
A OTIMIZAÇÃO DA LOGÍSTICA ESTRATÉGICA NA
FROTA DE VEÍCULOS DA GLOBAL VILLAGE
TELECOM - GVT DE BELO HORIZONTE - MG

Mateus Araújo MAIA (Unileste)

Introdução: Ultimamente tem-se observado a grande importância que a logística
apresenta nas organizações, responsável por reduções de custos e otimização na
operação, vem se tornando intensamente estudado nas academias e aplicado nas
empresas que têm como objetivo uma operação eficaz. A abordagem deste projeto é o
desenvolvimento do termo logística em umas das principais vertentes desta ciência,
mais especificamente o modal de transporte, passando pelo setor de frotas, responsável
pelo elo entre empresa e cliente, ponto estratégico em qualquer empresa que dependa
desta. Foram analisados os principais custos quando falasse de frota, sendo
combustíveis, pneus, manutenção em geral e depreciação. Objetivo: Desenvolver uma
análise de viabilidade para implantação de uma frota própria para a Global Village
Telecom (GVT).

 Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória, do tipo estudo de caso. Foram
utilizadas informações coletadas diretamente da organização estudada, uma ampla
revisão bibliográfica referente à logística. Por meio de comparação entre os dados
coletados internamente na organização e as obras consultadas, pode-se aplicar os
conceitos de análise de viabilidade.

 Resultados: Os resultados com as estratégias desenvolvidas são extremamente claros e
benéficos à organização. Houve uma redução de custos de 40% em peças e 18% em
serviços. 95% das peças de manutenção serão fornecidas por terceiros. Os custos totais
levantados, de cada veículo da frota mensalmente, foram em média de R$ 410,00
mensais, o que significa que a frota de Belo Horizonte tem viabilidade financeira, pois
está com os custos mais abaixo do que uma locação de um veículo da mesma categoria
para pessoa jurídica, este que está em torno de R$ 1.300,00 mensais. No ano de 2010 e
2011 a redução de custo foi no equivalente a R$ 78.800,00 e R$ 90.000,00,
respectivamente. O valor seria mais do que o sufuciente para adquirir, por exemplo,
três unidades do Chevrolet Celta e mais três unidades com as reduções em 2011 no
valor de R$ 24.000,00. E o que sobraria daria para adquirir uma unidade de um Fiat
Uno. Finalizando, a substituiação dos veículos da frota têm que ser revista, pois a cada
ano que passa, esta tem um aumento médio anual de R$ 667,00 em manutençoes
preventivas e 5,5% em depreciação média no seu valor de mercado.

 Conclusão: A análise de viabilidade permitiu não só avaliar redução de custos como
ganhos estratégicos ligados a competitividade e satisfação do cliente ao optar pela
implantação de uma frota própria de veículos para as atividades desenvolvidas pela
Global Village Telecom. 
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