
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO FINACEIRA GOVERNAME NTAL 

 
 
 
 
 
 
 

RICARDO MACHADO DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 

FROTA TERCEIRIZADA VERSUS FROTA PRÓPRIA: UM 
COMPARATIVO PARA A SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
2011 

 
 



 2

 
 

RICARDO MACHADO DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FROTA TERCEIRIZADA VERSUS FROTA PRÓPRIA: UM 
COMPARATIVO PARA A SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projeto apresentado ao Núcleo de Pós-Graduação em 
Administração da Universidade Federal da Bahia – 
NPGA/UFBA, como requisito parcial para a obtenção do 
grau de Especialista em Administração Financeira 
Governamental. 
 
Orientador (a): Ernani Coelho Neto e José Carlos Salles 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
2011 

 
 



 3

SUMÁRIO 
 
 
 
 

1 APRESENTAÇÃO 
 
2 DIAGNÓSTICO 
 
2.1 Contexto do problema.  
 
2.2 Análise de dados 

- Tabela 1 
- Tabela 2 

 
2.3. Definição problema 
 
3. MARCO TÉCNICO/TEÓRICO  
 
4. PROGNÓSTICO 

4.1 Situação Pretendida 

- Tabela 3 

- Tabela 4 

4.2 Plano de Ação (Recomendações, Envolvidos e Definição de Responsabilidades). 

- Quadro 1 

4.3 Limitações das responsabilidades 

 
5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

- Quadro 2 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
8. ANEXOS 
  
 
 
 
 



 4

1. APRESENTAÇÃO 

 

Atualmente os dirigentes das instituições públicas têm se empenhado persistentemente na 

busca pela modernização da máquina, a preocupação dos gestores é estar oferecendo uma 

prestação de serviços de qualidade ao cidadão, ou seja, o caminho a seguir é o da constante 

procura de meios que melhore o desempenho do setor público num ambiente em que a 

escassez de recursos dita o tom. 

Diante desta demanda, os governos prospectam mecanismos que melhorem a eficiência na 

manutenção de suas atividades, e, não é por acaso, que a busca pela redução das despesas de 

custeio cada vez mais faz parte da pauta de discussões dos seus programas. No particular, em 

se tratando do Estado da Bahia, a prova disso, foi o anúncio do corte das despesas feito para 

este ano pelo governo [...] “os secretários da Fazenda (Carlos Martins), da Administração 

(Manoel Vitório) e o do Planejamento (Zezéu Ribeiro) anunciarem a redução nas despesas de 

custeio e investimentos do Governo da Bahia em 2011”¹. Desta forma, o grande desafio da 

gestão pública é buscar meios para adequar a máquina administrativa, ou seja, desenvolver 

estratégias de racionalidade e utilizar-se de métodos gerenciais que visam à modernidade e a 

qualidade das ações. 

Considerada a indutora dessas mudanças e uma das responsáveis por essas melhorias, a 

Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB), é incumbida na sua missão 

institucional de prover a administração estadual de soluções integradas e otimizadas em gestão 

pública, contribuindo para a excelência na prestação de serviços à sociedade, legitimidade 

esta, determinada no art. 13 do Decreto n° 10.196, de 27 de Dezembro de 2006 que aprova o 

Regulamento do Sistema Estadual de Administração: 

      

Art. 13 – O segmento de Modernização compreende a 
execução das atividades a seguir: 
(...) 
i) estabelecer referenciais comparativos de gestão 
pública, disseminando as melhores práticas na 
Administração Pública Estadual; 
 

  _____________________________ 
  ¹ http://www.bahianegocios.com.br/VerNoticia.aspx?id=10986 – consulta em 16/02/2011 
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Revestida desta competência legal, cabe a SAEB, viabilizar e promover, novas práticas 

gerenciais com iniciativas já exitosas em organizações públicas e privadas e desta forma, 

instrumentalizar órgãos e entidades estaduais. Amparado nestes argumentos, que será feita 

uma pesquisa exploratória acerca dos custos envolvendo a manutenção da sua frota fixa, para 

os veículos destinados aos serviços administrativos. 

Em qualquer segmento seja privado ou público, o grande desafio do setor de transporte é 

maximizar a eficiência e a eficácia sem comprometer a qualidade da execução dos serviços. 

Nessa abordagem, o esforço se concentra em assegurar que o número certo de veículos realize 

os trabalhos pelo menor custo total, englobando a sua aquisição, despesas com pessoal, 

manutenção, combustível e despesas com sinistros dos veículos, além da substituição e 

disposição destes. 

A perspectiva de realizar um estudo minucioso nesta área aliado a possibilidade de propor uma 

intervenção organizacional que represente uma mudança na Secretaria e que seu resultado 

permita ser difundido no Estado, se constitui um fator motivador e instigante. É um momento 

oportunizado para forjar um modelo diferente do operacionalizado atualmente, que otimize os 

custos da frota de automóveis destinado às demandas operacionais, mais comumente 

denominado de serviços administrativos. Além de aprimorar os conhecimentos sobre o 

assunto, permiti oferecer mais uma alternativa que possibilite estabelecer comparativos para 

uma tomada de decisão imparcial, técnica e fundamentada.  

A proposição deste trabalho pelo Curso de Especialização em Administração Financeira e 

Governamental constitui-se em uma primeira iniciativa no sentido de introduzir a pesquisa e a 

produção do conhecimento para ser aplicado na organização fomentadora do curso. Nesse 

contexto, o assunto abordado tem total aderência com a linha de pesquisa discutida no curso, 

uma vez que, trata-se da otimização de custos, e uma das abordagens da administração 

financeira é assegurar um melhor processo de controle de todas as operações. 

A intenção é prover a Administração à oportunidade de construir um modelo de gestão que 

seja referencial e sirva para ser adotado nos diversos órgãos públicos, alcançando os objetivos 

qualitativos e quantitativos dos serviços, ou seja, fazer mais ao menor custo possível. Tais 

objetivos se conseguem incorporando novas práticas gerenciais ao serviço público. É lastreado 
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nestes pilares, que se apresentará a alternativa da contratação de um serviço que seria uma 

central semelhante a uma “rádio táxi” para o atendimento das necessidades das demandas por 

veículos pelos servidores, para a realização dos serviços administrativos, tendo como estudo 

de caso o setor de transporte da SAEB. 

O desenvolvimento deste modelo contemplou uma metodologia de pesquisas práticas e 

teóricas, uma investigação inicial abordando a criticidade do serviço de transporte, com a 

realização in loco da pesquisa de campo. Conforme, dito acima, a proposta a princípio estará 

nos limites da SAEB, mas o seu resultado servirá como uma opção que poderá ser adotado 

pelo Estado e consequentemente espraiado para as demais secretárias. 

Sendo assim, o projeto foi dividido em três capítulos. O primeiro capítulo contempla a 

apresentação, o diagnóstico com a descrição e a afirmação do problema e o marco técnico do 

tema dando sustentação à sua solução da questão em estudo.  

O segundo capítulo abordará os elementos prognósticos com as recomendações da situação 

pretendida, juntamente com o cronograma de recursos. 

E por fim, no terceiro e último capítulo, culminará nas considerações finais, avaliando todo 

processo com as fontes de pesquisas bibliográficas. 

 
2. DIAGNÓSTICO 
 
2.1 Contexto do problema 
 

Tanto as empresas privadas quanto o setor público estão sempre buscando evoluir a gestão da 

frota. Os autores: Valente, Passaglia, Novaes (1997, p.21), conceituam esta atividade em: 

Gestão de Frotas representa a atividade de reger, administrar, 

gerenciar um conjunto de veículos pertencentes a uma mesma 

organização. Uma tarefa que tem uma abrangência bastante 

ampla e envolve diferentes serviços, como dimensionamento, 

especificação de equipamento, roteirização, custos, manutenção 

e renovação de veículos, entre outros.  

 A viabilidade de manter a propriedade da frota ou terceirizar, sempre será um dilema na 

decisão do gestor quanto à melhor estratégia para o setor. Eliminar os altos custos 
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representados, por exemplo, por frotas de veículos (peças, pessoal, manutenção, renovação de 

frota, entre outros), são fatores pretendidos, independente de ser ou não a principal atividade 

dessas organizações. Encontrar uma gestão eficiente que transforme os custos fixos (e, 

portanto não passíveis de redução) em custos variáveis (passíveis de redução) associado à 

oferta de um serviço qualificado, com certeza irá contribuir para o resultado final, seja a 

entidade pública ou privada. Para Osbone e Gaebler (1991, p.336) “A ideia é aplicar, ao setor 

público, a mesma análise com que procuramos compreender como funciona o mercado, e 

perguntar o que há de errado aqui”? 

A coordenação de transporte da SAEB tem como atribuição o gerenciamento da frota de 

veículos, referente à manutenção, abastecimento e documentação dos veículos e motoristas. 

Este setor convive com a existência de dois pontos críticos: a insuficiência de veículos para o 

atendimento das suas necessidades (ANEXO A) e o crescente aumento do custo operacional 

da frota a cada ano (ANEXO B e C). Tal problema, não é exclusividade da SAEB, conforme 

afirma Pacheco (2004, p.01): “Apesar de ser dada importância secundária aos setores de 

transportes dentro das Secretarias de Estado, por não fazer parte de suas atividades fins, sabe-

se que eles representam significativa parcela do seu custeio.”  

Segundo informações coletadas junto ao setor de transporte da SAEB, o cenário atual que se 

consubstancia em manter uma frota prescindindo de manutenção preventiva e corretiva 

adequada, tais manutenções, muitas vezes não são cumpridas a tempo ou são realizadas muito 

precariamente, esses descumprimentos, são motivados pela escassez de recursos ou entraves 

burocráticos dos trâmites legais. Ademais, ocorre a falta de veículos em tempo hábil à 

disposição dos servidores para a realização das atividades administrativas, devido à redução 

do quantitativo que se encontra em manutenção ou quebrado, sem contar com os que são 

“canibalizados” para reparar outros. 

 
2.2 Análise dos dados 
 

Mapeando as informações obtidas através das pesquisas de campo as atividades do setor de 

transporte, diagnosticou-se, que os principais problemas enfrentados são: a falta de 
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manutenção preventiva, as condições precárias de utilização dos veículos, a carência de 

motoristas e um grande número de carros parado aguardando manutenção.  

A tabela abaixo contém as informações coletadas junto ao setor de transporte, constitui-se uma 

radiografia dos custos envolvidos na operacionalização de 39 veículos destinados aos serviços 

administrativos da SAEB, sendo que deste quantitativo apenas 32 estão em operação. 

Ressaltar-se que, com o envelhecimento da frota, o custo de manutenção por quilometro 

rodado cresce de forma exponencial.  

Tabela 1 

ITEM CUSTO 2008 CUSTO 2009 

Manutenção 76.749,32 82.110,40 

Seguro Dpvat 4.974,45 4.974,45 

Pneus 64.095,39 69.728,83 

Combustível 208.708,58 266.080,30 

Pessoal 720.051,36 748.853,05 

Depreciação* 250.000,00 250.000,00 

Total              1.324.579,10 1.446.631,79 

Fonte: Elaborada a partir de dados fornecidos pela Diretoria de Serviços e Administrativos (Setor de Transporte) 
*Estimou-se como média os valores de aquisição para os veículos de aproximadamente R$ 32.100,00 resultando no valor de 6.410,26 
de depreciação a uma taxa de 20% ao ano. 
 

A evidência deste problema é ratificada com os dados obtidos junto a Diretoria Administrativa 

responsável pela a operação da área de transporte na secretaria e a Diretoria de Serviços 

incumbida da normatização e gestão da frota (manutenção, abastecimento e locação) junto aos 

órgãos e unidades que compõe a Administração Direta e Indireta no Estado conforme anexos 

citados acima. Estabelecendo um comparativo do custo total da frota nos anos de 2008 e 2009 

representando um aumento anual em termos percentuais de aproximadamente 11%. 

A Diretoria de Patrimônio, responsável por estabelecer diretrizes e normatizar as ações 

referentes à alienação de bens móveis, forneceu dados muito interessantes sobre a alienação 

dos veículos, em que foi elaborado um comparativo acerca da perda representativa de valor 

para o Estado quando vende o veículo da sua frota, comparado com os dados obtidos de um 

jornal de grande circulação do Estado, que possui a tabela oficial de preço de venda de 

automóveis de anos anteriores, e que é divulgada semanalmente ao público (ver tabela 3). A 
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justificativa para essa variação de valores é em decorrência de fatores como o estado de 

conservação e a procedência, pois, para o mercado, o carro oficial de governo tem vida útil 

reduzida. 

Por este motivo acrescentou na tabela de custos, a depreciação, afinal, apesar da administração 

pública não aplicar nos seus bens, a demonstração na tabela acima reflete o impacto no 

patrimônio público quando ocorre a alienação. 

 
Tabela 2 
 

VARIAÇÃO 
PERCENTUAL DA 

PERDA COMPARADO AO 
VALOR DE AQUISIÇÃO 

QUANDO: 
MARCA  MODELO ANO 

VALOR DE 
AQUISIÇÃO 

R$ 

VALOR 
ARREMATADO 

R$ 

VALOR 
MÉDIO DE 

DE 
MERCADO                

R$ 

a 
propriedade 
do veículo 

pertence ao 
Estado  

a 
propriedade 
do veículo 

pertence ao 
particular  

FORD FIESTA 1.6 
FLEX  

2004 28.261,58 12.000,00 21.318,00 -57,54 -24,57 

FORD 
RANGER XL 

13F 
2004 59.478,51 20.500,00 38.472,50 -65,53 -35,32 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados fornecidos pela Diretoria de Patrimônio 

 

As informações apresentadas nas tabelas acima ilustram quantitativamente realidade de 

execução do setor de transporte da SAEB, em termos qualitativos, o Coordenador de 

transporte comunicou que “muitas vezes é feito o equacionamento de datas e horários de 

solicitações de transporte por motivo de falta de veículo ou por condições precárias dos 

mesmos e algumas vezes por ausência de motorista”. Basta dizer que, o setor de transporte 

informou, que de cada 12 solicitações de veículos, há uma média de cinco que deixam de ser 

atendidas por dia, por falta dos mesmos. (ANEXO D) 

Um serviço a ser melhorado, juntamente com o custo crescente envolvido, leva a um consenso 

dos dirigentes da importância de prospectar alternativas, que se constitua numa estratégia 

viável de otimização dos gastos. Para isso, vem se implementando intervenções de melhorias 

do modelo atual, neste contexto, cabem citar a aquisição de uma ferramenta de gestão para o 



 10

controle informatizado do abastecimento da frota, a compra dos veículos novos com garantia 

estendida reduzindo as despesas com contrato de manutenção e o rastreamento dos veículos.  

 
2.3 Definição do problema 
 
Observando os números dos levantamentos coletados e os depoimentos dos envolvidos, 

percebe-se que existe um custo operacional significativo e uma prestação serviço aos 

servidores que poderia ser melhorada. Embora a SAEB, tenha envidado esforços para otimizar 

a gestão da frota, o que se tem visto,  conforme citado acima, é o aumento dos gastos 

anualmente, desta forma depreende-se do texto, que o resultado obtido não carrega consigo a 

solução para o problema. Segundo Fantinell (2007, p.17), este aumento é inevitável, pois de 

acordo com autor, “[...] com o passar do tempo e com o conseqüente desgaste em função do 

seu uso, as manutenções tendem a torna-se cada vez mais dispendiosas e as falhas no 

funcionamento dos veículos aparecem com mais freqüência”. 

Diante disto, percebe-se que não faltam elementos motivadores para supor o estudo de um 

projeto viável e exequível que pode ser uma forma de otimizar a operacionalização das 

demandas por veículos nas atividades administrativas da Secretaria. A identificação dos 

fatores limitantes do processo evidencia necessidade em estudar detidamente o setor e, a parir 

deste estudo, localizar modelos em uso por outros governos ou na iniciativa privada e realizar 

o benchmarking. Para Damazio (1998, p.30), “benchmarking é a técnica usada para comparar 

um processo com os processos que são reconhecidos como líderes, para identificar as 

oportunidades de melhoria”.  

 
3. MARCO TÉCNICO/TEÓRICO 
 
O setor público tem sido cada vez mais pressionado pelas crescentes demandas por eficiência 

e efetividade, tal pressão serve de provocação para granjear modelos de gestão que permitam 

fornecer respostas mais rápidas e efetivas diante das dificuldades de recursos. Não são poucos 

os estudos que versam sobre as sugestões de otimização dos custos envolvendo o setor de 

transporte, existem inúmeras conforme alguns destaques que seguem abaixo. 

Segundo Pacheco (2004, p.75) “[...] o estabelecimento do ponto econômico, em relação à 

periodicidade mais adequada para substituição de veículos da frota de uma organização, 
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incorre em menor custo de manutenção[...]”, validando a vantagem do ponto econômico de 

renovação de frotas como opção para equacionamento do problema. A proposta em comento, 

sem sombra de dúvidas promove redução dos custos, entretanto, na esfera pública, a amarras 

burocráticas que circundam essa renovação (alienação, orçamento e processo licitatório) não 

permitem a substituição dos veículos em tempo hábil de disponibilização para o órgão. 

Outros estudos defendem um sistema misto de frota própria e locada. Para Fantinell (2007, 

p.68) “Talvez a melhor alternativa seja mesclar parte da frota com veículos próprios e outra 

com veículos locados[...]”. Tal como a proposição acima supracitada infere-se, deste estudo, o 

alcance da otimização dos custos, todavia, continua-se com o passivo de manter parte da frota 

própria e com relação à locação, esse assunto gera controvérsia, pois o alto custo da locação é 

criticado por alguns procuradores e pelos controles internos, justificando nos seus pareceres da 

não comprovada economicidade da opção pela locação (ANEXO E). Segue abaixo o trecho do 

despacho da Superintendência de Controle Interno do Estado de Goiás: 

DESPACHO N° 2265/10-GEAP – Trata-se de procedimento 

licitatório para locação de 23 (vinte e três veículos), com motorista, 

para atender unidades universitárias da UEG (...) 

2. Considerando a ausência de comprovação da vantajosidade de 

terceirização dos serviços por parte da UEG, em contraponto à 

aquisição dos veículos, de modo a obedecer ao princípio constitucional 

da economicidade; 

Para Cordeiro (et al.,2005, p.2) “[...] a proposição de modificarmos a forma de gestão desta 

frota, para com os mesmos, ou quiçá com menos, recursos, oferecer uma frota que atendam as 

necessidades operacionais atuais.”, patrocinando a proposta de melhorar a gestão e manter a 

frota própria integralmente. A técnica de gestão comentada pelo autor, não é caracterizada por 

trazer novidades no tratamento da frota, com esta mesma estratégia, diretorias (administrativa 

e serviços) têm-se esforçado para melhorar gestão atual. 

O Governo de Pernambuco desenvolveu um modelo pioneiro e inovador de gestão de frota, 

diferente das opções mais comumente difundidas e executadas pelos órgãos públicos, 

mediante ressaltado no Edital: 

PROCESSO Nº 031.2008 .V. PP. 010 .SAD /PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 010 EDITAL. Registro de preços para a prestação 
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de serviço de sistema de táxi para transporte de servidores públicos da 

Secretaria de Administração e Secretaria da Fazenda, bem como 

entidades vinculadas.  

O Ministério da Fazenda – MF, também executa um modelo parecido, com uma diferença, 

no critério de seleção, para que não houvesse a identificação de “veículo de praça”, excluiu-

se do edital o termo “táxi”. Ambos os modelos são muito interessantes no comparativo com 

os demais citados e, de acordo com os responsáveis pelos contratos, demonstram 

credibilidade na avaliação da sua utilização. Desta forma julga-se como uma alternativa 

simpática e aderente ao cenário da SAEB, reservando os comentários das vantagens e 

desvantagens a serem feitos nos parágrafos abaixo. 

Uma vez apresentado o objeto de estudo, a problemática, os objetivos, a abrangência do 

trabalho e as alternativas pesquisadas, espera-se ter construído a base de referência para o 

desenvolvimento de um projeto que auxilie efetivamente nas decisões estratégicas de 

alocação da demanda, identificando, quantificando e demonstrando as oportunidades de 

melhoria que se poderá alcançar, gerando um desempenho superior do modelo em 

execução. 

A proposta tem como aspecto favorável a ideia concebida com os pressupostos de redução 

dos custos de pessoal, manutenção e imobilização dos recursos financeiros com a renovação 

da frota, além de disponibilizar os veículos em tempo hábil aos servidores para a execução 

dos serviços. Por se tratar os veículos administrativos, sua essencialidade ocorre apenas 

durante o expediente semanal, portanto não se faz necessário ao Estado despender recursos 

para manter toda a estrutura deste setor, diferentemente dos que realizam as atividades-fim 

(polícia, saúde, fiscalização etc.) que são demandados diuturnamente e de extrema 

relevância para a sociedade, não se pode correr os riscos com a utilização de veículos 

locados, ficar sem estes serviços, quer por um rompimento contratual por parte da empresa 

locadora ou pela demora de reposição de veículos em função de problemas no processo 

licitatório. 

Convém ressaltar, que o Estado da Bahia não realiza concurso para este o cargo e, atualmente, 

a saída usada para preencher essas vacâncias motivadas principalmente por aposentadorias em 

virtude do envelhecimento do quadro, são as contratações pelo Regime de Direito 
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Administrativo - REDA (ANEXO G), o que de certa forma onera o erário com o inchaço da 

máquina. De acordo com a Instrução Normativa Nº 003 de 12 de Junho de 2001, que institui a 

rotina específica de contratação e de pessoal sob o regime de REDA, definindo da seguinte 

forma: 

1. A contratação de pessoal sob regime especial de direito 

administrativo - REDA, pelos órgãos da administração direta, pelas 

autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual dependerá de 

autorização previa e expressa do Governador do Estado, em processo 

administrativo para tal fim constituído, que terá início com a 

solicitação fundamentada do dirigente máximo do órgão ou entidade 

no qual se verifique a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos previstos nos incisos I a VI do art. 253 da Lei n.º 

6.677, de 26 de setembro de 1994. 

Evidentemente, que o projeto apresenta alguns pontos desfavoráveis em que encontra muita 

oposição, trata-se do possível remanejamento ou até desligamento de parte dos servidores. 

Contudo as desvantagens não suplantam as vantagens de viabilidade do projeto, mesmo 

sabendo que poderá haver servidores lotados neste setor resistindo em mudar de local de 

trabalho, no caso de relotação, e também, na situação mais espinhosa que é a possibilidade 

de rescisão dos contratados do REDA, medida não muito simpática na esfera pública, 

devido aos desgastes políticos que porventura podem ocorrer. 

Outro motivo de divergência é a terceirização, bastante utilizada no âmbito da iniciativa 

privada, aparece hoje entre os institutos pelos quais, a administração pública moderna busca 

a parceria com o setor privado para a realização de suas atividades. Existe certo consenso 

entre os doutrinadores do direito do trabalho em definir a terceirização como a contratação, 

por determinada empresa, de serviços de terceiro para o desempenho de atividade-meio (DI 

PRIETO, 2006, p. 229). 

Como exemplo da ascensão da terceirização no setor público, segue o comentário de 

Meireles (1989 apud PINTO JÚNIOR, 2006, p.83): 

A terceirização pelo poder público é salutar, posto que propiciará a 

desconcentração administrativa, entregando à conta de terceiros 

atividades de apoio. De forma exemplificativa, a Lei 5646/70 previa a 

terceirização dos serviços de transportes, conservação, custódia, 
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operação de elevadores, limpeza e outros assemelhados. (OLIVEIRA 

apud PINTO JÚNIOR, 2006, p.83). 

 

4. PROGNÓSTICO 

Por se tratar de um problema sistêmico do Estado, e obviamente, a SAEB por ser catalisadora 

de inovações de gestão, reserva-lhe, a responsabilidade de encontrar opções que resolva esta 

área tão problemática. 

Com base na situação analisada, levando em consideração o mapeamento do setor, os 

modelos acadêmicos e técnicas de gestão pesquisadas, os custos calculados, os aspectos 

legais e as questões orçamentárias, permitem, apontar como sugestão a alternativa para 

implantação da Central de Chamadas Veicular (CCV), no qual se contrataria uma empresa, 

para fornecer o veículo aferido por quilômetro rodado, com motorista, para transporte de 

servidores em atendimento à demanda da SAEB nas atividades externas, para que seja 

apreciada pela direção da Secretária. 

Em termos práticos e detalhados, a CCV operacionaliza-se da seguinte forma: considerando 

como ponto inicial o primeiro endereço indicado na “Solicitação de Veículo” da viagem de 

ida, e, como ponto final o último endereço ali indicado da viagem de regresso. A 

quilometragem a ser paga resulta da subtração entre a marcação inicial (quilometragem 

inicial registrada no hodômetro) e a marcação final (quilometragem final registrada no 

hodômetro). Esta diferença percorrida vezes o valor unitário resulta no valor a ser pago pela 

prestação do serviço. Esses dados serão conferidos pelo servidor e registrado na 

“Solicitação de Veículos”, a requisição do veículo será feita exclusivamente pelos 

servidores autorizados do setor de transporte e entregue ao servidor no momento que este 

for fazer a viagem, para que este anote a quilometragem ao final do percurso e devolva ao 

servidor do setor de transporte da secretaria. 

4.1 Situação Pretendida 

 
De posse das informações fornecidas pelas diretorias, foi dado outro tratamento para esses 

números, o objetivo era encontrar o custo unitário do quilometro rodado, vale frisar que, com 

esta apuração, encontrou-se uma média anual de 22.962 quilômetros por veículo. 
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Tabela 3 

  
 Custo médio 

anual/ veículo  
          (A) 

 
    Km anual/veículo 
    (B) 

 
          Custo unitário do 

veículo/Km rodado 
(C=A/B) 

  

 33.963,57* 

  

 22.962 

  

 1,48 

  

 37.093,12** 

  

 25.139 

  

 1,48 

 Fonte: Elaborada a partir de dados fornecida pela Diretoria de Serviços e Administrativa (Setor de Transporte) 
*Este valor corresponde ao total das despesas anual (1.324.579,10) dividido pela a frota de 39 veículos. 
** Este valor corresponde ao total das despesas anual (1.446.631,79) dividido pela a frota de 39 veículos 
 
A tabela apresentada abaixo representa um comparativo das vantagens alcançadas em se 

contratando, e, evidentemente implementando o novo modelo. Nela está contida o valor de R$ 

1,18 por quilometro rodado, adquirido mediante cotação realizada com empresas do segmento 

que atuam no mercado (ANEXOS F), neste particular, vale destacar que este valor poder ser 

reduzido, pois foi cotado sem compromisso de contratação, num certame licitatório a proposta 

provavelmente tende a diminuir. 

 

Tabela 4 
 

Demonstração Km 
anual/veículo 

Custo  
anual/veículo 

Custo anual total  Economia Anual 
R$ 

Economia % 

SAEB 2008 1,48 
33.984,41 

951.563,34 

Proposta I 1,18 

               
22.962 

27.095,67 
758.678,88 

            
192.884,46 

25,42 

SAEB  2009 1,48 
37.206,29 

1.041.776,10 

Proposta I 1,18 

               
25.139 

29.664,47 
830.605,27 

            
211.170,83 

25,42 

Fonte: Elaborada a partir de dados fornecida pela Diretoria de Serviços e Administrativa (Setor de Transporte) 
*Nestes valores estão contemplados todos os custos (pessoal, manutenção, combustível, seguro, pneus) incidentes na 
operacionalização do serviço. 
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Nota-se que num confronto dos números, percebe-se logo a viabilidade do projeto, gerando 

uma economia em termos percentuais de 25,35% em relação aos quilômetros rodados naquele 

ano, vale destacar que o custo poderá ainda ser reduzido, tendo em vista que estão sendo 

realizados estudos para a contratação de um serviço de rastreamento da frota atual e, ao 

divulgar aos motoristas que alguns carros faziam parte dos testes, de imediato obteve-se uma 

diminuição de 10% a 15% das quilometragens, segundo fontes da Diretoria de Serviços 

responsável pela análise. Portanto a exemplo do rastreamento, a adoção da CCV contribuirá 

para evitar os “desvios de roteiro”, pois com o auxílio da internet (especificamente Google 

Maps) permitirá consultar as distâncias de todos os destinos, para que não ocorram excessos 

de quilometragens nos percursos solicitados. 

A mudança organizacional não ocorre somente devido às mudanças ambientais, mas sim 

devido à ação gerencial, pois são os indivíduos que definem os novos rumos da organização a 

partir da quebra de paradigmas. A proposta pretendida com a implantação da CCV é a 

mudança deste cenário com custos menores e serviços prestados com qualidade, para isso os 

gastos com essa terceirização são compensados com o que se deixará de despender com as 

despesas fixas e outras incidentes.  

Os servidores serão beneficiados com a possibilidade de um serviço de transporte com 

qualidade, que quer dizer veículos disponíveis e seguros. 

Adverte-se ainda que seja mantida em torno de 30% da frota atual para uma eventual reserva 

de contingência, além disso, os veículos que servem ao gabinete do Secretário por questões de 

segurança e comodidade por ser tratar de uma autoridade representativa do governo, 

continuarão a ser adquiridos. 

4.2 Plano de Ação (Recomendações, Envolvidos e Definição de Responsabilidades). 

Uma empreitada deste porte, em que se pretende dar um novo tratamento à gestão de frota, 

exige muito esforço mesmo estando restrito aos limites da SAEB, a intenção, como já foi dito 

anteriormente é disseminar para todos os órgãos do Estado, desta forma implicará também 

num plano de ação para determinar as atividades, envolvidos e definir responsabilidades 

conforme quadro abaixo: 
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Quadro 1 

 ATIVIDADE ENVOLVIDOS RESPONSÁVEL 

Apresentação do Projeto ao Secretário. Diretores e técnicos da Diretoria 

Geral, Administrativa, Serviço e 

Patrimônio da SAEB e Técnico 

defensor do projeto. 

Técnico defensor do projeto 

Realização de um novo estudo contemplando além 

dos anos analisados, o ano de 2010. 

Técnicos da Diretoria, 

Administrativa (incluindo os 

responsáveis pelo setor de 

transporte), Serviço e Patrimônio da 

SAEB e Técnico defensor do projeto 

Técnico defensor do projeto 

Realizar estudos para remanejar parte do pessoal 

(técnicos e motoristas) lotado no setor de transporte. 

Diretoria Administrativa 

(Coordenação de Recursos 

Humanos) 

Diretora Administrativa 

Reserva Orçamentária. Diretoria de Orçamento Diretor de Orçamento 

Elaboração do Termo de Referência -TDR e do edital. Técnicos da Diretoria Administrativa 

e Técnico Defensor do projeto 

Técnico defensor do projeto 

Formalização do processo administrativo para 

encaminhamento a Procuradoria Geral do Estado - 

PGE. 

Técnicos da Diretoria Administrativa 

e Técnico Defensor do projeto 

Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação – COPEL 

Realização do processo licitatório COPEL Presidente da COPEL 

Homologação da licitação COPEL Presidente da COPEL 

Contratação da empresa vencedora Diretoria Administrativa Diretora Administrativa 

Continua... 
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...continuação 

 ATIVIDADE ENVOLVIDOS RESPONSÁVEL 

Alienação dos veículos que serão descartados Diretoria de Patrimônio Diretor de Patrimônio 

Doação para outros órgãos dos veículos ociosos Diretoria de Patrimônio Diretor de Patrimônio 

Revisão dos contratos de Manutenção e 

abastecimento 

Diretoria Administrativa Diretora Administrativa 

Elaboração do plano de divulgação interna do novo 

modelo e orientações de uso 

Assessoria de Comunicação Assessor de Comunicação 

 
 
4.3 Limitações das responsabilidades 
 
Obviamente que a proposta da CCV não tem como missão solucionar todos os problemas que 

cercam área de transporte, as reivindicações sobre a prestação do serviço, mesmo em menor 

quantidade ainda vão existir. São insatisfações do tipo: reclamações sobre a postura do 

motorista da empresa contratada, estado de conservação do veículo, eventuais atrasos da 

partida devido a grande demanda num determinado dia ou horário, a negativa de servidores 

em dividir o transporte com outros colegas nos destinos em que as rotas coincidem, enfim, 

esses transtornos ocorrem no Ministério da Fazenda, conforme foi relatado pelo seu Gerente 

Administrativo e gestor do contrato, e, é prudente a fim de que não se crie expectativas 

exageradas ou inadequadas sobre projeto, que tais descontentamentos surjam durante a 

operacionalização do modelo.  

 
5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

Para nortear a execução de um trabalho como este, é necessário, constituir uma seqüência de 

atividades, com prazos e recursos financeiros destinados à implantação do projeto. 
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Quadro 2 

NOME DA TAREFA INICIO TÉRMINO RECURSOS FINANCEIROS 

Encaminhamento do processo administrativo (TDR e edital) 

para análise e parecer da PGE  

Maio/2011 Jul/2011 - 

Deflagração do processo licitatório (Divulgação, licitação e 

homologação)  

Ago/2011 Set/2011 - 

Contratação da empresa vencedora da licitação* Out/2011 Set/2012 677.379,00 

Despesas com alienação dos veículos ociosos** Ago/2011 Dez/2011 23.093,00 

* Esse valor refere-se ao custo de operacionalização do modelo contratando a quilometragem de 574.050 ao valor R$ 1,18 ao ano. 
** Atribui-se as despesas com alienação ( 10% para leiloeiro e  R$ 1500,00 despesas diversas do leilão) para 18 carros adquiridos a 
uma média de R$ 32.100,00 e arrematados a uma média percentual de desvalorização de 41,02%. 
 
 
 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A necessidade de desenvolver novos métodos operacionais para aumentar a capacidade de 

respostas frente aos desafios foi fator motivador deste estudo, cujo problema a ser respondido 

é: o alto custo de manutenção e operacionalização da frota própria, com enfoque, para os 

veículos destinados aos serviços administrativos.  

A realização deste estudo para identificação de um problema serviu para se ter uma análise 

detalhada da gestão da frota da SAEB, permitindo uma visão da realidade, a ponto de se 

concluir que as limitações do sistema são comuns a todos os órgãos do Estado e, não um 

problema isolado da secretária; tornando evidente, ao mesmo tempo, a importância de se 

encontrar formatos mais racionais de utilização dos seus recursos.  

A escolha do tema do trabalho não foi apenas atender um aspecto legal na conclusão do curso, 

mais do que este fator, o que movimentou este projeto foi oferecer uma contribuição para a 

área de transportes, no intuito de formular propostas que possa propiciar a economia de 

recursos, a melhoria das condições de trabalho, o conforto dos usuários-clientes deste setor. 

Diante das constatações, verifica-se a necessidade de prover a Administração acerca de um 

estudo detalhado e comparado, possibilitando, à oportunidade de avaliar e analisar a 

viabilidade de manter a frota própria. Para realizar esta análise foi necessário comparar os 
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custos incorridos por essa operação, com a contratação do serviço, considerando como 

diferencial estratégico. 

A SAEB já está estudando um sistema de gestão de frota que integre o abastecimento, com a 

manutenção, acompanhamento do desempenho dos motoristas e rastreamento dos veículos. 

Com tal medida, pretende-se racionalizar os controles internos, em especial quanto a consumo 

de combustíveis e rotas percorridas, eliminar perdas e extravios de comprovantes de 

abastecimentos, além de acompanhar o desempenho de veículos e motoristas.  

A medida alcança resultados positivos de redução dos custos, entretanto, segundo a Diretora 

de Serviços “a proposta apresenta algumas fragilidades”. A declaração da diretora procede, 

pois, o cenário é mais amplo, onde atribui outras variáveis como, por exemplo: a dificuldade 

de contratação de motoristas; as dificuldades de realizar a manutenção preventiva e corretiva e 

a imobilização de ativos com aquisição de veículos. 

Apesar da aridez de referências bibliográficas especificas concernente ao tema, verificou-se a 

existência de bons estudos sobre a gestão de frota na administração pública, diversos modelos 

foram pesquisados e apresentados propugnando opções de substituir o gerenciamento da atual 

frota, consoante relato nos textos acima, favorecendo estabelecer comparativos entre o 

transporte por veículos oficiais e o mesmo serviço prestado por empresas contratadas.  

Logicamente que a adoção de um modelo precursor como este, primeiramente, deverá contar 

com o apoio e simpatia do Secretário, ou seja, implicará  em uma ação que partirá do topo para 

a base, com o seu envolvimento, tendo em vista as diversas barreiras impostas. Entraves estes, 

de caráter interno, a insatisfação dos servidores envolvidos no processo, e externo, porém não 

menos importante, a PGE, que dependendo do entendimento do procurador, poderá emitir um 

parecer contrário ao projeto e anular toda a ação de mudança. 

Com base nas pesquisas apresentadas, na literatura vigente, dentro de parâmetros aceitáveis e 

utilizados, tanto por empresas privadas como públicas, as análises puderam ser construídas 

buscando a maximização desejável, pois sobram verbas para aplicação em outras atividades 

mais essenciais. Quanto ao enfoque prático, espera-se ter alcançado o objetivo de elaboração 

de um projeto de intervenção, deixando disponível ao Estado mais uma opção de gestão frota. 
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