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Help RentaVision FRETE - NTC 

Introdução 

O RentaVision foi desenvolvido com o intuito de ser uma ferramenta precisa para ser utilizada 

na montagem de Tabelas de Preços de transporte rodoviário de forma prática e intuitiva. 

Com ele é possível calcular custos operacionais de qualquer veículo rodoviário, assim como ter 

Tabelas de Preços variadas e versáteis adequadas às exigências do mercado. 

Visão Geral 

O método adotado pelo sistema tem como base os custos envolvidos nas várias atividades de 

transporte. Para tal, se tem num primeiro momento, um cadastro de todos os insumos e 

informações comuns às atividades. 

Depois, com base nos preços dos insumos e no índice de consumo destes, o usuário pode 

montar a planilha de custos dos veículos utilizados em suas operações, ou seja, dos que fazem 

parte da frota da empresa. 

Nos casos onde as informações solicitadas sejam desconhecidas pelos usuários, há a 

possibilidade de se utilizar os veículos cadastrados pela NTC, ou buscar estas informações no 

portal mantido pela NTC&Logística (www.portalntc.org.br). 

Por fim, parte-se para a elaboração das tabelas de preços. A montagem é simples, basta inserir 

algumas informações relativas à operação e o sistema cria instantaneamente a tabela na 

forma solicitada. 

Para Frotistas    Para NÃO Frotistas e Simulações 

 

 

 

 

 

Observações Importantes 

1. Nesta versão, as despesas administrativas são incluídas no preço utilizando-se de um 

percentual do valor cobrado (como se fosse um imposto). Estudos do DECOPE 

mostram que este percentual, é em média, de 10% para empresas que transportam 

cargas fechadas e de 40% para as empresas que atuam com cargas fracionadas. Neste 

caso o ideal é que cada empresa calcule o seu valor da forma mais precisa possível, 

para isto, basta somar todas as despesas indiretas (todos os custos da empresa 

excluídas as que estão na planilha de custo do veículo) e dividir o total pelo 

faturamento total médio. 

1a Etapa - CADASTRO 

2a Etapa – PLANILHA VEÍCULOS 

3a Etapa – TABELAS DE PREÇOS 

1a Etapa – TABELAS DE PREÇOS 

Utilizando veículos cadastrados 
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2. Para efeito de cálculo de preço é importante trabalhar com valores médios, pois a 

tabela de preço só deve se alterada quando a média se alterar, ou seja, variações 

mensais não devem, a princípio, alterar a tabela, a não ser que a mesma seja 

permanente. 

Operações Básicas 

Em todas as telas do RentaVision encontra-se 4 funções: 

Incluir     Alterar   Consulta    

Exclusão   “Botão” Gravar   

Na Tela de cadastro das Planilhas de Veículos o botão  irá mostrar a planilha do 

veículo selecionado. 

E nas telas de Tabelas de Fretes o botão  gera a tabela de frete 

especificada. 

 

Seção de Cadastros 

Dos insumos e informações comuns às atividades. 

 

Unidade de carga 

Cadastro das unidades das principais cargas transportadas pela empresa e unidades de preços. 

Exemplos: tonelada, metro cúbico, contêiner 20 pés, veículo, entrega, palete, entre outros. 
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O usuário poderá cadastrar quantas unidades achar necessária, tomando como base o preço 

dos serviços prestados. São apenas dois campos um referente a descrição da unidade e outro 

indicando à sua abreviação. 

Dados Gerais 

Este cadastro se refere aos dados gerais sobre a empresa, tais como: 

- Nº de Veículos em Operação: total de veículos que a empresa utiliza, somar próprios e os 

agregados (autônomos fixos). 

- Carga Média Mensal Transportada: volume total de carga movimentada em média por mês 

pela empresa em suas operações. 

- Escolha da Unidade de Carga: unidade de carga referente ao volume de carga movimentado. 

- Percentual de Despesas Administrativas s/ Faturamento para Tabela de Frete Fracionada e 

Lotação: este número é importante, pois será através dele que as despesas administrativas 

serão incluídas no preço calculado. Como as operações com carga lotação e fracionada tem 

características diferentes, o que implica em valores de custos dispares o RentaVision pede 

separadamente os mesmos.  

- Taxa de Juro Mensal: esta será a taxa de juros utilizada no cálculo da remuneração de capital 

empatado no veículo e demais equipamentos. 

 

IMPORTANTE: De acordo com a experiência da NTC a participação das despesas 

administrativas, ou indiretas, no faturamento das empresas transportadoras giram em torno 

de: 

- nas operações de carga Lotação: entre 8 e 15%. 

- nas operações de carga Fracionada: entre 35% e 50%. 

Tipos de Carga 

Este é um cadastro importante, pois serve para separar, em função do tipo de carga, as 

diversas generalidades e serviços adicionais existentes. 

Exemplo 

Tipo de carga: geral fracionada, granel sólido, agrícola, etc. 
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Tipos de Combustível 

Tela para cadastro dos vários combustíveis utilizados pelos veículos da empresa e atualização 

dos preços unitários de cada um. Desta forma, fica fácil atualizar as tabelas e planilhas quando 

houver alteração no valor deste insumo, assim basta corrigir o valor e todos os cálculos serão 

refeitos com o novo valor. 

 

O cadastro do combustível é feito com a inclusão da descrição do mesmo, a sua unidade e o 

preço unitário. Inclusive é possível cadastrar, por exemplo, um preço para a bomba interna e 

outro para o posto externo, e preços distintos para regiões diferentes. 

Exemplo: diesel SP, gasolina SE bomba interna, álcool, ARLA 32, entre outros. 

Pneus e Recapagens 

Cadastro dos pneus utilizados e o preço das respectivas recapagens. Nesta tela devem ser 

preenchidos os campos referentes a: 

- Medida: 215/65 R16, pneu Veículo Leve, pneu para semirreboque, etc 

- Preço do Pneu Novo: valor de compra do pneu novo. 

- Preço da Recapagem: valor pago pela reforma (recapagem ou recauchutagem) do pneu. 

 

Categoria de Veículos 

Tela referente ao cadastro das categorias dos veículos que compõe a frota da empresa. 

 

Para realizar o cadastro deve-se descrever a categoria e indicar o valor médio, em percentual 

do valor do veículo, referente às taxas e impostos anuais incidentes sobre o mesmo, por 
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exemplo: o IPVA, taxa de licenciamento, DPVAT, taxa para inspeção veicular, taxa para a 

vistoria de tacógrafo, etc. Lembrando que o percentual incidirá sobre o valor médio calculado 

entre o preço do novo e do usado. 

Exemplo: 

Para um veículo pequeno (utilitário) comercial em licenciado na cidade de São Paulo, tem-se 

2% IPVA, Licenciamento R$ 59,64, Vistoria do tacógrafo R$ 85,00 (R$ 190,00 a cada 2 anos), 

DPVAT R$ 105,68, Inspeção veicular R$ 41,87 , despachante R$ 90,00. 

Percentual = 2% + (59,64+85,00+105,68+41,87+110,00)/(Valor médio do veículo) 

Percentual = 2,47% 

Veículos e Implementos 

Como forma de facilitar e padronizar as operações no RentaVision, foi criado o cadastro dos 

veículos. Nele são cadastrados os veículos utilizados nos serviços prestados pela empresa e 

seus respectivos valores quando novo. 

A dica aqui é cadastrar os conjuntos juntos, cavalo mecânico e semirreboque. Veja o exemplo 

na tela abaixo: 

 

Para a execução do cadastro é só digitar a descrição do veículo, escolher a categoria do mesmo 

entre as já cadastradas e informar o preço do veículo e de sua carroceria ou implemento. 

Há a possibilidade de se cadastrar em separado o semirreboque e o cavalo mecânico também, 

neste caso deve-se colocar no valor do veículo ou do semirreboque, ZERO.  

Tipos de Tabelas 

Outro cadastro que serve para manter a padronização dentro do software. Aqui a separação 

básica é entre carga lotação e carga fracionada.  

Desta forma, cria-se a possibilidade de cadastrar tabelas diferentes para cargas lotação, por 

exemplo, Carga Geral Lotação, Carga a Granel, Contêiner, Carga Líquida,  entre outras. As 

diferenças implicam em alterar os campos referentes à descrição, e escolha do tipo de carga e 

a sua unidade.  
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Para as cargas fracionadas a diferenciação está, basicamente, nos fatores de fracionamento. A 

sugestão neste caso é cadastrar os fatores padrões, e caso haja alguma alteração, que esta 

seja feita na geração da tabela, quando se terá a chance de alterá-los conforme a carga, região 

ou mesmo o cliente. 

 

Generalidades e Serviços Adicionais 

As generalidades são taxas cobradas das operações que fogem do padrão do serviço de 

transporte, assim, todo vez que acontecer um fato que altere a rotina de trabalho, este deve 

ser cobrado a parte e na forma de generalidade. 

Nesta tela devem ser cadastradas todas as generalidades pertinentes ao seguimento de 

transporte que a empresa atua. Para cadastrar a generalidades devem ser preenchidos os 

seguintes campos: 

- descrição: designação da generalidade. 

- Descrição Detalhada (opcional): texto explicativo sobre as condições em que cabe a cobrança 

da taxa. 

- Indicação se a taxa é uma generalidade ou um serviço adicional. 

- Tipo de Carga: escolha do tipo de carga em que cabe a cobrança da taxa. 

- Opção de escolha sobre o tipo de cobrança, valor ou percentual, ou seja, a taxa pode ser 

cobrada na forma de um percentual sobre o frete ou preço da mercadoria, ou pode se cobrar 

um preço fixo, por exemplo, uma taxa de estadia de veículo cobrada através de um valor 

fixado por dia. 

- Forma de Cobrança: maneira pela qual será cobrada a generalidade. 
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Para cadastrar os serviços adicionais o procedimento é o mesmo. Entretanto, por uma questão 

conceitual, estes valores são apresentados separados das generalidades, já que os mesmos 

não fazem parte da atividade de transporte. Para exemplificar estes serviços temos: a taxa de 

agendamento de entrega, devolução do canhoto de notas fiscais, taxa de entrega com veículo 

dedicado, serviço de paletização, etc. 

Impostos 

Cadastro dos principais impostos incidentes sobre o faturamento da empresa. Neste caso, 

basta informar a designação do mesmo com a alíquota respectiva. 

 

Tripulantes 

Tela onde se cadastram os funcionários que trabalham embarcados nos veículos, basicamente 

os motoristas e os ajudantes. Seu registro se resume em descrever a função do funcionário, o 

salário base da categoria, o complemento salarial referente a media paga com horas extras, 

prêmios, comissões entre outros, e por fim, o percentual de encargos sociais (podendo-se 

incluir neste valor os benefícios) incidentes sobre o salário. 

 

Seção de Planilha de Custos 

Na seção Planilha de Custos devem ser cadastrados os tipos de veículos utilizados nas 

operações de transportes. Não se aconselha o cadastro de modelos de veículos, devem ser 

inseridos tipos, por exemplo: caminhão pesado, van, picape, automóvel pequeno, etc, 
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independente de marca ou modelo. Os valores referentes a estes veículos podem ser médias 

dos modelos mais vendidos, ou mesmo, os valores médios do modelo mais representativo da 

frota. 

Lembre-se que o objetivo é formatar um preço de um serviço de transporte, e que o veículo 

que irá realizá-lo só será conhecido no momento da execução do mesmo. E, será aquele que 

estiver disponível no início do trabalho independentemente do modelo. Até porque não é 

pratica de mercado a elaboração de tabelas de preço por marca e modelo de veículo. 

A NTC disponibiliza uma relação com as principais categorias de veículos para os que não 

possuem frota, basta escolher um deles. 

Para a devida inclusão do veículo será preciso ter as seguintes informações: 

- Veículo/Implemento Novo: escolher o veículo entre os cadastrados. 

- Tempo de Uso: laçar o tempo que o veículo deve ficar na empresa até ser substituído por um 

novo. 

- Valor Residual: valor que se espera conseguir com a venda do veículo após o tempo de uso. 

Neste caso o valor deve ser lançado em percentual do valor do veículo novo. O site 

Transporte&Economia possui uma tabela de veículos novos e usados como referência. 

- Seguro do Casco: também em percentual, este valor deve ser suficiente para cobrir os riscos, 

de roubo ou acidente, decorrentes da operação com o veículo, independente se há ou não 

uma apólice se seguro para o veículo. Sugere-se o valor mínimo de 3% para esta cobertura. 

Gasto com manutenção (peças e mão de obra): neste caso a referência é mensal, e o percentual 

sobre o valor do veículo novo deve refletir o custo médio para manter o veículo em condições 

de operar de forma eficiente. 

Combustível 1: escolher entre os combustíveis cadastrados e utilizados pelos veículos. 

Média de Consumo 1: informar o consumo médio, em km por litro, do veículo. 

Combustível 2: pode-se escolher, entre os combustíveis cadastrados, um segundo 

combustível, por exemplo, o consumo do aditivo ARLA 32, exigidos por alguns modelos Euro V. 

Média de Consumo 2: informar o consumo médio, em km por litro, do veículo com o 

combustível 2. 

Medida do Pneu: escolher no cadastro de pneus o indicado para o veículo. 

Durabilidade do Pneu Novo: indicar quantos quilômetros dura em média o pneu novo do 

veículo. 

Núm. Médio de Recapagens: lançar neste campo quantas recapagens, em média, é feita no 

pneu do veículo. 

Durabilidade Média de cada Recapagem: indicar quantos quilômetros dura em média o pneu 

recapado do veículo. 
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Quantidade de Pneus do Veículo: anotar quantos pneus o veículo utiliza - não considerar os 

estepes. 

Preço da Lavagem: indicar o preço da lavagem completa do veículo. 

Nro. Médio de Lavagens por Mês: quantas vezes por mês, em média, lava-se o veículo. 

Quilometragem Média Rodada por Mês: média de quilômetros rodados pelo veículo por mês. 

Média mensal de Gastos com Rastreador: média de gastos com o rastreador, em 

comunicação, manutenção etc. 

 

Após o cadastramento do veículo pode-se gerar a sua planilha clicando no “botão Calcular 

Planilha”. 

 

Seção de Tabelas de Fretes 
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É nesta seção onde são montas as tabelas de fretes. Ela foi separada nas duas formas básicas 

de transporte: carga fracionada e carga lotação. As tabelas no RentaVision seguem o padrão 

de mercado contemplando todos os componentes tarifários: frete peso, frete valor, GRIS, 

generalidades, taxa de despacho para cargas fracionadas e o serviços adicionais. 

Deve-se iniciar o processo de montagem da tabela com a definição de um nome para a 

mesma. Este pode ser de um Cliente, uma região, um determinado tipo de carga, determinada 

vigência, etc. A descrição do nome é importante, pois será através dele que a tabela será 

identificada e individualizada, portanto, quanto mais completo ele for melhor. 

Exemplo: Peçasnovas Carga Geral de 02-2012  

Carga Fracionada 

Após a definição do nome indica-se o tipo de tabela, e em seguida o percentual de despesas 

administrativas, os impostos incidentes e a margem de lucro, valores que irão compor o índice 

de mark up: 

 

Observe que o sistema traz o valor do cadastro geral referente às despesas administrativas, 

mas este valor pode ser alterado caso o usuário ache necessário. 

Taxa de Coleta e Entrega (Despacho) 

A próxima etapa contém os campos dos parâmetros utilizados no cálculo da taxa de despacho 

(ou de coleta/entrega). É necessário indicar o tipo veículo que realiza o serviço, podendo ser: 

um dos cadastrados pelo usuário, um da NTC, ou mesmo digitando diretamente os valores do 

custo fixo e variável por km que você tenha – pode-se obter estes valores nas planilhas do site 

NTCTECH.  

Para completar o custo de operação do veículo defina a tripulação: funcionários e quantidade 

utilizada. Em seguida preencha os 2 últimos campos para que o RentaVision calcule a taxa: 

Nº Médio de Coletas e Entregas: quantas coletas e entregas em média por mês cada veículo 

faz. 

Quilometragem Média Rodada: quanto roda em média por mês cada veículo nas operações 

de coleta e entrega. 

Taxa de Transferência 
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Para a apuração do preço de transferência da carga entre filiais os primeiros passos são os 

mesmos, escolha do veículo e da tripulação. Em seguida serão necessárias as seguintes 

informações operacionais: 

Dias Trabalhados: quantos dias em média por mês os veículos operam nesta atividade. 

Horas Trabalhadas: quantas horas por dia, em média, o veículo se dedica a esta operação. 

Tempo de Carga e Descarga: quanto tempo em média ele fica parado nas etapas de carga e 

descarga. 

Velocidade Média do Veículo: neste caso, deve-se computar no cálculo da velocidade média 

os tempos de parada durante a viagem. O correto para a apuração deste valor é pegar a 

distância da origem até o destino, das principais rotas, e dividir pelo tempo de viagem.  

Caso não se tenha idéia de que valor colocar, a sugestão é de uma velocidade média entre 50 e 

55 km/h para trechos rodoviários. 

Capacidade Líquida do Veículo: quanto o veículo carrega de carga, em toneladas, em média 

nas suas viagens. Lembre-se que se trata de um veículo de carga fracionada e que dificilmente 

ele sai a plena carga, mas valores abaixo de 70% de sua capacidade indicam uma escolha 

equivocada de veículo. 

Por fim o sistema solicitará informações referentes à formatação da tabela: 

Faixa de Quilometragem 1 

As divisões de faixa de quilometragem que se quer na tabela, por exemplo: de 1 a mil 

quilômetros, com intervalo de 100 em 100 km, ou seja, 100, 200, 300, 400, ... até 1.000. 

Caso você queira mudar o intervalo após a última faixa da parte 1 da tabela, é só indicar que 

quer que seja feita uma quebra de faixa: 

 

Para facilitar o sistema apresentará o último valor da faixa anterior e solicitará que se informe 

novamente a quilometragem final da nova faixa da tabela e o novo intervalo. 

As últimas informações que devem ser inseridas são a confirmação ou alteração dos fatores do 

fracionamento e a indicação de quais são as Generalidades e os Serviços Adicionais que devem 

ser incluídas na tabela. Com relação às generalidades e aos serviços adicionais há a 

possibilidade delas serem incluídas com o texto explicativo, neste caso é necessário fazer esta 

opção. 
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Caso tenha terminado é só gerar a tabela de frete clicando no botão “Calcular Tabela de Frete” 

e imprimir, se estiver de acordo com suas expectativas. 

 

Carga Lotação 

As etapas para a montagem da tabela de preços para a carga lotação são semelhantes a da 

carga fracionada relativa a transferência entre filiais. Desta forma ter-se-á que passar pelas 

etapas de: 

Identificação da tabela 

 

Descrição: indique o nome para a identificação da tabela. É importante que a descrição 

identifique algumas características da tabela, tais com: qual o tipo de carga ou cliente a tabela 

se refere, a região, o tipo de caminhão, etc. 

Tipo de Tabela de Frete: escolher entre as cadastradas previamente. 

Impostos e Despesas Administrativas 
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Após a definição do nome deve-se indicar o percentual de despesas administrativas, os 

impostos incidentes e a margem de lucro desejada, valores que irão compor o índice de mark 

up: 

 

Observe que o sistema traz o valor do cadastro geral referente às despesas administrativas, 

mas este valor pode ser alterado. 

Dados Operacionais 

Para a apuração do preço de transferência da carga lotação é necessário que se informe alguns 

dados operacionais, como: escolha do veículo e da tripulação. Em seguida serão necessárias as 

seguintes informações operacionais: 

 

Dias Trabalhados: quantos dias em média por mês os veículos operam nesta atividade. 

Horas Trabalhadas: quantas horas por dia, em média, o veículo se dedica a esta operação. 

Tempo de Carga e Descarga: quanto tempo em média ele fica parado nas etapas de carga e 

descarga. 

Velocidade Média do Veículo: neste caso, deve-se computar no cálculo da velocidade média 

os tempos de parada durante a viagem. O correto para a apuração deste valor é pegar a 

distância da origem até o destino, das principais rotas, e dividir pelo tempo de viagem.  

Caso não se tenha ideia de que valor colocar, a sugestão é de uma velocidade média entre 50 e 

55 km/h para trechos rodoviários. 

Capacidade Líquida do Veículo: quanto o veículo carrega de carga, em toneladas, em média 

nas suas viagens. Lembre-se que se trata de um veículo de carga fracionada e que dificilmente 

ele sai a plena carga, mas valores abaixo de 70% de sua capacidade indicam uma escolha 

equivocada de veículo. 
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Formatação da tabela 

Faixa de Quilometragem 1 

As divisões de faixa de quilometragem que se quer na tabela, por exemplo: de 1 a mil 

quilômetros, com intervalo de 100 em 100 km, ou seja, 100, 200, 300, 400, ... até 1.000. 

Caso você queira mudar o intervalo é só indicar que quer que seja feita uma quebra de faixa: 

 

Neste caso o sistema trará o último valor da faixa anterior e solicitará que se informe 

novamente a quilometragem final da nova quebra da tabela e o novo intervalo. 

Caso seja necessário pode-se incluir no final da tabela as generalidades, selecionando entre as 

cadastradas. Há ainda, a possibilidade, das generalidades serem impressas com a opção de 

forma “detalhada”, opção que contempla o texto descritivo de cada uma.  

Por fim, é só gerar a tabela de frete clicando no botão “Calcular Tabela de Frete”, conferir e, se 

estiver tudo certo, mandar imprimir. 

 

IMPORTANTE: 

As tabelas podem ser salvas em formato HTML ao invés de serem impressas. Neste caso, você 

poderá abrir o arquivo salvo também em Excel, opção que dá mais liberdade para se fazer 

adequações e inclusões na sua tabela.  


