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RESUMO 

 

A Administração é uma ciência que tem como objetivo organizar os departamentos com o 

intuito de uma gestão eficiente, diante desses fatos as empresas passaram a profissionalizar a 

gestão com base nas metodologias administrativas. Um desses departamentos é o Financeiro, 

que tem como preocupação a saúde financeira da empresa. Diante disso o controle financeiro 

do transporte autônomo vem buscando junto a Administração uma gestão mais eficiente, para 

ser manter mais competitivo no mercado. Levando em consideração a importância do 

aumento da rentabilidade que o transporte exige atualmente, é de fundamental relevância a 

organização dos dados financeiros obtidos nas viagens. Com este estudo tem como objetivo 

analisar os processos envolvidos dentro do transporte autonômo, e seus impactos econômicos. 

Levantou-se através de questionário aplicado junto a motoristas autônomos informações que o 

mesmo possui em relação a dificuldades encontradas em relação a controle de custos. Após a 

tabulação e análises dos resultados identificaram-se pontos positivos e negativos, que possam 

auxiliar em futuras decisões. Também foi sugerida a utilização de uma planilha que vem a 

auxilar nas decisões tomadas sobre a escolha, principalmente nos fatores que interferem no 

resultado final de um frete. 
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INTRODUÇÃO 

 Administração é um ramo das ciências humanas que tem o objetivo a aplicação 

prática de princípios, normas e funções dentro das empresas. Tem como objetivo planejar e 

organizar pontos estratégicos para obtenção de resultados.  

Dentro dos ramos da administração de empresas existe a administração financeira que 

tem como uma das funções mensurar os custos da empresa. Dependendo da forma como a 
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organização é gerida ela poderá ter um resultado positivo ou negativo, por isso o papel do 

administrador tem uma grande importância sobre os desempenhos das organizações. 

Neste artigo o tema da pesquisa é: "Controle Financeiro para o Transporte Autônomo" 

e se pretende responder a seguinte questão: Quais as principais dificuldades no levantamento 

e controle de custos da atividade de transporte autônomo na atualidade? 

Este artigo tem como objetivo principal descrever os processos realizados dentro do 

transporte autônomo, e seus impactos econômicos causados por escolhas equivocadas 

relacionadas à área financeira e, como objetivos específicos, verificar as dificuldades de 

calcular custos na prática do transporte autônomo, apresentar planilha de custos simples para 

o ramo e, ainda propor algumas medidas para minimizar o impacto financeiro. 

As empresas do ramo de transporte autônomo tem tido grandes dificuldades em 

aumentar sua produtividade por falta de conhecimentos técnicos e mau gerenciamento 

administrativo passando por inúmeras mudanças, que levaram as necessidades de um 

aperfeiçoamento na sua gestão, exigindo um maior conhecimento, modernização tecnológica, 

informações detalhadas dos setores, assim podendo obter o controle e evitando perdas de 

custos desnecessários. A busca por inovações que fazem a diferença são de fundamental 

importância para aperfeiçoar este o ramo de atividade, e se tornar competitivo no mercado. 

Sendo assim, tem grande relevância o estudo desta atividade, para contribuir com o 

crescimento e a fomentação do pequeno empreendedor. 

Este trabalho se justifica pela importância que representa para a empresa como 

ferramenta em busca do aumento da eficiência de seus processos, levando em conta o 

mercado competitivo, que vem exigindo um planejamento contínuo, para obtenção do retorno 

desejado. 

Percebeu-se que os transportadores autônomos possuem deficiência na apuração dos 

dados e controle na organização dos custos do transporte de seus produtos, levando o 

transportador a refletir se o transporte autônomo sobreviverá, para isso será sugerido uma 

planilha eletrônica que organize os dados, e faça com que o transportador opte pela melhor 

escolha. 

Com este trabalho pretende-se, resolver o problema levantado e mostrar através da 

criação e sugestão da planilha, com dados de monitoramentos diários, e informações que 

servirão de base para o transportador melhorar a tomada de decisão. Outra contribuição 



 

acadêmica do artigo será o subsídio para futuras pesquisas que venham aprofundar o 

conhecimento da atividade em questão. 

Como procedimento metodológico o trabalho utiliza a pesquisa qualitativa com os 

objetivos descritivos. Também foram utilizadas bibliografias, levantamentos e trabalho de 

campo. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A Administração é uma atividade de suma importância para as organizações se 

manterem competitivas no mercado, utilizando decisões práticas. Administrar é um processo 

de tomar decisões sobre a utilização de recursos como: pessoas, informações, conhecimentos 

e instalações. E assim alcançando os objetivos que são os resultados esperados do sistema 

organizacional com a execução de controle, planejamento e organização das atividades. 

Segundo Chiavenato (2000, p.3) 

 

A palavra Administração vem do latim, ad (junto de) e ministratio (prestação de 

serviço) e significa a ação de prestar serviço ou ajuda. Modernamente, administração 

representa não somente o governo e a condução de uma empresa, mas todas as 

atividades relacionadas com o planejamento, organização, direção e controle da ação 

empresarial. Ao nível de cada empresa, a administração é uma condição 

indispensável para o seu sucesso. Também ao nível de cada país, a necessidade de 

bons administradores é crítica. A administração representa a solução da maior parte 

dos problemas que afligem a humanidade nos dia de hoje. Na realidade, não existem 

país desenvolvidos ou subdesenvolvidos, mas países bem ou mal administrados. 

 

Uma das soluções da maior parte dos problemas que afligem o homem nos dias atuais 

é a administração, a falta de conhecimento técnico na área, por isso os países mal 

administrados são os subdesenvolvidos. (CHIAVENATO, 2000).  

O conceito de Administração para Maximiano (2000), é o processo ou atividade de 

tomada decisão com relação aos seus objetivos e recursos disponíveis, ainda garantir a 

realização necessária e indispensável de uma boa gestão em qualquer ramo de atividade 

organizacional ou não. 

A Administração é dividida em vários ramos, entre eles tem a Administração 

Financeira, que é um braço necessário para as decisões empresariais serem medidas em 

termos econômicos. 



 

Para Gitman (1997), o administrador financeiro tem um papel importante na operação 

da empresa e em todos os setores da organização como: Produção, Contabilidade, Marketing e  

Recursos Humanos. Esses setores necessitam se relacionar com o pessoal das finanças para a 

realização dos projetos. O papel principal do Administrador Financeiro é a preocupação com 

a saúde financeira da organização, para que os recursos sejam aprovados com méritos da alta 

cúpula. No caso das empresas pequenas são realizados pelo departamento de contabilidade.  

O campo das finanças tem estreita relação com a economia e a contabilidade, onde o 

administrador financeiro deve ter conhecimento das atividades econômicas e mudanças em 

suas políticas. Este profissional é capaz de utilizar as teorias econômicas com eficiência, 

como a análise marginal e o custo marginal. Sendo a análise marginal um princípio de tomada 

de decisão sobre projetos que demandam recursos financeiros. A análise marginal análisa se 

há benefícios que superem os custos, ou seja, se o projeto é viável ou não, podendo ser 

abortado a qualquer momento. E no caso da contabilidade as DREs servem como controle 

patrimonial. (GITMAN, 1997). 

Administração de Custos tem como objetivo identificar, informar e planejar sobre o 

processo organizacional, em um mercado dinâmico e globalizado. Sua função é de gerar 

informações precisas e eficientes para a Administração nas tomadas de decisões. "Fornece os 

dados detalhados sobre custos que a gestão precisa para controlar suas operações no presente 

e no futuro" (VANDERBECK e NAGY, 2003, p.13).  

Para Gitman (1997), gasto demanda dinheiro, e é todo sacrifício que a organização 

tem para a aquisição de um bem ou serviço, como exemplos de gastos podemos citar a 

compra de máquinas, equipamentos e veículos.  

Custo é gasto, é uma oferta financeira que a empresa utiliza para a realização de um 

bem ou serviço. Como exemplos de custos têm a aquisição de matérias-primas, insumos e 

mão de obra na produção de um bem. As despesas são entendidas como os gastos usados para 

a obtenção de receitas. Como exemplo tem-se os gastos com salários, aluguel, telefone, 

propaganda e comissão de vendedores. (GITMAN, 1997). 

Custos diretos são os gastos ligados diretamente à linha de produção e dentre eles 

podemos citar a matéria prima e a mão de obra, ambos são considerados custos diretos, 

podendo ainda ser custos fixos e variáveis. (PADOVEZE, 2010). 



 

Tudo o que tem influência diretamente ao produto fabricado, precisando apenas existir 

uma medida de quanto será consumido é custo direto, como exemplos têm: (NEVES e 

VICECONTI, 2008). 

 

 Matéria-prima - tudo que será utilizado na fabricação do produto; 

 Mão de obra direta - custo com trabalhadores para o processo produtivo; 

 Material de embalagem; 

 Depreciação de equipamentos - quando utilizado somente para produzir um tipo 

de produto 

 Energia elétrica das máquinas - quando é possível medir quanto gasta com cada 

produto. 

 

Custos indiretos não podem ser identificados fisicamente aos produtos e atividades 

operacionais, serão medidos e distribuídos através de critérios como o rateio, alocação e 

apropriação, podendo ainda ser custos fixos e variáveis. (PADOVEZE, 2010). 

Depende de cálculos, rateio ou estimativa apropriada aos diferentes produtos como 

exemplo tem: (NEVES e VICECONTI, 2008). 

 

 Depreciação de equipamentos - quando utilizado na fabricação de mais que            

um produto; 

 Salários dos chefes de supervisão - sobre equipe de produção; 

 Gasto com limpeza da fábrica; 

 Energia elétrica - que não tem como associar ao produto. 

 

Custos fixos ocorrem independentemente se tem alguma produção ou não no período 

da análise. São custos necessários para manter a atividade operacional e que podem variar 

com o aumento ou diminuição da produção, ou seja, quanto mais unidades forem produzidas 

menores serão os custos fixos por unidade. Para Garcia (2010), exemplos de custos fixos são: 

"aluguel de fábrica, salários de gerentes, e honorários da diretoria".  

Os custos variáveis são despesas que variam na proporção do nível das atividades, 

esses gastos só aparecem quando há volume de produção. A partir do momento que estes 

produtos não forem produzidos, os gastos variáveis deixarão de existir. Porém se for analisado 

o comportamento dos custos variáveis por unidade de cada produto, ele se tornará fixo, pois 

se trata da mesma utilização de matéria prima. Temos como caso de custos variáveis os 

insumos diretos, embalagens e matérias primas. (GARCIA, 2010). 

Custeio são os métodos relacionados à medição de custos, podendo citar os métodos 

por absorção, variável, método ABC – Custeio Baseado por Atividades. O Método por 



 

absorção é o mais tradicional na contabilidade e consiste na separação importante entre os 

custos e despesas. O Custeio variável utiliza apenas custos variáveis e diretos que variam de 

acordo com o volume de produção. (GARCIA, 2010). 

O método ABC para Padovezi (2010, p.306), "procura aprimorar o custo do produto 

através da mensuração dos custos fixos indiretos em cima das atividades geradoras desses 

custos, para acumulação diferenciada aos custos dos diversos produtos da empresa".  

A margem de contribuição é uma importante ferramenta para os gestores, por ser o 

resultado da diferença entre o custo variável e o preço de venda de um determinado produto 

possibilitando a medição do lucro. A soma das margens de contribuição unitária permite aos 

gestores saber o quanto estará disponível para cobrir os custos fixos, e gerar lucro na empresa. 

(MAHER, 2001). 

A análise do ponto de equilíbrio entre receitas das vendas e custos se torna 

indispensável como ferramenta no processo de decisão. Um dos fatores para o sucesso 

financeiro de uma empresa está diretamente ligado à existência da melhor informação 

gerencial. Para Santos (2000), "o ponto de equilíbrio será obtido quando o total dos ganhos 

marginais, que é a somatória de todos os produtos comercializados, equivalerem ao custo 

estrutural fixo do mesmo período de tempo objeto de análise".  

O transporte é responsável por toda e qualquer atividade econômica, sem ele, não há 

desenvolvimento em uma cidade, região ou país. É fundamental para as empresas e decisiva 

para a economia, o setor desempenha um papel crucial na mobilidade dos produtos, sendo o 

transporte um meio que liga as empresas aos clientes de um lado para o outro, deve ser 

flexível, eficiente e proporcionar um bem estar material e social. (SOARES, 2015). 

O transporte de mercadorias possui diferentes modos de locomoção, levando-se em 

conta a distância entre os locais e os mercados de produção. Gera uma grande competição 

para ter o produto entregue o mais rápido possível e ao menor custo a mercados mais 

distantes. 

Os modos de locomoção são chamados de modais, que nada mais é do que a forma de 

transporte dos produtos para determinado local. Os tipos básicos de modais de transporte de 

acordo com Soares (2015) são: 

 

 Rodoviário: aquele feito por caminhões, carretas, boggies e treminhões; 

 Ferroviário: aquele realizado nas ferrovias por trens, compostos de vagões 

que são puxados por locomotivas; 



 

 Aquaviário: abrange o modo marítimo e hidroviário; 

 Marítimo: aquele onde a carga é transportada por embarcações, através de 

mares e oceanos; 

 Hidroviário: também denominado de fluvial ou lacustre, aquele 

transportado em embarcações pelos rios, lagos ou lagoas; 

 Aeroviário: aquele realizado por aeronaves; 

 Dutoviário: aquele em que os produtos são transportados por meio de 

dutos. 

 

O modal rodoviário é o mais utilizado para o transporte de cargas no Brasil, para 

médias e curtas distâncias, possibilitando entregas em diferentes regiões, por possuir maior 

flexibilidade e acesso aos diversos lugares, ou seja, entrega de porta em porta. Algumas das 

vantagens é a maior rapidez e agilidade na entrega além de possuir manuseio de cargas, com 

isso, atuando de suporte para outros modais. (DEPEC - DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

E ESTUDOS ECONÔMICOS, 2015). Seus pontos fracos são os altos custos operacionais, 

carrega menos carga que os outros modais, e possui uma alta exposição a furtos e acidentes. 

A Lei Federal Nº 11.442, de 05 de Janeiro de 2007, artigo 2º, parágrafo 1º, define 

Transportador Autônomo de Cargas (TAC), como sendo "pessoa física que tenha no 

transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional".  

TAC é uma pessoa que desempenha a atividade de transporte de carga sem ter um 

contrato com nenhuma empresa, não possui o veículo ligado à empresa que transporta a 

mercadoria. É um trabalho terceirizado que presta serviço as empresa fazendo a 

movimentação de cargas de um lado para o outro, sem efetivar vínculo empregatício. 

Os principais custos do setor de transporte são: óleo diesel, lubrificantes, mão de obra, 

manutenção, pedágios, IPVA e licenciamento, seguros e sistemas de segurança, peças de 

reposição e pneus. A receita do setor é composta pelo frete cobrado por distância percorrida 

e/ou volume da carga transportada. (DEPEC - DEPARTAMENTO DE PESQUISA E 

ESTUDOS ECONÔMICOS, 2015). 

Segundo pesquisa do IBGE-PAS 2011, os gastos com mão de obra representam 42,8% 

do total gerado pelo do caminhão, os combustíveis representam 32,2% do total gasto, e 21,8% 

são gastos com mercadorias e materiais de reposição. 

 



 

 

       Gráfico 1 - Custos de transporte rodoviário de cargas 2011 

       Fonte: Depec - Departamento de Pesquisa e Estudos Econômicos 

 

O transportador autônomo não está conseguindo mensurar as informações que os 

ajudem na tomada de decisões. De uma forma geral, o transportador continua utilizando os 

mesmos sistemas dos seus antepassados. Com a chegada da informação estes sistemas estão 

apenas instalados em seus computadores, não o auxiliando em suas escolhas. Pode-se dizer 

que a informática automatizou, com poucas mudanças, os sistemas manuais de antigamente. 

(DEPEC - DEPARTAMENTO DE PESQUISA E ESTUDOS ECONÔMICOS, 2015). 

Se as empresas querem continuar sendo competitivas, terão que automatizar o sistema 

gerencial e assim fornecer dados para competir no mercado. O sucesso do transportador 

autônomo será obtido a partir do momento que ele tomar decisões através dos dados obtidos 

em tempo real. 

Como antigamente a demanda era elevada o processo de saber o quanto se gasta no 

transporte não interferia no resultado final, sendo apenas repassados os custos mais altos aos 

clientes. Porém nos dias atuais estes custos se tornam mais importante que no passado, 

ficando difícil de ser passado ao consumidor, devido à alta competitividade do mercado. 

(SOARES, 2015).  

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 
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Para coleta de dados neste estudo foi utilizado como instrumento de pesquisa um 

questionário estruturado com 19 perguntas fechadas, para levantar o grau de importância do 

transporte autônomo e informações relacionadas ao controle financeiro do mesmo. Os dados 

foram obtidos em postos de combustíveis localizados a beira da rodovia BR 163,  na Cidade 

de Marechal Cândido Rondon - Paraná. 

Foram entrevistados 35 motoristas, sendo que 100% eram do sexo masculino, onde, 18 

residem no Estado do Paraná, 8 em  Santa Catarina e os 9 restantes nos Estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Quanto ao grau de escolaridade 28% dos entrevistados 

estudaram até o Ensino Primário, 43% no Ensino Fundamental e 29% concluiram o Ensino 

Médio.  

 

 

                         Gráfico 1 - Horas de trabalho diário 

                         Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Em relação às horas trabalhadas por dia, no gráfico 1, podemos notar que os 

motoristas entrevistados estão trabalhando com mais frequência no período de 8 a 12 horas 

diárias, sendo 51% dos entrevistados, além disso um grande percentual 34%, está trabalhando 

num período de 12 a 16 horas dia, isso mostra que estão tendo que trabalhar mais tempo no 

dia para conseguir saldar seus compromissos, tanto profissionais como pessoais. Para realizar 

essa etapa diária de trabalho, muitos estão prejudicando sua saúde, fazendo uso de drogas para 

se manterem atentos à estrada, além de descumprir a  Lei Federal Nº 13.103/2015, prevê que 

os motoristas trabalhem 8 horas por dia, admitindo que trabalhe até 2  horas extras além do 

limite estabelecido pela lei. 
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No que diz respeito ao tipo de carga transportada, 34% dos entrevistados transportam 

carga do tipo Graneleira, 49% carga Seca e, ainda 14% dos entrevistados transportam carga 

Frigorífica, ou seja, produtos congelados. 

Com relação à situação do caminhão 29% relatou que tem o veículo financiado e, 71% 

possui o caminhão quitado, isso mostra que apesar da dificuldade da classe, há uma grande 

preocupação em manter sua ferramenta de trabalho em dia, sem depender de financiamento 

bancário. 

 

 

                        Gráfico 2 - Idade do veículo 

                        Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O gráfico 2, demostra-se que 14 motoristas possuem na atualidade seu caminhão com 

até 3 anos de uso. Outros 11 tem o caminhão entre 3 a 6 anos de uso, mostrando a importância 

que o Transportador Autônomo possui em manter uma frota relativamente nova, e 

consequentemente atualizada no quesito tecnologia e segurança. Tem destaque a preocupação 

em ter uma ferramenta de trabalho que lhe de maior conforto, pois a maior parte do tempo o 

caminhão é como se fosse sua própria casa e, ainda novas tecnologias tem gerado mais 

econoia de combustível. 
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                         Gráfico 3 - Frequência de manutenção 

                         Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Com relação aos reparos no caminhão, 60% dos transportadores autônomos realizam 

manutenção mensalmente, 26% somente quando apresenta algum problema e, 11% a cada 6 

meses. O resultado mostra que o motorista está preocupado com sua segurança na estrada, 

além de se preocupar em manter um caminhão em condições de realizar o transporte com total 

eficiência. Ainda com a manutenção periódica evita que o caminhão fique no caminho por 

uma falta de reparo, e acabe gastando mais do que se fosse realizar a manutenção 

periodicamente. 

Com a manutenção preventiva o transportador evita acidentes de trânsito, diminui a 

emição de poluentes, queima de embreagem, demostrando a responsabilidade do próprio 

caminhoneiro. 

Na questão levantada com associação com alguma transportadora ou empresa foram 

constatados que 54% não possui uma parceria e os outros 46% possui algum tipo de parceria 

com transportadoras, indicando que há um equilibrio neste quesito. 

Também foi relatado de forma informal pelos entrevistados que existe um monopólio 

pelos melhores fretes obrigando uma parte dos motoristas autonômos a buscar uma parceria 

com as grandes transportadoras, em contrapartida a outra parte tendo que aceitar os fretes de 

menor valor, ou seja, os intermediários lucram de forma absurda sobre o frete adquirido e 

repassando ao autonômo.  
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                         Gráfico 4 - Faz um cálculo se vai dar retorno antes de fechar o frete 

                         Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

No gráfico 4, dentre todos os entrevistados, 28 responderam que sempre fazem o 

cálculo com relação à viabilidade da escolha, destaca-se também na entrevista que 5 não 

calculam se terão retorno, apenas se preocupando em não ficar parado. Pode-se concluir que a 

maioria dos entrevistados fazem os cálculos sobre os fretes contratados, para não ficar no 

prejuízo. 

 

 

                     Gráfico 5 - Maneira que controlam as entradas e saídas 

                         Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
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Constatou-se que 63% dos entrevistados fazem seu controle em um caderno, 31% o 

fazem através de planilhas e, por fim 6% não tem controle sobre as entradas e saídas de caixa. 

O resultado da entrevista mostra que a maioria do motorista tem uma forma de controle. 

Porém o método mais utilizado é mais conservador através de anotações em cadernos e, a 

outra utiliza uma forma mais moderna e precisa das apurações dos dados. Uma pequena 

minoria ainda não tem a preocupação em ter um controle de sua movimentação financeira. 

Na questão que pergunta se o motorista sabe efetivamente quanto será o custo total do 

frete contratado 91% responderam que sabem quanto será o custo do frete, os outros 9% 

responderam que não sabem, pois pode acontecer algum imprevisto no caminho, exemplo 

estourar um pneu. 

Outra questão abordada diz respeito ao frete de retorno, onde 26% responderam que 

tem, 14% disseram que às vezes, 23% responderam que quase nunca e, 37% não tem. No caso 

de quem não tem agendado um frete de volta, acaba ficando dias parado até que apareça algo 

que vale a pena, alguns acabam voltando com o caminhão vazio, pois não tem previsão de 

carga. O frete de volta na maioria das vezes não é uma carga lucrativa, ficando somente para 

custear o combustível. 

 

                        Gráfico 6 - Misturam as contas do caminhão com as pessoais 

                        Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Nota-se no gráfico 6, que através dos dados obtidos 23% dos entrevistados disseram 

que sim, misturam as contas do caminhão com as contas pessoais, 48% disseram que não 

misturam, sabem relacionar o que é conta do caminhão e o que é conta pessoal, ainda 29% 
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responderam que eventualmente acabam misturando as contas, devido aos imprevistos, como, 

atraso no recebimento de frete, imprevistos de manutenção de caminhão entre outros. Essa 

mistura faz com que o transportador autônomo não tenha o real controle financeiro da 

atividade. 

Na questão que envolve economias para uma futura troca de caminhão, 23% disseram 

que guardam dinheiro para uma futura troca e, a grande maioria 77%, respondeu que não 

guarda dinheiro, pois não sobra para tal fim, devido às dificuldades encontradas nas estradas 

como pedágio, aumento constante nos combustíveis e com os tributos. 

Com relação à questão que solicita a enumeração de 1 a 5 quanto ao grau de 

importância do custo, onde 1 é o menor e 5 o maior custo, verificou-se os resultados abaixo: 

 

         Gráfico 7 - Importância do pedágio e impostos 
         Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

No gráfico 7, no quesito Pedágio teve como resultado 77% dos entrevistados 

responderam que o Pedágio tem grau 5, ou seja, é um alto indíce que mostra o quanto pesa em 

uma viagem. Já no quesito Imposto, 40% disseram que tal tem grau 5, sendo importante 

indicativo sobre o custo. 

O quesito que obteve unanimidade foi o Combustível, onde 100% dos entrevistados 

relataram um impacto enorme sendo este determinante nos custos finais. 

E por fim na questão sobre a opinião da viabilidade do transporte autonômo 

atualmente: 
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                        Gráfico 8 - O transporte autonômo é viável atualmente 

                        Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

O gráfico 8, relata que 26% dos entrevistados disseram que o transporte autonômo está 

sendo viável, 68% disseram que não é viável atualmente, devido aos custos que envolvem o 

transporte na atualidade. Neste gráfico fica evidente a insatisfação com o momento vivido 

com a profissão, onde, percebe-se através nos meios de comunicação, e nos movimentos de 

paralização que ocorreram que há certa insatisfação das politicas governamentais, onde a 

grande reivindicação da classe é na diminuição dos preços dos combustíveis, pedágios,  

tributos, entre outras reivindicações. Com isso percebe-se a grande importância que o 

caminhoneiro possui na cadeia de suprimentos levando praticamente tudo o que o cidadão 

possui dentro de uma casa, a classe só não transporta o ar que respiramos. 

Diante deste cenário onde a grande maioria descreve sua insastisfação com a situação 

atual do transporte, alguns movimentos têm sido organizados pela classe para tentar 

sensibilizar os orgãos competentes para uma mudança de postura, exemplo disso foram as 

paralizações ocorridas ao longo do ano. 

Outro fator que poderia contribuir muito para melhoria do setor, seria o uso efetivo de 

ferramentas de controle de custos e receitas. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O objetivo deste trabalho foi analisar o grau de importância das informações do 

controle financeiro do transporte autônomo, e levantar possíveis melhorias que possam 

impactar em benefícios que levem a reflexão e a precisão nas tomadas de decisão. 

No desenvolvimento do trabalho apresentou-se metodologias alternativas, sendo 

teórica e prática, através de conceitos e análises, constatou-se que os transportadores 

autonômos tem procurado se organizar para que possam ser ouvidos e assim melhorar seu 

setor de atividade e consequentemente gerando benefícios para a sociedade. Foi constatado 

que os motoristas têm uma noção de quanto sobra líquido no final do mês, porém os fatores 

internos são determinantes para o custo final da viagem, como exemplo o deslocamento entre 

cargas e descargas levam a um consumo maior de combustível, onde o motorista acaba não 

controlando a velocidade média, gerando um aumento do consumo de combustível, 

acarretando uma elevação dos gastos, além dos tributos.  

Avaliando a utilização das informações obtidas com a pesquisa, percebeu-se a 

necessidade de algo simples que possa facilitar o dia a dia dos motoristas. Diante dessa 

deficiência estamos sugerindo de forma simples e objetiva a utilização de uma planilha, onde 

estarão descritos os principais itens relacionados a uma viagem. Nesta planilha constam dados 

como: distância que será percorrida até o destino, litros de combustível utilizados neste 

trajeto, o valor relativo a pedágio no trecho rodado, média de gastos com manutenção 

periódica, e outros. 

A planilha sugerida para cálculo de custos está de forma de Excel, e se encontra uma 

cópia no Apêndice B do trabalho. 

Dessa forma, queremos contribuir com esse material para pesquisas que venham 

enriquecer este conteúdo e gerar melhorias no setor de transporte autonômo. 
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APÊNDICE A - 

QUESTIONÁRIO APLICADO  

AOS 

MOTORISTAS AUTÔNOMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PESQUISA DE CAMPO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Curso de Administração - Falurb 

 

Alunos: Cristian Cerny e Ivan Mauricio Martins 

Prof. Orientador: Carli Freitag 

 

CONTROLE FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE AUTÔNOMO 

 

Esta Pesquisa visa levantar dados e opiniões, e ainda propor melhorias para o setor de 

Transporte Autônomo. 

Assim sendo, estamos nos dirigindo ao Sr.(a), porque, além de ter conhecimento na área de 

Transporte Autônomo, tem condições de opinar sobre a importância que o assunto tem para 

um mercado tão competitivo, e que servirá de base para sugestões de instrumentos financeiros 

que visa um maior controle de seus gastos e receitas. 

Desta forma, solicitamos e agradecemos a sua especial colaboração, respondendo-nos as 

perguntas abaixo: 

1 - Sexo. 

 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

 

2 - Qual seu grau de escolaridade? 

 

(  ) Sem escolaridade 

(  ) Ensino primário 

(  ) Ensino fundamental 

(  ) Ensino médio 

(  ) Ensino superior 

 

3 - Quantas horas trabalham por dia? 

 

(  ) Até 8 horas 

(  ) De 8 a 12 horas 

(  ) De 12 a 16 horas 

(  ) Mais de 16 horas 

 

4 - Qual tipo de carga transporta? 

 

(  ) Graneleiro 

(  ) Frigorífica 

(  ) Carga Seca 

(  ) Inflamável 



 

 

 

5 - Qual Estado reside? 

 

      

 

6 - Qual a situação do seu caminhão? 

 

(  ) Quitado 

(  ) Financiado 

(  ) Leasing (Arrendado) 

 

7 - Quantos anos possui seu veículo? 

 

(  ) Até 3 anos 

(  ) De 3 a 6 anos 

(  ) De 6 a 9 anos 

(  ) De 9 a 12 anos 

(  ) Mais de 12 anos 

 

8 - Costuma fazer a manutenção preventiva de quanto em quanto tempo? 

 

(  ) Mensalmente 

(  ) A cada 6 meses 

(  ) Uma vez por ano   

(  ) Quando apresenta problema 

 

9 - Como transportador autônomo possui alguma parceria com uma transportadora ou 

empresa diretamente, para obter fretes? 

 

(  ) Possui 

(  ) Não possuiu 

 

10 - Quando fecha um frete, calcula se vai dar retorno? 

 

(  ) Sempre 

(  ) Às vezes 

(  ) Quase nunca 

(  ) Nunca 

 

11 - Como controla entradas e saídas de caixa? 

 

(  ) Caderno 

(  ) Planilha 

(  ) Não tem controle 

(  ) Outros 

 

 



 

12 - Quando contrata um frete, sabe efetivamente quanto será o custo total do mesmo? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

13 - Quando contrata um frete, costuma agendar o frete de volta? 

 

(  ) Sempre 

(  ) Às vezes 

(  ) Quase nunca 

(  ) Nunca 

 

14 - Quando recusa um frete, qual o principal motivo? 

 

(  ) Pagava pouco 

(  ) Muito distante 

(  ) Fora da rota 

(  ) Outros   

 

15 - Sabe efetivamente quanto sobra líquido financeiramente por mês? 

 

(  ) Sabe 

(  ) Não sabe 

(  ) Tem uma base 

 

16 - Costuma misturar as contas do caminhão com as contas pessoais? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Eventualmente 

 

17 - Costuma guardar dinheiro para trocar de caminhão? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

18 - Na sua opinião o transporte autônomo está sendo viável atualmente? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

 

 

 

 

 

 



 

19 - Enumere de 1 a 5 quanto ao grau de importãncia, onde 1 é o menor e 5 o maior custo de 

uma viagem. 

 

(  ) Pedágio 

(  ) Combustível 

(  ) Manutenção 

(  ) Gastos pessoais 

(  ) Depreciação do veículo 

(  ) Impostos do veículo 

(  ) Outros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B - 

PLANILHA DE CONTROLE  

DE CUSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PREENCHA  -  KM A SER PERCORRIDO 1.513

 PREENCHA  -  VALOR TOTAL DO FRETE 4.700,00R$     Preço do Combustível R$ 2,70

     Despesas de Manutenção 817,02R$         Custo Médio de Manutenção R$ 0,54

     Combustível 2.042,55R$     Kilometragem Média por Litro de Comb. R$ 2,00

     Óleo e Filtro 45,39R$           Oleo e Filtro - Custo Médio por Km R$ 0,03

     Pneus 469,03R$         Pneus - Custo Médio por Km R$ 0,31

     Preencha  -  Pedágio do Trajeto 250,00R$         Valor de Aquisição do Veículo R$ 300.000,00

     Depreciação do Veículo 1.513,00R$     Depreciação do Veículo por Ano 20%

 CUSTO TOTAL DO FRETE 3.623,99R$     Média de Kilometragem por Mês 5.000

 LUCRO/PREJUIZO 1.076,01R$   

   OBSERVAÇÃO: Os valores médios referente Manutenção, Óleo, Filtro e Pneus foram obtidos junto ao artigo TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DOS CUSTOS E FRETES PARA AUTÔNOMOS E EMPRESAS de autoria 

de Maria da Penha S. Araújo, Vânia Barcellos Gouvêa Campos e Renata Albergaria de Mello Bandeira

PLANILHA DE CONTROLE DE CUSTOS - TRANSPORTE AUTÔNOMO

ALTERAR DADOS ABAIXO SÓ QUANDO NECESSÁRIO

 


