MP 95% 
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2.3 Custos do Transporte rodoviário de carga 

 

A logística é uma área do conhecimento que envolve os processos que gerência a 

movimentação, transporte, armazenagem, fluxos de informação que transitam dentro da 

cadeia de distribuição e suprimento com a função de integrá-la e maximizar a eficiência e 

eficácia das suas atividades, assim, atendendo as exigências do cliente.  

Dentro desta área destaca-se o setor de transportes representados pelos modais 

aquaviário, ferroviário, aéreo, dutoviário e rodoviário, este inserido visivelmente dentro da 

cadeia de suprimento e distribuição e que conta com a participação de 6,5% do PIB Brasil de 

2012 (R$ 4.403 trilhões) nos custos logísticos, segundo IBGE (2013). No âmbito da estratégia 

logística existem três fortes segmentos: Capital, Custos e Qualidade de serviços e de acordo 

com Ballou (2006, p.51) temos: "A redução de custos [...] é voltada para o enxugamento dos 

custos variáveis relacionados ao transporte [...]. Os níveis dos serviços normalmente são 

mantidos constantes à medida que alternativas de menores custos vão sendo encontradas." 

Assim, pode-se ver que no transporte rodoviário a redução de custo é uma estratégia 

fortemente utilizada, onde é possível ver de maneira nítida a preocupação pela busca de 

oportunidades menos dispendiosas no mercado.  

Conforme apresentada na Tabela 5 o transporte rodoviário participa com uma 

movimentação de carga de 61,1% e envolve de maneira expressiva aproximadamente 86,05% 

dos custos de transporte, mostrando uma concentração tanto na parte operacional como 

consequentemente de custos. Assim, é necessário um bom gerenciamento de custos para obter 

um melhor aproveitamento de recursos, pois o modo rodoviário apresenta gastos muito 

superiores aos demais o que acarretar em um valor de frete maior.  

 

Tabela 5 – Matriz do transporte de carga 

Matriz do Transporte de Cargas      

Modal Milhões (TKU) 
Participação em 

Movimentação de 
Carga (%) 

Participação de 
Custos de 

transporte (%) 

Rodoviário 485.625 61,1 86,05 
Ferroviário 164.809 20,7 5,33 
Aquaviário 108.000 13,6 3,64 
Dutoviário 33.300 4,2 1,12 
Aéreo 3.169 0,4 3,86 
Total 794.903 100 100 

Fonte: Revista CNT n°220 janeiro 2014 e ILOS (2016) ano base 2014 
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Tabela 6 – Classificação das características operacionais relativas por modal de transporte.*  

Características 
operacionais 

Ferroviário Rodoviário  Aquaviário Ductoviário Aéreo 

Velocidade 3 2 4 5 1 
Disponibilidade 2 1 4 5 3 
Confiabilidade 3 2 4 1 5 
Capacidade 2 3 1 5 4 
Frequência 4 2 5 1 3 

Total 14 10 18 17 16 
Fonte: Bowersox e Closs (2011). 

*OBS: A menor pontuação indica melhor classificação. 

 

De acordo com a Tabela 6 tem-se que o modo rodoviário contém as características 

operacionais que refletem em uma melhor opção de transporte, porém em alguns aspectos 

pontuais este sofre desvantagem em relação aos demais. Então, os pontos onde o modo 

rodoviário destaca-se estão na flexibilidade em relação ao serviço de entrega, onde pode 

chegar ao ponto de entrega mais facilmente devido a uma boa acessibilidade, apresenta boa 

velocidade para médias e curtas distâncias e perde eficiência neste quesito em maiores 

distancias. Em relação à disponibilidade é evidente que a malha rodoviária possui maior 

alcance e este serviço é mais utilizado no território nacional, portanto possui melhor indicador 

nesta característica operacional. Nos quesitos confiabilidade e frequência em ambas 

apresentam boas qualificações apesar de sofrer interferência por congestionamento e 

intempéries da natureza que prejudicam o transporte rodoviário, este tem pequena 

variabilidade nas programações de entrega esperadas e divulgadas, além da grande quantidade 

de movimentação de carga o que melhora a sua frequência.  

 Porém, no quesito capacidade este fica em desvantagem apenas para o ferroviário 

e aquaviário tendo em vista que há regulamentos onde limitam o peso em determinadas 

estradas, além de haver obstáculos como árvores, ruas estreitas que dificultam o acesso de 

caminhões maiores o que obriga o crescimento da frota nacional para atender a crescente 

demanda. 

Conforme a Tabela 7 tem-se que os investimentos realizados pela União em 

transporte até setembro de 2015 são inferiores aos valores do ano passado reflexo da crise 

financeiro e política que o país está enfrentando atualmente. Assim, é possível observar que a 

diferencia entre o acumulado de 2014 para o restante deste ano é de R$ 6,46 bilhões um valor 

alto a ser superado em investimentos nos próximos três meses o que mostra um decréscimo de 

investimento no setor de transporte, comprometendo uma maior evolução deste setor. 
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Tabela 7 – Investimentos feitos pela União no setor de transporte referente a cada modal 

Modal 
Investimento em transporte pela União em bilhões R$ 

Acumulado até 
setembro 2015 

Acumulado até 
setembro de 2014 

Acumulado até 
dezembro de 2014 

Rodoviário 4,47 7,54 9,05 
Ferroviário 1,29 1,86 2,68 
Aquaviário 0,17 0,2 0,26 
Aéreo 1,51 1,32 1,91 
Total 7,44 10,92 13,9 

Fonte: adaptado pelo autor. CNT Boletim econômico (2014 e 2015)  

 

Analisando o modo rodoviário separadamente este foi responsável no ano de 2014 

por 65,1% dos investimentos realizados pela União, mostrando a sua relevância diante dos 

demais modos. Já comparando os acumulados de setembro em 2015 há uma redução de 

investimento na ordem de R$ 3,07 bilhões em relação ao mesmo mês do ano 2014, valor este 

considerado muito alto e que pode trazer vários impactos negativos para esta atividade o que é 

prejudicial para a sociedade brasileira que depende deste modo em sua maioria para a 

movimentação de carga. 

Na gestão de custos é importante saber alguns conceitos básicos para identificar 

corretamente o que representa cada saída de caixa, assim, facilitando o trabalho de gestão da 

informação financeira/contábil da empresa, então abaixo tem-se as principais Terminologias 

de Gestão de Custos: 

a) Gasto: Sacrifício realizado para conseguir adquirir um bem ou serviço;  

b) Investimento: Gasto na aquisição de bens ou serviços ativados que podem ser 

estocados até a sua utilização ou venda gerando benefícios futuros, sendo importante observar 

que pode haver valorização ou desvalorização do investimento através da depreciação ou 

mercado financeiro;    

c) Custo: Gasto de bem ou serviço relacionado às atividades de produção que 

geram outros bens e serviços. Dividindo-se em: 

– Custo Variável: São aqueles que apresentam variação de acordo com as 

mudanças que ocorrem no volume de produção; 

– Custo Fixo: São aqueles que não se alteram mesmo com a variação do 

volume de produção, porém estes custos podem variar no decorrer do tempo como o reajuste 

do aluguel de uma fabrica sendo que não é uma consequência da variação nas atividades 

produtivas; 
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d) Despesa: São gastos com bens e serviços com o intuito de obter receitas, estes 

não participam das atividades produtivas. A despesa afeta o resultado do exercício e reduz o 

Patrimônio Líquido; 

e) Perda: São os gastos com os bens e serviços que ocorrem de maneira anormal 

como os incêndios e greves. Vale salientar que perdas no processo produtivo em sua maioria 

são custos, pois estes valores são conhecidos pela empresa e esperados, ou seja, ocorre de 

maneira normal. 

  

Tabela 8 – Classificação do custo por modal 

CUSTOS Rodoviário Ferroviário Aéreo Dutoviário  Aquaviário 
Custos Fixos Baixo Alto Baixo Alto Médio 
Custos Variáveis Médio Baixo Alto Baixo Baixo 

Fonte: Adaptado pelo autor. Bowersox e Closs (2011) 

 

A Tabela 8 mostra que o modo rodoviário possui custos fixos baixos, pois as 

rodovias são construídas e mantidas em sua maioria pelo setor publico, porém os custos 

variáveis estão classificados como médio e neles encontram-se gastos com combustível, 

pneus e peças de manutenção. 

O custo do Frete pode sofrer várias alterações de valores devido a participação de 

diferentes operações de transporte, assim, há 7 principais fatores que influenciam o mesmo de 

acordo com Bowersox e Closs (2011) este pode sofrer mudanças da seguinte maneira: 

a) Distância: Quando a viagem é mais longa tem-se que os custos fixos são 

diluídos e em casos quando o frete é intermunicipal os gastos de combustível e pneus não 

serão lineares, pois com velocidades mais altas, utilização de defletor de ar e sem paradas em 

vários pontos de vendas (serviço urbano) haverá economia destes custos variáveis. 

b) Volume: Em uma carga maior custos fixos são diluídos, porém é importante 

considerar a capacidade do veículo, pois a ultrapassagem de peso pode gerar maiores custos 

de manutenção. 

c) Densidade: É a relação peso - volume, onde cargas mais densas têm melhor 

aproveitamento de capacidade e espaço, ou seja, mais mercadorias transportadas e custos 

fixos diluídos. 

d) Acondicionamento da carga: O aproveitamento do espaço é fundamental e 

produtos com diferentes tamanhos dificultam o acondicionamento gerando desperdícios de 

espaços ocasionando maiores custos desnecessários. 
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e) Manuseio da carga: A dificuldade de manusear a carga em carregamento e 

descarga necessita de maiores tempos, principalmente quando as paradas são frequentes onde 

geram custos adicionais para o transportador. 

f) Responsabilidade: Está relacionado à suscetibilidade de ocorrer danos à carga, 

ou seja, cargas mais propicias a danificação ou perigosas afetam os custos de transporte, pois 

há necessidade de seguros, maiores gastos com manipulação mais segura da carga e diferentes 

tipos de acondicionamentos.  

g) Mercado: A concorrência no setor gera diminuição no valor do frete, além de 

haver a sazonalidade e o fluxo de transporte nas rodovias. O retorno do caminhão vazio 

também é afetado pelo mercado, pois regiões do país há menos fluxos de mercadorias o que 

ocasiona fretes mais barato.  

O levantamento dos custos operacionais de transporte são fundamentais para 

determinar-se o valor do frete, podendo variar acentuadamente de uma empresa para outra, 

pois estas apresentam desempenhos diferentes, assim, para saber que a operação é viável ou 

realizar algum plano de ação para obter resultados positivos deve-se  conhecer, controlar e 

gerir os custos. De acordo com Manual de cálculo de Custos e Formação de Preço do 

transporte rodoviário de cargas (DECOPE, 2014) e Faria e Costa (2010) estes são os 

principais custos que compõem a matriz de transporte rodoviário: 

a) Custos Fixos: 

– Salário do Motorista;  

– Salário da Oficina/Borracharia; 

– Reposição do Veículo; 

– Licenciamento e IPVA; 

– Seguro do Veículo; 

– Seguro de responsabilidade civil facultativo; 

– Depreciação do Veículo.  

b) Custos Variáveis: 

– Peças, acessórios e materiais de manutenção; 

– Combustível; 

– Arla32; 

– Lubrificantes; 

– Lavagens e Graxas; 

– Pneus/recapagens/ressulcagem/materiais para reparo de pneus; 

– Pedágio. 
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Gráfico 5 – Principais Custos Operacionais Mensais do Transporte Rodoviário de Carga 

Fonte: Adaptado pelo autor, Wernke (2014) 

 

De acordo com o Gráfico 5 tem-se que para este caso, as peças contam com a 

maior parcela dos custos TRC, seguido de combustível e salário/encargos da motorista, onde 

estes três representam 67,96% dos custos gerais desta operação. Assim, para agir de forma a 

reduzir gastos e aproveitar melhor os recursos da empresa o mapeamento de custos serve 

como base de informação e para acompanhar onde o caixa da empresa está sendo empregado 

com o intuito de aplicar planos de ação dentro da ótica de Pareto 80-20. Assim, tem-se que 

80% dos custos correspondem a 20% dos itens mapeados o que mostra que são nestes aonde o 

impacto das mudanças serão realmente significativo e estes devem ser priorizados em 

possíveis planos de ação.  

Segundo Bowersox e Closs (2011, p. 286) "Embora o aumento da folha de 

pagamento influencie todos os tipos modais de transporte, o maior impacto é observado nas 

transportadoras rodoviárias, pois suas atividades exigem mais mão de obra e, portanto, são 

mais sensíveis a aumentos salariais." O aproveitamento da mão de obra é importante não 

apenas pelo seu elevado valor dentro da matriz de custos do TRC, mas também porque esta 

influi diretamente nos custos variáveis como combustível, pneus, peças que representam boa 

parcela dos gastos com a operação de transporte.  
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2.3.1 Economia de Combustível: Aerodinâmica e outros métodos 

 

A utilização de mecanismos e artifícios para economizar combustível dentro das 

empresas é de uso comum, porém há muito a desenvolver e a aprender neste processo de 

busca por melhorias. Então, pode-se exemplificar como avanço o Defletor de ar que é 

utilizado por cerca de 67,4 % (no teto) e 51,8% (nas laterais) das transportadoras conforme 

uma Sondagem, onde participaram 292 empresas por todo o Brasil (CNT, 2015). Assim, este 

acessório é utilizado para diminuir a resistência com o ar com a função principal de economia 

de combustível.  

A Figura 2 ilustra a trajetória realizada pelo ar em duas condições com e sem 

defletor de ar mostrando como o ar consegue transpor/fluir mais facilmente quando utiliza o 

acessório, diminuindo o arrasto aerodinâmico.  

 

Figura 2 – Efeito do ar no veículo em movimento com e sem defletor de ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista CNT n° 240 setembro de 2015 

 

Segundo, Fabiano Perazzoli2 gerente de tráfego da West air cargo ltda., empresa 

paulista que atua há 18 anos no transporte de cargas em todo o país diz o seguinte sobre a 

economia do defletor de ar: "Além de economizar no consumo de diesel, o dispositivo 

também poupa os pneus que não são tão desgastados. Sem o defletor, o veículo precisaria de 

mais força para romper a resistência do ar", (CNT, 2015).  

                                                 
2 Entrevista dada a jornalista Jane Rocha, para a Revista CNT, número 240, setembro de 2015  
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A economia de combustível utilizando este acessório pode chegar até 15% em 

velocidades superiores a 60km/h, segundo CONPET (200?), porém aspectos como peso da 

carga transportada, especificações mecânicas do veículo, as dimensões do baú, manutenção 

do caminhão e o trajeto percorrido fazem com que varie a performance. Este ultimo é 

influenciado pelas condições ruins das rodovias que impedem um pleno funcionamento do 

defletor de ar, pois o ato de acelerar e frenar o veículo por causa de depressões, curvas 

acintosa e condição do asfalto vem a contribuir com maior consumo de combustível e pneu. 

Assim, a utilização desse acessório em meio urbano também perde eficiência, pois a baixa 

velocidade devido aos semáforos, lombadas, legislação, congestionamento e a quantidade de 

curvas impedem que este funcione efetivamente. A arrumação da carga também é um fator 

decisivo para o bom desempenho deste acessório, pois ela por si mesma ajuda na 

aerodinâmica do caminhão.  

Há outros métodos para economizar combustível que podem ser aplicados ao 

veículo ou condutor e também simultaneamente com os dois para melhorar o desempenho 

operacional do caminhão, alguns exemplos serão apresentados a seguir.  

Em relação ao Veículo:  

a) calibragem dos Pneus, pois ter a pressão menor que a recomendada faz com que 

a banda de rodagem tenha mais atrito com o solo e consuma mais diesel um acréscimo de 4 a 

6 % no consumo além de aumentar o desgaste do mesmo.  

b) alinhamento do cavalo mecânico e carreta, pois quando estes estão desalinhados 

aumenta a resistência dos pneus com o solo exigindo mais potencia do motor, além de elevar 

o desgaste dos mesmos e os custos com manutenção. 

c) manutenção preventiva: Mantém o caminhão operando de forma correta e com 

boa eficiência energética evitando paradas desnecessárias. Exemplo: 

– Trocar o filtro de combustível evitando a obstrução do bico injetor, assim, 

comprometendo a mistura do ar com o combustível na câmara de combustão. 

– Trocar o filtro de óleo evitando que as partículas filtradas causem danos ao 

motor. 

– Trocar o filtro de ar, pois este estando sujo limita a entrada de ar na câmara 

de combustão.  

– Bico injetor com defeito, módulos de injeção desregulados, pois estes 

apresentando defeito aumenta ou compromete o envio de combustível elevando o consumo 

deste. 

Obs: todas as substituições têm que obedecer às recomendações do manual do fabricante.  
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d) lubrificação do motor, a troca de óleo evita um maior desgaste do motor e 

minimiza o atrito das partes do mesmo melhorando a sua eficiência. 

e) arrefecimento, mantém o motor operando com a temperatura ideal, pois caso ele 

superaqueça perderá eficiência energética. Então é importante verificar o tanque de 

arrefecimento, mangueiras, válvula termostática e interruptores.   

f) caminhão ideal para o serviço, ultrapassar a capacidade de carga do veículo (ver 

manual) gera maior consumo de combustível, além de aumentar os custos de manutenção e 

comprometer a segurança do motorista. 

 

Em relação ao Condutor: 

a) velocidade constante, acelerar e frenar bruscamente sem necessidade é um ato 

que além de perigoso, aumenta o consumo de combustível e pneu, além de aumentar o 

desgaste do caminhão. 

b) tacômetro ou conta-giros, permanecer na faixa ideal (geralmente a cor é verde) 

de RPM indica melhor relação potencia e consumo e consequentemente economiza diesel.     

c) troca de marcha, em subidas longas utiliza-se marcha para uma velocidade 

reduzida, já em descidas não andar com o caminhão desengatado, pois causa danos ao veículo 

e aumenta o consumo de diesel. Em caso de marcha longa para realizar a troca deve-se elevar 

a rotação do motor para que ela caia quando for engatada, já em marcha curta não deve-se 

manter elevadas rotações na troca de marcha, desse modo, haverá redução no consumo. 

d) rota, o planejamento do itinerário é uma importante decisão, pois menores 

distancias aliado a um melhor trafego de veículos haverá um ganho substancial de 

combustível.    

e) embreagem, usar apenas para a troca de marcha e não descanse o pé na 

embreagem, pois este hábito além de danificar o sistema de embreagem pode ocasionar 

trepidação e "patinação" da embreagem ocasionando o aumento do consumo de combustível. 

Essas boas práticas não apenas melhoram a eficiência energética do caminhão 

como também contribuem de forma positiva com menores emissões de poluentes o que gera 

economia de antipoluente em caminhões com tecnologia SCR.  

 

2.4 Análise de Investimento: Uma Fase da Gestão de Projeto 

 

O Gerenciamento de Projetos é uma área do saber que visa a utilização de 

conhecimentos de diversas áreas como Financeira, Humana, Planejamento e Controle etc e 
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técnicas para a elaboração, construção e entrega de projetos de maneira eficaz e eficiente com 

a função de obter melhores resultados com o empreendimento. PMBOK (2004, p. 08) define 

da seguinte maneira: 

 
O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. 
[...] é realizado através da aplicação e da integração dos seguintes processos de 
gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 
controle, e encerramento. 
 

Todo e qualquer projeto faz necessário uma análise de investimento com o 

propósito de estudar fluxos de caixa em tempos distintos utilizando uma determinada taxa 

mínima de atratividade, permitindo ao gestor estimar o retorno do capital investido auxiliando 

na tomada de decisão. De acordo com PUCCINI (2004, p. 01) "A elaboração do fluxo de 

caixa é indispensável na análise de rentabilidades e custos de operações financeiras, e no 

estudo de viabilidade econômica de projetos e investimentos."  

"Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço 

ou resultado exclusivo." (PMBOK, 2004, p. 05). Assim, fica entendido que projeto é um 

empreendimento não repetitivo que possui inicio e fim com a função de atingir um resultado 

tendo parâmetros como tempo, custo e recursos aplicados. Neste caso pode-se considerar a 

análise de investimento ou viabilidade econômica como um subprojeto, pois este faz parte de 

um projeto maior, onde haverá outras etapas importantes que serão programadas e seguiram 

um planejamento.  

A engenharia econômica fornece ferramentas para mensurar e informar o gestor 

que é de fundamental importância, quando este propõem-se a realizar uma análise de 

investimento, alguns dos principais métodos são: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna 

de Retorno (TIR) e Payback. 

O método do VPL corresponde à soma algébrica das entradas e as saídas de caixa 

ao investimento inicial, descontadas a uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) que reflita o 

custo de oportunidade do capital. Assim sendo, o projeto será viável se apresentar um VPL 

positivo. Casarotto Filho e Kopittke (2010, p. 97) diz, 

 
Ao se analisar uma proposta de investimento  deve ser considerado o fato de se estar 
perdendo a oportunidade de auferir retornos pela aplicação do mesmo capital em 
outros projetos. A nova proposta para ser atrativa deve render, no mínimo, a taxa de 
juros equivalente à rentabilidade das aplicações correntes e de pouco risco. Esta é, 
portanto, a Taxa Mínima de Atratividade (TMA). 

 
Vale salientar que Puccini (2004) não existe equação para se obter a TMA, então 

uma forma para determinar essa taxa é partir da utilização da Cardeneta de Poupança no caso 
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de pessoa física ou o custo médio ponderado de capital próprio e capital terceirizado em 

empresas como base. Porém, pode haver em organizações mais de uma taxa mínima de 

atratividade dependendo do investimento, o momento e da alta administração. A Equação 3  

representa o VPL segue abaixo: 

 � =   
(1+�)=1  − 0                                                                                                        (3)            

       

FCt = Fluxo de Caixa no período t 

FC0 = Fluxo de Caixa Inicial 

i = taxa de desconto 

t = período (t =1 a t = n) 

 

A TIR permite encontrar a taxa de juros que faz o VPL ficar igual a zero, ou seja, 

ela equaliza as entradas e as saídas de um projeto de investimento. Assim, com a taxa interna 

de retorno pode-se comparar um rendimento de um investimento com outra taxa para saber se 

é vantajoso a realização do projeto. Caso a TIR for maior ou igual que a TMA esta deve ser 

aceita caso seja menor tem que ser recusada. A equação 4 apresenta a TIR: 

 �� =   
(1+�)  =0 = 0                                                                                                             (4) 

 

FCt = Fluxo de Caixa no período t 

i = taxa de desconto 

t = período (t =0 a t = n) 

 

A TIR não deve ser utilizada de maneira isolada para a seleção de projetos, 

contudo será valida caso os investimentos forem iguais e a maior TIR será a melhor opção. 

Em caso dos investimentos iniciais não serem iguais será utilizado uma variante da TIR que é 

a Taxa de Retorno Incremental (TRI), ou seja, a TRI = TIR dos incrementos.  

O Payback descontado tem como função encontrar o período de tempo necessário 

para que o somatório dos fluxos de caixa promovidos pelo projeto seja igual ao valor 

investido (desembolsado), assim, recuperando o investimento, utilizando uma taxa de 

desconto, pois considera-se o valor do dinheiro no tempo. Já o Payback simples difere 

unicamente na taxa de desconto sendo que não utiliza desta em sua análise. É fundamental em 
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análise de investimento estimar o tempo que se recupera um investimento, pois um produto 

ou serviço adquirido possuem um ciclo de vida que deve ser considerado na elaboração de um 

projeto. A equação 5 representa o Payback descontado: 

 �  . =  
(1+�)

= 0=1                                                                                      (5)          

 

FCt = Fluxo de Caixa no período t 

FC0 = Fluxo de Caixa Inicial 

i = taxa de desconto 

t = período (t =0 a t = n) 

 

É importante destacar que para a tomada de decisão em caso que haja vários 

projetos de Investimentos deve-se averiguar a situação destes da seguinte forma: 

a) Investimentos Independentes: São aqueles projetos que independem de 

aceitação ou rejeição de outros investimentos analisados. Assim, a análise financeira não deve 

influenciar ou anular a aceitação ou rejeição dos demais projetos. 

b) Investimentos Dependentes: São aqueles projetos que podem influenciar tanto 

de forma positiva ou negativa outros projetos, sendo que a aceitação deste depende da 

implementação do outro projeto. 

c) Investimentos Mutuamente Excludentes: São aqueles projetos que quando 

aceita-se um automaticamente há a exclusão do outro. Neste caso deve-se tomar cuidado na 

utilização do método da TIR, pois pode haver TIRs múltiplas, além de ter uma análise mais 

complexa tendo que utilizar fluxos incrementais para comparar qual projeto é mais viável. No 

caso do VPL o problema esta relacionado às escalas de investimentos, porém é mais simples 

de utilizar e enfatiza a agregação ou não de riqueza da empresa dependendo da tomada de 

decisão. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A estratégia metodológica aplicada na produção desta pesquisa está de acordo 

com a pirâmide da Figura 3, com o intuito de organizar e facilitar este trabalho, além de 

segmentar cada etapa com o objetivo de aumentar a confiabilidade nos resultados e garantir 

uma boa qualidade no processo de pesquisa.  

 

Figura 3 – Pirâmide da Estratégia metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor. Lima e Olivo (2007) 

 

A abordagem utilizada dessa pesquisa foi a quantitativa, pois esta pode mensurar 

dados em números, requerendo o uso de técnicas estatísticas proporcionando maior nível de 

segurança com relação aos resultados. O método de investigação é de caráter exploratório 

uma vez que este estudo apresenta poucas informações e conhecimento sobre o assunto, o que 

dificulta uma maior explanação e comparação sobre o assunto abordado.  

A coleta dos dados foi realizada em um único momento não havendo um 

acompanhamento do fenômeno ocorrido juntamente com a sua evolução, assim, é 

caracterizada como transversal.  

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi o Estudo de Caso, cujos resultados 

podem representar um primeiro passo ou indicativo para o entendimento de um determinado 

problema de maneira generalizada.  

Nesta pesquisa têm-se dois Estudos de Caso que ocorrem em duas empresas 

distintas que não autorizaram a sua identificação nesta pesquisa. A primeira atua no ramo 

supermercados e a segunda é uma transportadora de bebidas. As ferramentas que auxiliaram 

nos cálculos foram a calculadora hp12c para efetuar os cálculos de VPL, TIR e Payback e o 

software Microsoft Excel na tabulação dos dados e construção do gráfico para determinar a 

participação do Arla32 nos custos de TRC. 
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O esquema Estudo de caso 1 e 2 detalha de maneira simples e objetiva o 

procedimento usado para a realização deste trabalho e pode ser visualizada na Figura 4: 

 

Figura 4 – Detalhamento do procedimento estudo de caso 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.1 Seleção da Empresa Transportadora 

 

A escolha da empresa para efetuar a pesquisa que são transportadoras ou empresas 

que contam com sua própria frota, assim, deve-se selecionar tais organizações com base na 
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presença de caminhões que possuem o sistema SCR que faz uso do antipoluente Arla32. É 

preciso no Estudo de caso 1 que a empresa tenha controle sobre os seus principais custos de 

transporte: Custos Fixos e Variáveis (ver seção 3.3, Tabela 9). No Estudo de Caso 2 faz-se 

necessário o controle de dados operacionais com relação a sua frota (ver seção 3.3, Tabela 

10). 

 

3.2 Método de Coleta das Informações 

 

Nesta etapa tem-se o método de coleta aplicado na empresa, onde ocorreu da 

seguinte maneira: No primeiro Estudo de Caso a operação foi determinada com base na 

escolha aleatória de um modelo de caminhão com tecnologia SCR dentre os possíveis 

existentes na empresa, assim, houve o envio de um questionário (ver apêndice A) com o 

intuito de reunir informações sobre os principais custos referentes a esta operação de 

transporte com a função de consolidá-los em um gráfico. No segundo Estudo de Caso a coleta 

dos dados ocorreu na forma de entrevista (ver apêndices B e C) com o objetivo de obter 

informações sobre dois tipos distintos de investimentos com o departamento de compras da 

empresa e também foi necessário dados operacionais (ver seção 3.3 Tabela 10) sobre os 

caminhões utilizados em pesquisa no departamento de controle de frota. 

Os instrumentos necessários para realizar a pesquisa foram questionário enviado 

via e-mail e respondido pelo mesmo meio e as entrevistas (comunicação direta) ocorreu nas 

dependências da empresa de maneira não dirigida ou livre, assim, o entrevistado (supervisor 

de manutenção e analista de compras) consultava o sistema de gestão integrado Frota e 

Compras e os dados requeridos eram anotados pelo entrevistador de maneira direta, ou seja, 

sem a presença de intermediador. A relevância dos dados coletados (ver seção 3.3 Tabela 9) 

para o Estudo de Caso 1 está na formação de um mapa de custos com o objetivo de abranger 

os principais custos do TRC da empresa, onde há uma visualização que reflita a situação 

operacional dos caminhões de maneira mais fiel. Com relação ao estudo de Caso 2 é preciso 

ter no mínimo os dados coletados (ver seção 3.3 Tabela 10), pois tais informações são 

necessárias para a construção dos Fluxos de caixa Incremental, estes formados por 

Investimentos, Entradas (receitas geradas) e Saídas (Custos com os equipamentos) bases para 

cálculo de VPL, TIR e Payback descontado para as análises financeiras. 
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3.3 Levantamento e Tabulação das Informações 

 

No Estudo de caso 1 para a construção de um mapa de custos de TRC para 

determinar a participação do Arla32 em uma ótica mais abrangente tem-se a necessidade de 

coletar as seguintes informações para a amostra escolhida conforme segue na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Principais Custos necessários para a realização do Estudo de Caso 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Estudo de Caso 2 conforme a Tabela 10 tem-se as informações necessárias 

para a construção do fluxo de caixa para realização da análise de investimento do tanque de 

Arla32 de abastecimento à granel e do defletor de Ar: 

 

Tabela 10 – Dados necessários para as Análises de investimentos do Estudo de Caso 2 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Estudo de Caso 1: Custos Coletados 
Custos Fixos Custos Variáveis 
Salário Motorista/ Ajudante Combustível 
Salário Mecânico/ Borracheiro Pneus 
Seguro do Veículo Arla32 
Rastreamento Lubrificante 
IPVA Peças  
Depreciação Multas 

Estudo de Caso 2: Dados necessários para Análise de Investimentos 

Departamento de Compras Operações de Transportes 

Preços: Dados de desempenho: 

Tanque de Arla32 Quilometragem 

Defletor de AR Consumo médio de Arla32 mensal 

Arla32 no galão Consumo médio de diesel mensal 

Arla32 à granel Desempenho com e sem Defletor de Ar 

Diesel Custo de manutenção dos equipamentos 

  Vida útil dos equipamentos 
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3.4 Construção do Mapa com os principais Custos de operação do TRC 

 

O objetivo nesta etapa é o de quantificar financeiramente o valor médio dos 

principais custos de transporte rodoviário inerentes ao estudo de caso 1 utilizando por meio de 

tabela ou gráfico, tarefa esta realizada pelo software Microsoft Excel com o intuito de facilitar 

a visualização e o entendimento dos dados. A partir dessa construção pode-se realizar as 

análise de impactos destes custos propondo melhorias e avaliando quais custos merecem 

maior destaque dentro desta matriz. 

 

3.5 Impacto do Arla32 nos custos do transporte rodoviário de cargas 

 

A partir da construção da Matriz simplificada de Custos é possível identificar o 

impacto do Arla32 nos custos para este estudo de caso, assim, tem-se que a participação em 

moeda (R$) e porcentagem (%) deste antipoluente para esta operação da empresa. 

 

3.6 Tanque de Arla32 

 

A escolha do equipamento deve ser feita visualizando a demanda de antipoluente  

da empresa e a capacidade de armazenagem do tanque, material usado na fabricação do 

tanque sendo este é importante para manter a validade do produto armazenado, caso este fique 

exposto diretamente ao sol além da voltagem que difere entre 220 e 110 Volts para diferentes 

regiões do país. Assim, há diferentes tipos de tanques de abastecimento com preços variados 

no mercado sendo importante determinar os requisitos do equipamento que atendam a 

demanda do projeto. 

 

3.7 - Defletor de Ar 

 

O defletor de ar para ter uma melhor eficiência tem que ser escolhido de acordo 

com o tipo de caminhão, visando o formato e largura da cabine, altura da carroceria e a 

distância entre a linha central do eixo dianteiro e a borda dianteira da carroceria, pois este 

espaço livre interfere na aerodinâmica do caminhão e consequentemente na escolha do 

equipamento.  

 



45 
 

3.8 - Construção do Fluxo de Caixa incremental: 

 

Na figura 5 é apresentada uma representação de um fluxo de caixa para uma 

melhor visualização: 

 

Figura 5 – Fluxo de Caixa 

 

                                          Entradas de Caixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Investimento            Saídas de Caixa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A construção do fluxo de caixa incremental ocorre da seguinte maneira:  

 

3.8.1 Valor do Investimento Inicial  

 

São os valores dos Investimentos neste caso do Tanque de Arla32 e do Defletor de 

Ar no instante zero, valendo salientar que é preciso saber a quantidade de itens necessários 

para atender a demanda da empresa e assim incorporar ao fluxo de caixa. Há casos que podem 

haver investimentos no decorrer do projeto. 

 

3.8.2 Entradas e Saídas do Fluxo de Caixa Incremental  

 

São os valores referentes aos projetos que geram receitas, economia de custos 

(Entradas) e custos de manutenção, operação para manter o equipamento em funcionamento 

(Saídas). 

 



46 
 

3.8.2.1 Tanque de Arla32  

 

Tabela 11 – Cálculo das Entradas e Saídas do Fluxo de caixa incremental para tanque de 

arla32 

Fluxo de Caixa Incremental do Tanque de Arla32/ano 

  Preço do Alra32 no galão R$/Litro 
(-) Preço do Alra32 à granel R$/Litro 
(=) Valor incremental do Arla32 R$/Litro 
(*) Demanda anual de Arla32 Litros 
(=) Valor economizado em Arla32 R$/ano 
(-) Custo de manutenção do tanque R$/ano 
(*) Numero de tanques de abastecimento unidade 

(=) 
Valor economizado em Arla32 considerando o custos de 
manutenção do sistema de abastecimento 

R$/ano 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.8.2.2 Defletor de Ar  

 

Tabela 12 – Cálculo das Entradas e Saídas do Fluxo de caixa incremental para defletor de ar 

Fluxo de Caixa Incremental do Defletor de Ar para 1 caminhão/ano  

1) Consumo com Defletor de Ar (KM anual)÷KM/Litro 
(-) Consumo sem Defletor de Ar (KM anual)÷KM/Litro 
(=) Consumo incremental Litros de diesel 
(*) Preço do diesel R$/litro de diesel 
(=) Valor economizado R$/ano 
  Arla32 Arla32 

2) Consumo com Defletor de Ar 5% do consumo de diesel 
(-) Consumo sem Defletor de Ar 5% do consumo de diesel 
(=) Consumo incremental Litros de Arla32 
(*) Preço do Arla32 R$/litro de Arla32 
(=) Valor economizado R$/ano  

  Total   

(=) Entrada de Caixa Valor economizado de diesel e Arla32/ano 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

OBS: 1- Referente ao Diesel e 2- Referente ao Arla32. 

 

Na Tabela 12 não será considerado o custo de manutenção do defletor de Ar por 

este ser muito pequeno, o custo de operação dos equipamentos também não faz-se preciso, 

pois o abastecimento do antipoluente à granel será feito pelo mesmo empregado que o fazia 
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pelo galão e o defletor de ar não necessita de operador, pois o mesmo é fixado na 

cabine/lateral do caminhão. 

 

3.8.3 Vida útil do equipamento 

 

 É usado valor em unidade de tempo para determinar quantas entradas e saídas de 

caixa (anual para este caso) deve-se utilizar para a construção do Fluxo de Caixa. 

 

3.9 Análise de Investimento 

 

A utilização dos indicadores VPL, TIR e Payback proporciona uma visão nos 

âmbitos de retorno de caixa, taxa de equalização do VPL indicando a rentabilidade do projeto 

e tempo de recuperação do investimento considerando o valor do dinheiro no tempo. Assim, a 

utilização desses três índices fornecem as principais informações financeiras para a tomada de 

decisão de projetos que serão implantados na empresa e também para a projeção de ganhos 

com os mesmos. Como os projetos são de cunho Independentes, ou seja, a aceitação de um 

não reprova o outro e a empresa disponibiliza de caixa para fazer ambos os investimento não 

há necessidade de utilizar mais indicadores, pois estes dispõe das informações para determinar 

a viabilidade de cada investimento.  

Nesta etapa os indicadores para a análise financeira VPL, TIR e Payback 

descontado foram calculados com o auxilio da Calculadora hp12c de acordo com seguinte 

procedimento: 

 

3.9.1 Valor Presente Liquido (VPL) 

 

f clear FIN          Função Limpar registradores financeiro e de armazenamento 

f clear REG 

1 - Digite o Valor do Investimento e aperte as teclas CHS / g / CF0 

2 - Digite o Valor do Fluxo de caixa, caso este seja negativo aperte a tecla CHS, depois aperte 

as teclas g / CFj 

3 - Caso os Valores dos Fluxos de caixa sejam diferentes repetir o passo acima até que todos 

estejam inseridos. 
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4 - Caso os Valores dos Fluxos de caixa sejam iguais há a opção de usar a função Nj, assim, 

deve-se colocar o Valor do Fluxo de caixa e digitar X (numero de vezes que este Valor do 

Fluxo de caixa se repete) em seguida aperte as teclas g / Nj 

5 - Digite a taxa de juros e aperte a tecla i 

6 - Aperte as teclas f / NPV = a resultado 

3.9.2 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

f clear FIN          Função Limpar registradores financeiro e de armazenamento 

f clear REG 

Os Passos de 1 a 4 são iguais ao calculo do VPL 

5 - Aperte as teclas f / IRR = a resultado em % 

 

3.9.3 Payback Descontado 

 

Tabela 13 – Esquema para calcular Payback Descontado com a calculadora hp12c 

Payback descontado 

Ano (n) Fluxo de Caixa Atual Fluxo de Caixa Atual Acumulado 

0 (-)Valor do Investimento (-)Valor do Investimento  A 

1 PV (=) PV(ano 1) + A B 

2 PV (=) PV(ano 2) + B C 

3 PV (=) PV(ano 3) + C (-)D 

4 PV (=) PV(ano 4) + D (+)E 

5 PV (=) PV(ano 5) + E F 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para obter os valores da Coluna do Fluxo de Caixa Atual considera-se os 

seguintes passos: 

f clear FIN          Função Limpar registradores financeiro e de armazenamento 

f clear REG 

1 - Digite o Valor do Fluxo de Caixa e aperte o tecla FV 

2 - Digite a taxa de desconto e aperte a tecla i 

3 - Digite o período (para este caso o ano) e aperte a tecla n 

4 - Aperte a Tecla PV = a resultado  
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Quando ocorrer a mudança de sinal, esta representada de forma simbólica pela 

área de cor cinza na Tabela 13 correspondentes pelas letras D e E, onde o período de retorno 

do investimento realizado está entre os anos 3 e 4, assim, para saber o momento exato tem-se 

a seguinte Equação 6: 

 

=
| � � 3 + |

| � � 3 + |+| � � 4 + |
                                                                                      (6) 

     

Assim, aplicando a Equação 6 e encontrando o valor deve-se  somar este ao ano, 

cujo Fluxo de caixa acumulado negativo for o imediato anterior ao positivo, de acordo com o 

esquema da Tabela 13 será simbolicamente o ano 3.  

 

3.10 Análise de Resultados 

 

No estudo de caso 1 será analisado o impacto do Arla32 dentro do mapa dos 

principais custos do TRC da amostra da operação pesquisada, assim, é possível ver a 

representatividade em % do mesmo além de analisar quais custos são mais relevantes e a 

análise do gasto com antipoluente que a empresa tem nesta operação. O estudo de caso 2 vem 

a complementar a pesquisa propondo duas análises de investimentos que visam a redução do 

custo deste antipoluente. Para cada investimento tem-se uma análise financeira utilizando os 

indicadores VPL, TIR e Payback e a viabilidade dos projetos obedecerão às seguintes 

premissas: 

a) VPL > 0; Projeto viável. 

b) VPL=< 0; Projeto recusado. 

c) TIR > TMA; Projeto viável. 

d) TIR =< TMA; Projeto recusado. 

e) Payback descontado < Vida útil do equipamento; Projeto viável. 

f) Payback descontado > Vida útil do equipamento; Projeto recusado. 

Neste caso os projetos apenas serão aceitos quando VPL, TIR e Payback 

descontado indicarem projeto viável. Assim, a partir das informações apresentadas por estes 

analisa-se a viabilidade dos investimentos verificando qual destes contribui mais para a 

redução de custos. Assim, tem-se o objetivo de identificar e analisar o retorno de caixa, a taxa 

de retorno e o tempo para recuperar o investimento em cada situação valendo salientar que 

ambos os projetos são de caráter independentes.   
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

É apresentado os resultados da pesquisa e feitas as suas respectivas análises de 

forma separada por estudos de casos. 

 

4.1 Limitação da Pesquisa 

 

Nesta pesquisa houve restrição com relação aos dados de custos de transporte de 

cargas à longas distâncias. Também houve dificuldades de obter informações relacionas ao 

desempenho operacional de Modelos de Caminhões e empresas dispostas a compartilhar 

dados de custos da frota. 

 

4.2 Estudo de caso 1 

 

A empresa pesquisada é do ramo de supermercados, conta com uma frota própria 

de 26 veículos onde 19 destes possuem tecnologia SCR e consequentemente fazem uso do 

Arla32. Para a pesquisa foi coletado uma amostra de 7 caminhões da marca Volkswagen 

modelo Constellation 24.330 para a construção de um mapa com principais custos médios do 

TRC que representa esta operação em análise, apresentado conforme o Gráfico 6: 

 

Gráfico 6 – Principais Custos Mensais do TRC para 1 caminhão VW Constellation 24330 

 

2728,42000

R$147,80

R$ 123,12000 
R$ 1500,000 

R$ 493,75000 
R$ 9,61000 

R$ 142,63000 R$ 96,15000 

R$ 
900,000 

R$ 94,93000 

R$ 1568,18182 

R$ 2872,05000 

Principais Custos Mensais do TRC para Constellation 24330  

Combustível

Arla32

Lubrificantes

Peças e Materiais

Pneus

Multas

IPVA

Rastreamento

Seguro

Salário Mecânico/Borracheiro

Depreciação

Salario Motorista/Ajudante
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme as informações apresentadas no Gráfico 6, pode-se afirmar que nesta 

operação de transporte os custos de salário do motorista/ajudante e combustível são os mais 

representativos correspondendo cerca de 52,46% do total analisado. O Arla32 possui um 

custo médio mensal por veículo de R$ 147,80 que representa 1,38% do valor total gasto na 

operação deste veículo. Assim, avaliando este valor para sete caminhões tem-se R$ 12.415,20 

anual o que significa um gasto razoável com antipoluente para redução de emissões de 

poluentes. Na ótica percentual o Arla32 corresponde a um numero baixo, porém analisando 

como caixa o valor gasto durante a vida útil do veículo considerando a quantidade de 

caminhões com tecnologia SCR que faz necessário o uso desse antipoluente o valor torna-se 

considerável. Os modelos Constellation 24.330 possuem idade média de 3 anos, apresentam 

peso bruto total homologado de 23.000Kg, porém,  de acordo com a empresa pesquisada 

transporta abaixo da capacidade máxima por viagem, não operando todos os dias da semana e 

atuam em cidades próximas à Fortaleza. Assim, haverá variação nos custos caso compare a 

situação estudada com uma frota de caminhões que percorrem altas quilometragens na ordem 

por exemplo de 150.000 quilômetros ano por caminhão, havendo maior consumo de 

combustível e consequentemente Arla32, além de haver acréscimos nos demais custos 

variados. Vale salientar que manutenção, motorista (forma econômica de conduzir o veículo) 

e desempenho dos veículos também geram variação nos custos de transporte.  

 

4.3 Estudo de caso 2 

 

Análise Financeira das tecnologias propostas na pesquisa: Tanque de 

abastecimento à granel e defletor de ar.  

 

4.3.1 Tanque de Arla32: 

 

A empresa pesquisada é uma transportadora com sede em Fortaleza e que atua em 

parte da região Nordeste, prestando serviços para uma companhia de bebidas. Conta com 9 

Cavalos Mecânicos da marca Scania, modelo R440 A6X2 (sendo um destes, caminhão 

reserva) e 10 Carretas no transporte rodoviário de cargas com a função de trazer os produtos 

da fábrica ao centro de distribuição. 
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De acordo com o Quadro 1 tem-se os seguintes dados coletados e considerações 

feitas pelo autor para a análise de investimento da implantação do tanque de Arla32 à granel: 

 

Quadro 1 – Informações para a análise do tanque de Arla32 à granel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O custo de oportunidade, segundo Martins (2003, pag. 234), "representa quanto a 

empresa sacrificou em termos de remuneração por ter aplicado seus recursos numa alternativa 

ao invés de em outra". 

Nesta análise considera-se que 4 tanques são suficientes para atender a 

necessidade de abastecimento da frota, conciliando com o mínimo de 3.000 litros para a 

distribuição pela distribuidora de Arla32. Assim, conforme a Figura 6 é apresentado o modelo 

de tanque a ser utilizado para armazenamento do antipoluente.  

 

 

 

 

1 – Valor do tanque de Arla32 com capacidade de 1.000 litros para abastecimento à 

granel  = 2.750,00 por unidade. 

2 – Valor do Arla32 no galão = 2,25 R$/litro e à granel  = 1,60 R$/litro. 

3 – Custos de Manutenção aproximado de um tanque/sistema de bombeamento = 685 

R$/ano. 

4 – Demanda Média de Arla32 = 1.200 litros/mês, considerando os efeitos da 

sazonalidade para a frota. 

5 – Não será considerando o crescimento da Frota, pois este afetará na Demanda do 

antipoluente. 

6 – Vida Útil do equipamento considerada = 5 anos. 

7 – A Empresa Distribuidora de Arla32 fixa em 3.000 litros como o mínimo para ser 

distribuído à granel. 

8 – A Transportadora opera dentro do Centro de Distribuição do cliente, então os 

custos de oportunidade não serão considerados como espaço, cobertura, energia etc. 

9 – TMA considerada para fins de investimentos é de 15% ao ano. 
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Figura 6 – Unidade de abastecimento de Arla32 IBC 

 
 

Fonte: RCK. Auto Peças (2015).  

 

Para este caso utilizou-se quatro unidade de abastecimento IBC com porta - palete 

em aço com as seguintes características: 

1 - Vazão livre 30 L/min  

2 - Capacidade 1.000 L Alimentação 220 V 

3- Peso 90 kg 

4 - Medidas (A) 1165 mm x (L) 1000 mm x (C) 1210 mm   

5 - Material do Tanque: Polietileno  

A construção do fluxo de caixa incremental está representada pela Figura 7 

abaixo, onde pode-se observar o valor investido e as entradas de caixa incremental de acordo 

com o cálculo mostrado na Tabela 14: 

 

Tabela 14 – Fluxo de Caixa Incremental para Tanque de abastecimento de Arla32  

Fluxo de Caixa Incremental do Tanque de Arla32/ano 

  Preço do Alra32 no galão R$/Litro R$ 2,25 
(-) Preço do Alra32 à granel R$/Litro R$ 1,60 
(=) Valor incremental do Arla32 R$/Litro R$ 0,65 
(*) Demanda anual de Arla32 Litros 14400,00 
(=) Valor economizado em Arla32 R$/ano R$ 9.360,00 
(-) Custo de manutenção do tanque R$/ano R$ 685,00 
(*) Numero de tanques de abastecimento unidade 4,00 

(=) 
Valor economizado em Arla32 considerando os custos 
de manutenção do sistema de abastecimento 

R$/ano R$ 6.620,00 

  Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 7 – Representação do fluxo de caixa incremental a partir da Tabela 14 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.3.1.1 Análise de Resultados financeiros para Tanque de abastecimento à granel: 

 

Tabela 15 – Resultados para Tanque de abastecimento à granel 

Tanque de Arla32 de abastecimento à granel 

VPL R$ 11.191,27 
TIR 53% a.a 

Payback descontado 2,0546 anos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a Tabela 15 a análise financeira para o Tanque de abastecimento à 

granel de Arla32 apresenta resultados viáveis com baixo custo de investimento e um tempo de 

retorno com aproximadamente 2 anos e 19 dias que é inferior a vida útil do equipamento. 

Assim, o valor alcançado pelo VPL de R$ 11.191,27 revela um bom resultado de caixa obtido 

e vale salientar que nesta pesquisa não foi considerado o valor residual dos equipamentos a 

serem negociados no termino do seu uso. A TIR de 53% mostra que a taxa mínima de 

atratividade de 15% é superada, mostrando que o investimento é rentável. É importante 

considerar e analisar no âmbito de mercado a seguinte situação: A variação mínima do preço 

do Arla32 vendido no galão em relação ao granel para que o investimento continue a ser 

vantajoso. Sendo que tal análise foi executada, utilizando a calculadora HP12c, da seguinte 

maneira e a Equação 7: 

 

f clear FIN         Função Limpar registradores   

f clear REG 

11.000 CHS PV --- 5 n ---15 i --- PMT = 3.281,47  
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                                                 (7) 

CMTA32 = Custo de manutenção do tanque de Arla32 

PMT = Valor do pagamento periódico 

 

Assim, temos que a variação de valor entre o galão e o à granel não pode ficar 

abaixo de R$ 0,418, ou seja, o preço do litro ofertado pelo abastecimento no galão não pode 

ser menor que R$ 2,018, considerando que o valor do à granel mantenha-se o mesmo, pois o 

projeto ficaria inviável economicamente. Porém, de acordo com a economia de escala pode– 

se afirmar que existe maior probabilidade desta variação de preço aumentar do que diminuir, 

pois a produção à granel cresce e também a concorrência, além da quantidade de postos 

trabalhando nesta linha está aumentando o que proporciona uma redução do preço. Vale 

salientar que para o galão os gastos no processo de envase e o próprio recipiente confirmam a 

pouca probabilidade da variação de preços chegue a um valor menor que R$ 0,418. 

  

4.3.2 Defletor de Ar 

Quadro 2 – Informações para análise do Defletor de AR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

1 – Valor do Defletor de Ar = 2.540,00 por unidade. 

2 – Valor do Arla32 no galão e à granel = 2,25 R$/litro; 1,60 R$/litro. 

3 – Valor do preço do diesel à granel (abastecimento feito no Centro de 

Distribuição) = 2,97 R$/litro. 

4 – Média de quilometragem por litro de diesel sem e com defletor de ar = 

2,39Km/litro; 2,56Km/litro. 

5 - Consumo médio de Arla 32 anual = 5% do consumo de Diesel. 

6 – Não será considerando o crescimento da Frota, pois este afetará no consumo 

de diesel e Arla32 e na construção do fluxo de caixa incremental 

7 – Vida Útil do equipamento considerada = 3 anos. 

8 – Custos de Manutenção do Defletor de Ar não serão considerados por ter valor 

muito baixo. 

9 – TMA considerada para fins de investimentos é de 15% ao ano. 

10 – Quilometragem média anual de 1 caminhão = 140004Km. 
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De acordo com o Quadro 2 tem-se os seguintes dados coletados e considerações 

feitas pelo autor para a análise de investimento da implantação do Defletor de Ar em 

caminhões Scania modelo R440 A6X2: 

 

Tabela 16 – Fluxo de Caixa Incremental para Defletor de Ar 

Fluxo de Caixa Incremental do Defletor de Ar para 1 caminhão/ano    

Referente a diesel   

1) Consumo sem Defletor de Ar (KM anual)÷KM/Litro 58579,08   

(-) Consumo com Defletor de Ar (KM anual)÷KM/Litro 54689,06   

(=) Consumo incremental Litros de diesel 3890,02   

(*) preço do diesel R$/litro de diesel R$ 2,97   

(=) Valor economizado R$/ano R$ 11.553,35   

Referente à Arla32 galão granel 

2) Consumo sem Defletor de Ar 5% do consumo de diesel 2928,95 2928,95 

(-) Consumo com Defletor de Ar 5% do consumo de diesel 2734,45 2734,45 

(=) Consumo incremental Litros de Arla32 194,5 194,5 

(*) preço do Arla32 R$/litro de Arla32 R$ 2,25 R$ 1,60 

(=) Valor economizado R$/ano  R$ 437,63 R$ 311,20 

  Total       

(=) Entrada de Caixa Valor economizado de 
diesel e Arla32/ano R$ 11.990,98 R$ 11.864,55 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 8 – Representação do fluxo de caixa incremental no galão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 9 – Representação do fluxo de caixa incremental à granel 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3.2.1 Análise de Resultados financeiros para Defletor de Ar: 

 

Tabela 17 – Resultados para Defletor de AR 

Defletor de Ar para 1 caminhão 

Indicadores galão granel 
VPL 24.838,11 24.549,44 
TIR 469,53% a.a 464,51% a.a 

Payback descontado 88 dias 89 dias 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a Tabela 17 a análise financeira para o Defletor de Ar em apenas 

um caminhão apresenta resultados viáveis com baixo custo de investimento e um tempo de 

retorno com aproximadamente 3 meses que é muito inferior a vida útil do equipamento. 

Assim, o valor positivo alcançado pelo VPL revela um bom resultado de caixa e vale salientar 

que nesta pesquisa não foi considerado o valor residual dos equipamentos a serem negociados 

no termino do seu uso. A empresa conta com 9 caminhões (sendo 1 reserva, mas também 

opera) para esta operação, desse modo, haverá um retorno financeiro com este projeto (à 

granel) de R$ 220.944,96. A contribuição do Arla32 neste projeto (à granel) é de 

aproximadamente 2,623% o que não paga o investimento realizado, assim, caso a redução de 

custo fosse apenas no Arla32 este projeto seria inviável economicamente. A TIR (à granel) de 

464,51% para equalizar o VPL mostra que a taxa mínima de atratividade de 15% é superada 

facilmente, mostrando que o investimento é muito rentável. Os projetos analisados são 

Independentes, e não há limitação de caixa por parte da empresa para realizar tais 

investimentos, então tanto a implantação do defletor de ar como do Sistema de Abastecimento 

à granel são vistas com opções viáveis de negócio. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A tecnologia SCR para caminhões vêm como alternativa na Fase 7 do 

PROCONVE para minimizar as emissões de poluentes oriundos dos gases de escape destes 

veículos, porém é preciso quantificar este custo adicional e repassá-lo para o valor do frete. 

Assim, avaliando a questão econômica tem-se que o consumo deste antipoluente varia de 

acordo com a quantidade utilizada de diesel por caminhão, então veículos que percorrem 

maiores distâncias e que possuem desempenho inferior a média por razões de idade da frota, 

manutenção precária e peso da carga transportada e características inerentes ao próprio 

veículo vão ter maiores gastos com Arla32. No estudo de caso 1, por exemplo tem que o 

impacto do antipoluente em relação aos principais custos de TRC coletados é de 1,38% o que 

é baixo, porém tem que considerar o fato destes caminhões operarem em Fortaleza e nas 

cidades próximas à capital. Entretanto, em uma frota com mais de 20 veículos e operando a 

longas distâncias esse valor em caixa vem a tornar-se um acréscimo razoável aos custos o que 

pode interferir no resultado financeiro da empresa em comparação aos caminhões que 

utilizam outras tecnologias de emissão que não necessitam do Arla32. Portanto, é 

fundamental um controle de custos eficaz que possa gerar informações para a tomada de 

decisão e desse modo haver uma gestão que possa reduzir gastos e aumentar a produtividade 

do transporte rodoviário de cargas para que esse seja mais competitivo no mercado. Na visão 

ambiental o Arla32 vem cumprindo o seu papel na redução de emissão de poluentes o que 

beneficia a sociedade, pois varias doenças estão relacionadas a poluição atmosférica, assim, o 

setor de transporte rodoviário de cargas vem contribuindo para um melhor qualidade de vida 

da população.  

O estudo de caso 2 vem a complementar a primeira análise com o intuito de 

avaliar projetos através de Análises de Investimento com o propósito de reduzir o custo com o 

antipoluente, desse modo, é apresentado o sistema de abastecimento à granel e o defletor de 

ar. Ambos os projetos são viáveis, porém analisando somente o Arla32 tem-se que apenas o 

Tanque de abastecimento à granel é viável, no entanto o defletor de ar gera maior redução de 

custos caso seja considerado os valores economizados de Arla32 e combustível. Assim, 

analisando sob uma ótica geral a economia de combustível resulta consequentemente em 

menos emissões de poluentes como o enxofre que é prejudicial a saúde e maior rendimento ao 

caminhão através de uma melhor aerodinâmica o que é bom tanto para a área econômica 

como ambiental. Os valores obtidos com o defletor de ar em 3 anos para um frota de 9 

caminhões são na ordem de R$ 220.944,96 o que representa uma quantia muito elevada pelo o 
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que foi investido, ou seja, realizar o transporte rodoviário de carga com o defletor de ar é uma 

grande vantagem estratégica em relação as demais empresas ou a transportadores autônomos.  

Com relação ao tanque de abastecimento à granel tem-se que também é um bom 

investimento rendendo um caixa de R$ 11.191,27 em 5 anos, mas vale salientar que o mesmo 

não aplica-se aos transportadores autônomos, pois a sua demanda mensal por antipoluente não 

é alta a ponto de justificar um abastecimento à granel. Porém a criação de uma cooperativa 

regional a fim de realizar este investimento para que os autônomos credenciados 

participassem da redução de custos de Arla32 seria uma maneira de integrar esta tecnologia 

para um maior numero de transportadores.      

 

5.1 Trabalhos Futuros 

 

Para futuros trabalhos recomendo uma confrontação de custos operacionais entre 

a tecnologia SCR e EGR, além do acréscimo de investimento ocasionado pelo embarque das 

mesmas em caminhões. Assim, possibilitando identificar qual tecnologia apresenta mais 

vantagens econômicas e operacionais em cada categoria de caminhões. E a análise financeira 

do defletor de ar em relação à economia de pneus com o intuito de aumentar o rendimento 

deste e gerar menos Material Particulado. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AO GESTOR DE FROTA - ESTUDO 

DE CASO 1 

 

OBS: É necessário que a empresa selecione aleatoriamente um modelo de veículo de carga, 

que utilizam o ARLA 32, para a pesquisa: 

 

1. Marca e Modelo do veículo escolhido e sua respectiva quantidade? 

2. Qual o consumo médio mensal de combustível deste modelo e o gasto (monetário) do 

mesmo mensal? 

3. Consumo mensal de ARLA 32 desse modelo de caminhão e o gasto (monetário) do mesmo 

mensal? 

4. Qual a quilometragem média mensal percorrida por este modelo? 

5. Qual o valor médio gasto com Pneus (Recapagem, ressulcagem e compra de unidades 

novas) e Borracheiro para este modelo? 

6. Qual o gasto médio com manutenção - Mecânico, peças e materiais? 

7. Quais os gastos médios mensais com Lubrificantes, Multas de trânsito, IPVA deste 

modelo? 

8. Qual os gastos médios mensais com salários e encargos de motoristas e ajudantes desse 

caminhão (manuseio da carga) para o modelo escolhido? 

9. Quais os gastos médios mensais com Seguro, Rastreamento e Depreciação do caminhão? 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Tamanho total da Frota? 

Peso transportado por caminhão do modelo escolhido por viagem? 

Qual a idade média da frota? 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA APLICADA AO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO - 

ESTUDO DE CASO 2 

 

OBS: Dados referentes ao desempenho dos nove caminhões Scania modelo R440 A6X2: 

 

1. Qual a quilometragem média dos caminhões? 

2. Qual o consumo médio de Arla32 mensal? 

3. Consumo médio de diesel mensal? 

4. Desempenho dos caminhões com e sem Defletor de Ar? 

5. Qual é o custo de manutenção - Tanque de abastecimento à granel e defletor de ar? 

6. Qual a vida útil - Tanque de abastecimento à granel e defletor de ar? 

 

 

APÊNDICE C - ENTREVISTA APLICADA AO ANALISTA DE COMPRAS - 

ESTUDO DE CASO 2 

 

1. Quais os preços do Tanque de Arla32 e Defletor de AR? 

2. Quais os preços do Arla32 no galão e à granel? 

3. Qual o preço do diesel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


