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Resumo

Nos últimos anos a busca por uma melhor gestão de frota e pela diminuição dos custos logísticos vem sendo perseguidos
incessantemente pelas organizações. Uma das alternativas encontradas pelo Grupo X foi medir a ociosidade dos seus veículos com o
intuito de otimizar o uso, e gerar mais valor para os seus ativos. Após perceber que os veículos destinados às áreas de operação não
eram utilizados todos os dias, resolveu-se instalar antenas de RFID nas entradas e saídas dos principais pátios para medir a ociosidade
da frota. Foi constatada uma oportunidade de redução da frota e melhor alocação dos veículos. Mas o modelo possui algumas
limitações e enfrentou problemas na execução. Apesar de ser uma ferramenta poderosa entregando o controle total de entradas e saídas
permitindo de fato reduzir a ociosidade, além de proporcionar uma visualização em tempo real dos veículos nos pátios da empresa, não
se provou ideal para a gestão da frota do grupo, que continua precisando evoluir mais no acompanhamento diário da condução dos
veículos, controlar ocorrências em campo, identificar excessos de velocidade e conseguir identificar possíveis desvios de conduta
decorrentes do mal uso da frota por parte dos colaboradores.
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MONITORAMENTO DE VEÍCULOS OCIOSOS EM UMA DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA ELETRICA UTILIZANDO ANTENAS DE RFID 

 
 
Resumo 
 
Nos últimos anos a busca por uma melhor gestão de frota e pela diminuição dos custos 
logísticos vem sendo perseguidos incessantemente pelas organizações. Uma das alternativas 
encontradas pelo Grupo X foi medir a ociosidade dos seus veículos com o intuito de otimizar 
o uso, e gerar mais valor para os seus ativos. Após perceber que os veículos destinados às 
áreas de operação não eram utilizados todos os dias, resolveu-se instalar antenas de RFID nas 
entradas e saídas dos principais pátios para medir a ociosidade da frota. Foi constatada uma 
oportunidade de redução da frota e melhor alocação dos veículos, mas o modelo possui 
algumas limitações e enfrentou problemas na execução. Apesar de ser uma ferramenta com 
significativo potencial não se provou ideal para a gestão da frota do grupo. 
 
Palavras-chave: Monitoramento de Frota, Ociosidade de veículos, RFID, Logística, 
Transportes. 
 
 
Abstract 
 
In recent years the search for a better fleet management and decreasing logistics costs has 
been pursued relentlessly by organizations. One of the alternatives found by the Group X was 
to measure the idleness of their vehicles in order to optimize the use, and create more value 
for its assets. After realizing that the vehicles used for the operating areas were not used every 
day, it was decided to install RFID antennas at the entrances and exits of the main yards to 
measure the idle fleet. A fleet reduction opportunity and better allocation of vehicles was 
found. But the model has some limitations and problems faced in implementation. Despite 
being a powerful tool not proved ideal for the management of the group's fleet. 
 
Keywords: Fleet Management, Idle Vehicles, RFID, Logistics, Transports. 
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1 Introdução  
 

O presente trabalho foi desenvolvido em uma distribuidora de Energia Elétrica, 
identificada como Grupo X, presente em diversos estados brasileiros e que conta com uma das 
maiores frotas privada do Brasil. Devido a essa magnitude, o Grupo X vem buscando ano 
após ano maneiras de otimizar o uso de seus veículos, deixando-os mais produtivos, e 
tentando diminuir seu custo de operação.  

O monitoramento de uma frota sem a utilização extensiva de recursos tecnológicos é 
uma tarefa que beira o impraticável, pois o número de ocorrências e variáveis envolvidas são 
incontroláveis. Pensando nisso, o Grupo X criou uma equipe de Planejamento e 
Monitoramento da frota (P&M), a qual tem como missão incubar projetos pilotos que 
busquem ganhos de performance e gestão dos veículos. Um dos principais problemas que a 
equipe de P&M detectou inicialmente foi o alto número de veículos nos pátios durante os 
horários de trabalho, e para tentar reduzir esta ociosidade após realizarem um estudo das 
principais ferramentas existentes no mercado na época, foi proposta a realização de um piloto 
utilizando a tecnologia RFID para controle de entradas e saídas. 

A problemática à época estava relacionada a uma gestão eficiente e eficaz da frota, 
uma vez que as soluções disponíveis no mercado eram amplas, mas também variavam em 
amplitude de investimento. Logo, o desafio da equipe de P&M residia em implementar uma 
solução que se alinhasse às necessidades específicas da empresa, sem investir além do 
necessário, evitando gastos errôneos com tecnologia, a utilização inadequada ou até mesmo 
falta de utilização dos recursos adquiridos, conforme os riscos expostos por Davenport 
(2000). 

Dessa maneira, em primeiro lugar era necessário analisar o perfil da gestão da frota de 
veículos do grupo, a qual é dividida da seguinte maneira: Existe uma área controlada pela 
coordenação de frota local chamada de Pool de veículos, os quais possuem uso 
compartilhado, onde os condutores fazem uma solicitação prévia, via sistema, e no dia e hora 
agendados coletam o carro com o time da logística. Essa área apresenta o funcionamento 
semelhante ao de uma locadora interna de veículos. Os demais veículos são de uso exclusivo 
dos departamentos que apresentam necessidade de uso diário. Tais departamentos solicitam a 
quantidade necessária no período de orçamento e os veículos e suas despesas são alocados no 
seu centro de custo respectivamente.  

A ideia da utilização de antenas de RFID se mostrou uma solução potencial, pois os 
veículos da empresa pernoitam nos pátios das sedes ou das agências. Devido ao volume de 
veículos ser significativamente maior nas sedes das grandes cidades, o projeto foi iniciado 
pelos grandes pátios. Os principais ganhos e expectativas do projeto eram os seguintes: 

• Desenvolvimento de política de otimização de uso dos veículos; 
• Promoção da prática de compartilhamento de veículos entre os departamentos; 
• Otimização do uso dos veículos do Pool; 
• Evitar aumento de frota ou mesmo identificar oportunidades de redução de frota; 
•  Redução de uso de táxi por uso de veículos da empresa; 
• Visão real e online dos veículos parados/ociosos dentro do pátio. 
• Redução do percentual de reprovações das solicitações por indisponibilidade de 

veículo. 
O piloto foi desenvolvido em uma das sedes da empresa, onde vários testes foram 

realizados pela equipe especializada do fornecedor, testes para definir melhor posicionamento 
das antenas, onde instalar as TAGs nos veículos, convergência das informações captadas com 
o sistema interno da empresa e a verificação de captura durante passagem dos veículos pelos 
portões, a qual foi monitorada diariamente de forma manual e sistemática com o objetivo de 
aferir no mínimo 99% de acerto nas leituras durante as movimentações. 
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O processo de implementação e gestão da tecnologia de RFID para monitoramento de 
veículos ociosos em uma distribuidora de energia elétrica é estudado nesse relato, assim como 
suas barreiras e facilitadores. O objetivo geral do relato é analisar a utilização da tecnologia 
RFID no monitoramento de veículos ociosos em uma distribuidora de energia elétrica. 

O trajeto metodológico para a coleta e análise de dados partiu da participação direta de 
um dos autores, da documentação relacionada ao projeto e da análise por meio de categorias 
analíticas propostas dedutivamente e emergentes indutivamente a partir dos dados analisados. 

A organização deste relato está orientada pelo protocolo proposto por Biancolino, 
Kniess, Maccari, & Rabechini Jr. (2012): A primeira seção está direcionada a introduzir o 
relato e a temática exposta. A segunda seção está orientada a desenvolver os princpiais 
aspetos teóricos relacionados ao tema, focando inicialmente na tecnologia RFID, seus 
princípios operacionais e técnicos. A seguir, explora-se a utilização da tecnologia no 
monitoramento de frotas. A terceira seção busca descrever o trajeto metodológico do relato e 
a quarta apresenta e analisa os resultados obtidos. A última seção traz as conclusões e 
considerações finais a partir do relato, assim como suas limitações e possibilidades futuras. 

 
 
2 Referencial Teórico 
  

O referencial teórico deste relato foi desenvolvido de forma a fornecer um panorama a 
respeito do que consiste a tecnologia RFID e de que modo se dá seu uso no monitoramento de 
frotas, aspectos que embasam o estudo. 
 
2.1 Tecnologia RFID: Princípios operacionais e técnicos 
 

Do inglês Radio-Frequency Identification, o RFID trata de um método de 
identificação automática por meio de sinais de rádio, recuperando e armazenando dados 
remotamente em dispositivos denominados etiquetas RFID. Uma etiqueta ou tag RFID é um 
transponder, pequeno objeto que pode ser colocado em uma pessoa, animal, equipamento, 
embalagem ou produto, dentre outros. Contém chips e antenas que lhe permitem responder 
aos sinais de rádio enviados por uma antena. O RFID é uma alternativa aos códigos de barras, 
de modo a permitir a identificação do produto de certa distância, como em sistemas de 
pedágio, onde seu uso é intenso. 
 Hessel, Rampim, Sacramento, e Bloch (2009) tratam da origem do sistema ao 
considerar que a tecnologia de identificação eletrônica foi proposta com o objetivo de 
identificação de alvos no solo, ar ou mar, durante os anos 1930, pelas forças armadas norte-
americanas. Pessoa, Jamil, Gonçalves, e Souza (2013), explicam em relação a tal descoberta 
que: 
 

O laboratório de pesquisas navais, liderado por Sir Alexander Watson-Watt, desenvolveu o sistema de 
identificação de amigo ou inimigo (IFF – Identification Friend-or-Foe). Nesse sistema os componentes 
mais importantes eram um interrogador e um transponder. A estação base emitia um sinal de radar e o 
transponder, após receber este sinal, o refletia de volta, fazendo que a antena do radar recebesse um 
retorno mais forte do que de outra forma teria (p. 2094).  
Algum tempo depois, por volta dos anos 1970, foram fabricados os primeiros sistemas 

comerciais de RFID, com foco na proteção dos inventários de lojas, sistema conhecido como 
‘etiquetas de 1 bit’, que não necessitavam de baterias e eram anexadas nos produtos à venda e 
disparavam um alarme quando próximos a um sensor (leitor) geralmente instalado nas portas. 
Leite e Silva (2015) reconhecem em sua pesquisa que os Estados Unidos foram precursores 
do uso do RFID para fins comerciais, quando na década de 1970 foram realizadas 
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experiências de identificação de veículos e mercadorias em movimento, financiadas pelo 
sucesso dos sistemas de pedágio.  

Nos anos 1980, passou-se a utilizar as frequências consideradas ultra altas (UHF – 
Ultra High Frequency), que possibilitavam a utilização de etiquetas para leituras a 10 metros 
de distância (Pessoa, Jamil, Gonçalves, & Souza, 2013). Ao final da década de 1990 e no 
início dos anos 2000, o aumento de alcance, velocidade e menores preços multiplicou as 
possibilidades de uso do RFID. Por isso, Ahson e Ilyas (2008) entenderam que as aplicações 
RFID têm crescido a um ritmo significativo, com implantações de sistema em uma série de 
indústrias como a farmacêutica, saúde, transporte, varejo, defesa e logística. Um aspecto 
importante da tecnologia RFID é que ela pode ajudar uma ampla gama de organizações e 
indivíduos a alcançar ganhos substanciais de produtividade e eficiência. As etiquetas de rádio 
frequência permitem a otimização de vários processos de negócios por meio da melhoria, 
automação ou até mesmo a eliminação de processos existentes e o surgimento de novos 
processos chamados processos inteligentes. 

O funcionamento da tecnologia de RFID consiste em dois componentes principais: o 
transponder (tag), que deve ser afixado no objeto a ser identificado e do leitor ou detector, 
que depende da tecnologia adotada, podendo ser um dispositivo de leitura ou de leitura e 
escrita. O leitor usualmente é composto por um módulo de alta frequência (que emite e 
recebe), uma unidade de controle e a interface para o transponder. Alguns leitores apresentam 
uma interface adicional para que possa transmitir os dados recebidos para outro sistema 
(Barbosa & Taco, 2014; Finkenzeller, 2010). 

Hessel et al. (2009) reconhecem que, além de etiqueta e leitor, o sistema RFID é 
dotado de antenas. O leitor deverá se conectar a um sistema que possa processar os dados 
coletados por meio da tag e enviar, pela antena, sinais de radiofrequência em busca de objetos 
a serem identificados. Assim, a etiqueta recebe a radiação enviada pela antena e a 
sincronização entre eles permite e recepção dos dados pelo leitor, que possivelmente enviará 
para um sistema de processamento.  

A tecnologia RFID torna possível a identificação de pessoas, animais, documentos, 
produtos ou veículos com distintos objetivos de gestão. “Na identificação veicular, a 
tecnologia RFID é utilizada em diversos contextos, como no controle de acessos a 
estacionamentos, na liberação automática em pedágios, no controle de acesso em áreas 
estritas, no rodízio de veículos e no controle e gerenciamento de frota” (Barbosa & Taco, 
2015, p. 02). Este relato tem foco na aplicação da tecnologia no controle e gerenciamento de 
frotas.  
 
2.1 O RFID aplicado ao monitoramento de Frotas  
 

O aprimoramento da tecnologia, da eletrônica e da comunicação facilitou o 
desenvolvimento de soluções que podem impulsionar a dinamicidade do processo produtivo 
(Barbosa & Taco, 2014). No caso específico da gestão de frota, Campos e Belhot (1994) 
entenderam que a partir do momento em que uma empresa tenha um veículo, torna-se 
imprescindível a administração racional desse bem. Os motivos dessa preocupação estão 
orientados ao fato de que veículos são bens de custo elevado e que se movem, “criando 
oportunidade para atritos, desgaste decorrente das condições ambientais, danos ao próprio 
veículo, a outros veículos, a pessoas, como o motorista, o ajudante ou terceiros” (Campos & 
Belhot, 1994, p. 181). Além disso, usualmente veículos transportam pessoas e bens materiais, 
exercendo papel relevante em diferentes sistemas produtivos. Por isso, a empresa precisa 
elaborar e implementar políticas, práticas e sistemas que propiciem o retorno sobre o 
investimento em seus veículos, para preservar seu poder de reposição e garantir sua 
competitividade.  
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 Não é por acaso que campos relacionados à gestão de frotas tenham recebido crescente 
interesse econômico e tecnológico, onde os mercados tendem a se tornar cada vez mais 
abertos e competitivos. As empresas necessitam cada vez mais atender ao seu cliente de forma 
eficiente e eficaz, seja por meio de produtos, processos ou serviços. Zeimpekis, Tarantilis, 
Giaglis, e  Minis (2007) reconheceram que os desafios da gestão da frota contemporânea vão 
além de custos e eficiência. Ao longo das últimas décadas os métodos clássicos de gestão de 
frotas têm abordado exaustivamente a questão da eficiência de custos, desenvolvendo a priori 
planos de roteamento em um amplo espectro de problemas práticos. “No entanto, a utilização 
de um plano inicial, embora necessária, é de modo nenhum suficiente para tratar eventos que 
podem ocorrer durante a execução do plano e afetar de forma significativa o desempenho do 
sistema” (Zeimpekis et al., 2007, p. 08, tradução livre). 

Os autores ainda relataram que a utilização da frota para a execução de pedidos e 
atendimentos de chamados em tempo real pode gerar desafios à gestão de veículos já em rota, 
além dos distúrbios intrínsecos aos ambientes urbanos, como atrasos no tráfego, 
indisponibilidade de estacionamento e avarias, ou aqueles intrínsecos aos ambientes rurais e 
inacessíveis, dependendo da operação da organização. A capacidade de lidar com esses casos 
de forma satisfatória é cada vez mais importante para a competitividade da logística e das 
operações relacionadas com os transportes. Por isso, Zeimpekis et al. (2007) propõem a 
gestão dinâmica de frotas, conceito que se refere a ambientes em que informações possam ser 
reveladas de forma dinâmica para o tomador de decisão. Essas informações nem sempre 
podem ser conhecidas na fase de planeamento inicial, e/ou podem mudar após a construção 
das rotas iniciais da frota durante a execução do plano. Além disso, há casos significativos em 
que não existe um roteamento e o sistema responde a solicitações que chegam de forma 
dinâmica. Nesse âmbito, o uso da tecnologia é imperativo para a articulação entre os recursos 
e os objetivos da empresa (Ahson & Ilyas, 2008). 
  O rápido crescimento das tecnologias de comunicação e informação agora fornecem 
oportunidades para a obtenção de informações em tempo real a custos mais baixos. Ichoua, 
Gendreau, e Potvin (2007) se interessaram na gestão frota de veículos em circulação para 
atender a solicitações de clientes que são reveladas de forma dinâmica ao longo do tempo. 
Nesses casos, a gestão e a operação se dão sob várias restrições operacionais tais como janelas 
de tempo e a capacidade limitada do veículo. Além de novos pedidos e/ou solicitações de 
serviços, outros tipos de eventos dinâmicos também podem ocorrer, tais como aspectos 
relacionados à dinâmicas de viagem, cancelamentos de serviço, avarias de veículos, etc. 
Adiciona-se a esses desafios os aspectos relacionados à mão-de-obra, como a qualificação e a 
motivação dos envolvidos (Campos & Belhot, 1994). Assim, as decisões devem ser feitas em 
um ambiente em mudança e repleto de desafios. O uso do RFID pode ser uma resposta 
tecnológica a essas questões (Leite & Silva, 2015). 
 Pessoa et al. (2013) destacam que a implementação do RFID com o objetivo de 
promover gestão competitiva deve atender a dois requisitos: alinhamento estratégico e gestão 
do conhecimento. Quanto ao alinhamento estratégico, os autores entendem que implementar a 
tecnologia adequada ao negócio pode se tornar um relevante desafio para os gestores das 
organizações. Nesse sentido, os autores conceituam alinhamento estratégico como “o esforço 
e orientação geral das disciplinas táticas empresariais no sentido previsto pela estratégia 
adotada pela organização. Assim pensando, uma ação alinhada à estratégia encontra nesta 
última toda a fundamentação para o seu desenvolvimento e correlação com os demais 
esforços empresariais” (Pessoa et al., 2013, p. 2100). A preocupação com o alinhamento 
estratégico é justificada por conta da possibilidade de gastos errôneos com tecnologia, 
utilização inadequada ou até mesmo falta de utilização (Davenport, 2000). Dessa maneira, 
importa o modo como a introdução do RFID está alinhada às estratégias da organização. 
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Pessoa et al. (2013) ainda consideram que a validação da aplicação da tecnologia de 
RFID depende do que se pode concluir em termos de processos de geração, retenção, 
compartilhamento, monitoramento estratégico e aplicação de tecnologia de informações e 
conhecimentos no ambiente das empresas. 
 Os aspectos teóricos apontados direcionam para as categorias analíticas que 
embasaram esse estudo. O relato da implementação e gestão da tecnologia de RFID na 
organização estudada foi realizado de acordo com os procedimentos metodológicos a seguir. 
 
3 Metodologia 
 

O presente relato técnico foi elaborado em duas etapas, tendo como ponto de partida a 
experiência profissional dos pesquisadores, que elaboraram a primeira versão por meio do uso 
de observação direta participante e da análise de documentos relativos à implementação e 
gestão do RFID no monitoramento de veículos ociosos - Relatório final do Projeto de 
Monitoramento do Pátio (XDoc01); Apresentação/Treinamento de utilização do Sistema/PMF 
(XDoc02); Mensagens eletrônicas de instrução e avaliação do sistema (XDoc03); e Sugestão 
de Otimização de Veículos (XDoc04). A segunda etapa do relato foi possível a partir da 
interação com a equipe de P&M, com o objetivo de analisar os dados e refletir sobre o alcance 
dos resultados pretendidos, as potencialidades e os desafios do uso da tecnologia no caso 
estudado. A abordagem foi predominantemente qualitativa, ainda que o uso de relatórios e 
dados secundários utilizados na gestão do processo tenha sido relevante para a projeção dos 
resultados da implementação.  

Para a observação participante, foi relevante a experiência prévia dos pesquisadores, 
dentre os quais o primeiro autor do relato, que coordena a equipe de P&M e possui atuação 
principal no setor automotivo e também na área logística de uma distribuidora de bebidas. 
Além da experiência da equipe de P&M com a gestão da frota, foram consideradas as 
demandas das áreas e da empresa apresentadas em reuniões e registradas em atas e mensagens 
eletrônicas, o que foi relevante na definição e identificação do problema.  

As categorias analíticas propostas foram alinhamento estratégico (Pessoa et al., 2013, 
Davenport, 2000); gestão do conhecimento (Pessoa et al., 2013); e, a diminuição da 
ociosidade de veículos (objetivo inicial da implementação do RFID, que emergiu da 
experiência prática). A análise dos dados foi orientada pelo modelo de análise de dados 
qualitativos proposto por Miles, Huberman & Saldaña (2014), por meio da condensação dos 
dados e visualização dos dados, seguida da elaboração e verificação de conclusões, que foram 
utilizados de forma iterativa e simultânea. A condensação dos dados se deu em primeiro e 
segundo nível, permitindo codificação aberta e interpretativa com o apoio das famílias de 
códigos propostas dedutivamente a partir do referencial teórico dessa pesquisa e daqueles que 
emergiram de forma indutiva.  

 
4 Resultados Obtidos e Análise 

 
A seção a seguir está organizada com o intento de apresentar a fase piloto, a execução 

do projeto e expansão para demais portarias, assim como os resultados alcançados. A 
apresentação é seguida da análise dos dados e elaboração de conclusões. 
 
4.1 Fase Piloto 

 
O projeto piloto foi realizado em uma das sedes na qual estavam lotados 

aproximadamente 156 veículos. O desempenho da solução foi acompanhado durante 30 dias, 
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durante os quais conferiu-se conferido se as antenas capturavam corretamente todos os 
veículos com a etiqueta de RFID à medida que trafegavam pelos portões. 

A ilustração demonstrada na Figura 1 esboça a arquitetura básica de funcionamento da 
solução, ou seja, o momento da captura das etiquetas de RFID pelas antenas durante a 
movimentação pelos portões. 

 

 
Figura 1: Arquitetura básica de funcionamento da solução de RFID. 
Fonte: XDoc01 

 
O fornecedor realizou uma visita técnica (Site Survey) antes do início do piloto e 

indicou através de um relatório, o local adequado para a instalação das antenas, o 
posicionamento ideal para a aplicação das etiquetas nos veículos, as especificações de 
infraestrutura a ser realizada, bem como as informações relativas ao processo do RFID. 

A imagem da Figura 2 apresenta o posicionamento das antenas após a realização da 
infraestrutura realizada na sede. 
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Figura 2: Posição das antenas de RFID implantadas da sede onde ocorreu o projeto piloto. 
Fonte: XDoc01; XDoc02. 

 
A imagem da figura 3 demonstra o posicionamento das etiquetas de RFID nos 

veículos. 

 
Figura 3: Arquitetura básica de funcionamento da solução de RFID. 
Fonte: XDoc01; XDoc02 

 
Após a instalação foi medido o índice de assertividade do registro de entradas e saídas 

do pátio. Alguns percalços no início do piloto dificultaram o sistema do fornecedor alcançar 
99% das capturas dos veículos. Ajustes de software foram necessários para se obter sucesso 
na assertividade da solução.   

Cabe ressaltar que cada estacionamento possui suas particularidades, logo a 
verificação da assertividade foi realizada diariamente, comparando os registros nos sistemas 
internos com os registros feitos manualmente por um profissional na portaria. A assertividade 
só é considerada aceita após atingir 99% e se manter durante 2 semanas. 

 
4.2 Execução do projeto – Expansão para demais portarias 

 
Após a aceitação do piloto, o fornecedor realizou a visita técnica nos 5 demais 

estacionamentos e emitiu seus respectivos relatórios de Site Survey com a localização das 
antenas nos portões de entrada e saída, bem como especificando a necessidade de 
infraestrutura.  
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Além dos relatórios foi apresentada da proposta formal financeira do projeto. O custo 
total foi previsto em R$ 286 mil, dos quais 65% (ou R$ 185 mil) alocados como CAPEX 
(Capital expenditure ou despesas de capital ou investimento em bens de capital, índice que 
aponta a quantidade de dinheiro gasto na compra de bens de capital de uma determinada 
empresa) e 35% (ou R$ 101 mil) como OPEX (Operational Expenditure, ou despesas 
operacionais). A Figura 4 apresenta mês a mês o avanço financeiro do projeto. 

 

 
Figura 4: Avanço financeiro mensal do projeto. 
Fonte: XDoc01. 

 
É possível verificar na Figura 4 que o avanço financeiro finalizou-se R$ 10 mil abaixo 

do previsto no projeto. Esta economia se deu em decorrência do reaproveitamento de 
equipamentos de informática (no-break, monitor, CPUs, etc.). Em paralelo às realizações das 
atividades de preparação da infraestrutura, portanto, ocorreram as aquisições dos 
equipamentos (antenas, leituras, computadores) e insumos (etiquetas de RFID). Depois de 
instalados e testados, a equipe de P&M passou a aferir os dados e tratá-los para obtenção dos 
resultados esperados.  

Devido à integração que o fornecedor conseguiu realizar com o sistema próprio da 
empresa, a Coordenação de Transporte passou a fazer um acompanhamento real por meio do 
Painel de Monitoramento do Pátio, criado para atuar na gestão da entrada e saída dos veículos 
em confronto com as datas e horários das solicitações de veículos do Pool. Tal rotina visa 
combater a indisciplina e/ou a displicência de alguns usuários, pois existem solicitações que 
são feitas, mas os veículos não são usados. Além disso, também promover a conscientização 
de uso dos veículos do próprio departamento antes de solicitar veículos no Pool. 

Além do recurso de Painel de monitoramento, o menu de consulta do Sistema dispõe 
de mais 3 recursos analíticos para monitoramento do pátio, a saber: 

• Taxa de ociosidade por veículo: a consulta provém aos Gestores das áreas a taxa 
de ociosidade de seus veículos proporcionando a otimização do uso de seus 
veículos entre suas equipes, subdepartamento ou mesmo outro departamento; 

• Registro de entrada e saída: que permite consultar todo o histórico das 
movimentações dos veículos; 

• Veículo no pátio por data e hora: apresenta o histórico de veículos que estavam 
dentro do pátio em determinado período de data e hora informadas. 

Também é possível, usando as informações provenientes dos recursos analíticos, 
realizar a geração de relatórios sintéticos, analíticos e rankings de veículos menos usados em 



 

 
 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/08/2016 10 

cada departamento. Esses relatórios são mensalmente apresentados aos Gerentes, 
Coordenadores e Supervisores das áreas com intuito de promover uma melhor utilização, 
realocação entre departamentos ou mesmo a alienação de veículos. 

Ao final de cada mês, os dados são extraídos do sistema de armazenamento do 
fornecedor e tratados com finalidade de análise do período do horário do expediente 
administrativo das 07h30min às 17h30min. Assim, passou-se a medir e criticar as 
informações junto aos gestores de cada veículo ocioso.  

É possível verificar a seguir, na Figura 5, as análises de uma das sedes, divulgadas 
mensalmente a partir do número de veículos disponíveis naquele pátio (Linha azul) e a 
quantidade de veículos ociosos durante todo o dia, a cada dia (representado pelas barras de 
cor laranja). 

 

 
Figura 5: Acompanhamento da gestão da frota no período de Maio de 2016, em uma das sedes. 
Fonte: XDoc01. 

 
Além dessa análise, foi possível também a realização da divulgação e apuração do ranking 

de veículos mais ociosos do mês, o que também propiciou a construção de um documento 
semestral denominado Sugestão de Otimização de Veículos, onde são sugeridas realocações 
de veículos por departamento ou para o pool. Eventualmente são realizadas sugestões 
relacionadas à redução da frota, devido à possibilidade de suprir a necessidade daquele 
veículo ocioso com veículos do pool. A seguir, um exemplo de ranking divulgado por 
departamento, na Figura 6: 
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Sqs. Nº de frota Classe Modelo Ano Fab Departamento % de dias ociosos Qtd de dias 100%

1º 2112 L SAVEIRO 1.6 2012 DMCP 55% 11

2º 6013 L SAVEIRO 1.6 2013 DMCP 45% 9

3º 9614 L SAVEIRO 1.6MI 2014 DMCP 45% 9

4º 9014 L SAVEIRO 1.6MI 2014 DMCP 45% 9

5º 9214 L SAVEIRO 1.6MI 2014 DMCP 35% 7

6º 6713 L SAVEIRO 1.6 2013 DMCP 30% 6

7º 8814 L SAVEIRO 1.6MI 2014 DMCP 15% 3

8º 6513 L SAVEIRO 1.6 2013 DMCP 15% 3

9º 7213 L SAVEIRO 1.6 2013 DMCP 15% 3

10º 8514 L SAVEIRO 1.6MI 2014 DMCP 15% 3

11º 7413 L SAVEIRO 1.6 2013 DMCP 10% 2

12º 6715 L SAVEIRO 1.6 2015 DMCP 10% 2

13º 7113 L SAVEIRO 1.6 2013 DMCP 10% 2

14º 7215 L SAVEIRO 1.6 2015 DMCP 10% 2

15º 9814 L SAVEIRO 1.6MI 2014 DMCP 10% 2

16º 9914 L SAVEIRO 1.6MI 2014 DMCP 5% 1

17º 6015 L SAVEIRO 1.6 2015 DMCP 5% 1

18º 7013 L SAVEIRO 1.6 2013 DMCP 5% 1

19º 7313 L SAVEIRO 1.6 2013 DMCP 5% 1

20º 8914 L SAVEIRO 1.6MI 2014 DMCP 5% 1

21º 9015 L SAVEIRO 1.6 2015 DMCP 5% 1

Ranking dos mais ociosos 

 
Figura 6: Ranking dos veículos mais ociosos divulgado aos departamentos. 
Fonte: XDoc03; XDoc04. 
 
 A aplicação da tecnologia RFID propiciou, dessa maneira, um conjunto de ações 
orientadas à diminuição da ociosidade da frota de veículos do Grupo X. Os resultados 
alcançados são analisados a seguir. 

 
4.3 Resultados alcançados  

  
A implantação deste projeto trouxe resultados satisfatórios para o grupo. O 

monitoramento dos veículos nos pátios permite a logística otimizar a gestão da frota. Com 
base nas informações geradas pelas antenas instaladas nas portarias, é possível administrar 
melhor os veículos do pool, evitando ociosidade em casos onde solicitações são feitas, mas os 
veículos não são usados. O projeto permitiu ainda atuar na análise de redução de frota, 
evitando ampliações por meio do remanejamento de veículos entre áreas, reduzindo as 
despesas controláveis (OPEX) e investimentos em frota (CAPEX). 

No primeiro relatório de sugestão de realocação de veículos, o investimento evitado 
foi da ordem de R$ 789.917,00 (Tabela 1) apenas movimentando os veículos entre as áreas ou 
reduzindo a frota. Além do ganho tangível, é notória a evolução e amadurecimento das 
equipes locais de transporte devido à obtenção desses novos recursos, o que demonstra um 
maior controle dos veículos e o atingimento de um novo patamar na gestão dos recursos 
disponíveis. Não obstante, percebe-se uma maior consciência dos gerentes das demais áreas 
em utilizar da melhor forma possível os seus veículos, melhorando o percentual de utilização 
dos mesmos além de uma melhor programação das atividades das equipes, fazendo com que 
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as mesmas permaneçam em campo, produzindo, por mais tempo, evitando deixar os veículos 
ociosos nos pátios. 

 
Tabela 1: 
Investimento de Capex evitado 

Pátios
Investimento

 de Capex evitado

Pátio 1 304.288,00R$                           

Pátio 2 200.549,00R$                           

Pátio 3 168.217,00R$                           

Pátio 4 35.297,00R$                              

Pátio 5 41.606,00R$                              

Pátio 6 39.960,00R$                              

Total 789.917,00R$                            
 

 Entre os resultados alcançados, a partir das categorias propostas conceitualmente, está 
o alinhamento estratégico da implementação e gestão da tecnologia no Grupo X. Pessoa et al. 
(2013) destacam a relevância dos investimentos serem realizados de forma articulada aos 
objetivos estratégicos da organização e Davenport (2000) entende a relevância de se evitar 
gastos e investimentos desnecessários. Nesse sentido, o presente relato aponta para um 
investimento assertivo e que gerou além de ganhos financeiros para a organização uma 
evolução no domínio da informação referente a frota por parte da equipe de transporte local. 
 Já a questão da gestão do conhecimento (Pessoa et al, 2013) traz os aspectos por meio 
dos quais a organização impulsiona e faz a gestão da geração, retenção, compartilhamento, 
monitoramento estratégico e aplicação de tecnologia de informações e conhecimentos no 
ambiente das empresas. Nesse âmbito a utilização do RFID propiciou uma visão mais clara da 
taxa de utilização da sua frota, subsidiando os gestores com números precisos para as tomadas 
de decisão referentes à ampliação e renovação da frota.  
 A necessidade da diminuição da ociosidade de veículos emergiu da experiência prática 
dos pesquisadores e consistiu no principal motivador de implementação da tecnologia RFID 
no caso estudado. Os resultados alcançados nesse aspecto apontam para um projeto bem-
sucedido que atingiu as expectativas traçadas e superou os ganhos fazendo com que novas 
formas de utilização da ferramenta fossem criadas, como por exemplo, a medição do TMS 
(Tempo médio de saída) das equipes de campo que começaram a ser medidas através do 
RFID, pelo registro de horários de saída das viaturas.  

 
 
5. Conclusões e Considerações finais 
 
 O presente trabalho teve o objetivo geral de analisar a utilização da tecnologia RFID 
no monitoramento de veículos ociosos em uma distribuidora de energia elétrica. O Grupo X 
optou por implementar a tecnologia para suprir uma carência na sua gestão de transportes e 
por entender que atingiria os resultados esperados controlando as entradas e saídas dos seus 
pátios de veículos. 

O alcance do objetivo geral do relato se deu por meio de pesquisa de abordagem 
qualitativa. A coleta de dados envolveu a utilização de múltiplos documentos e dos relatos dos 
envolvidos desde a implementação da tecnologia. As categorias analíticas propostas foram 
alinhamento estratégico (Pessoa et al., 2013, Davenport, 2000); gestão do conhecimento 
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(Pessoa et al., 2013); e, a diminuição da ociosidade de veículos (aspecto que direcionou desde 
o início o processo). 

 O processo ocorreu de forma embrionária em uma de seus maiores pátios, situado no 
estado de Sergipe, e após sua aprovação foi levado para outros estados no Nordeste e Sudeste 
do país, onde até os dias atuais funcionam e controlam as entradas e saídas dos pátios.  
 Esse relato pode ajudar empresas de diversos setores a pensar em uma forma moderna 
de controle de seus ativos, pois essa tecnologia permite monitorar não só veículos mais 
qualquer tipo de objeto que a organização entenda como importante e valioso, gerando um 
maior controle, segurança, diminuindo perdas por furtos ou mal-uso. 

Entre os aspectos práticos futuros, é necessário mencionar as possibilidades de 
ampliação da perspectiva da ociosidade para uma visão mais geral de eficiência. Entra nesse 
contexto a gestão dinâmica de frotas (Zeimpekis et al., 2007), que oferece possibilidades que 
se mostram adequadas ao Grupo X. Tecnologias que podem propiciar melhores resultados 
nesse sentido são diversas, mas a equipe de P&M vem dedicando-se a um novo projeto que se 
baseia na utilização da Telemetria visando um maior controle de sua frota durante todo o dia, 
monitorando acelerações e freadas bruscas, excessos de velocidades, buscando conscientizar 
os condutores para uma melhor preservação dos bens da empresa e focar no pilar segurança, 
tanto deles como de terceiros. Uma ferramenta que a telemetria possui muito aguardada pela 
equipe de P&M para a realização de futuros testes são as cercas eletrônicas, as quais 
permitem criar cercas virtuais através de coordenadas no mapa e controlar as entradas e saídas 
dos veículos daquela determinada área, utilizando apenas a localização de GPS dos mesmos. 

A limitação deste relato está relacionada principalmente ao fato do processo de coleta 
de dados envolver apenas a equipe que participou da concepção e implementação da 
tecnologia. Em um aperfeiçoamento do estudo, poderiam ser inclusas as visões das áreas 
usuárias, assim como um estudo de abordagem quantitativa para explorar aspectos 
intervenientes.  
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