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ABSTRACT  

The purpose of this article is to formally define the logistics concept. First, it 
characterizes the importance of planning along the cycles of supplying, production and 
distribution. After that, it presents the system of costs in the transport of an X company. 
Finally, a better form of financing freight, that not only considers the distance in 
kilometers, but also the time of deliveries. 
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1. INTRODUÇÃO 
 A competição entre as empresas pela conquista de seus clientes torna-se o ponto 
crucial, levando as organizações a buscarem diferenciais e/ou vantagens mais competitivas. 
 Nota-se que o cliente mais do que nunca, torna-se o centro das atenções, onde 
satisfazer as necessidades deste é ter a certeza de lucros futuros. Por isto as empresas 
deparam-se com o desafio de coordenar experiências em tarefas individuais numa 
competência integrada, focalizando o cliente. 
 No universo de crescentes exigências em termos de melhores desempenhos e 
qualidade de serviços oferecidos aos clientes, surge o conceito de “Logística” como uma 
tendência forte e necessária para assumir um fundamental papel na integração e 
coordenação das atividades ao longo dos ciclos de suprimento, produção e distribuição 
(cadeia logística) para as empresas. Considera-se também, que os produtos devam estar nas 
localidades desejadas, no tempo planejado, e ainda com eficiência, sendo esses os fatores 
cruciais para a manutenção dos níveis de competitividade e expansão em novos mercados. 
 Desta forma, este trabalho tem como objetivo aprimorar o sistema de custo de 
transporte da empresa X, do ramo de comércio atacadista, dentro do contexto da logística. 
Para tal, será apresentado um estudo sobre os custos de transporte desta empresa, para que 
se possa, então, sugerir métodos mais eficazes de custeios, evidenciando assim, que a má 



conciliação dos setores envolvidos, como depósito, roteirização, compras e vendas podem 
gerar custos desnecessários. 
 
2. LOGÍSTICA 
 O conceito da Logística mais usado atualmente e sustentado pelo Council of 
Logistics Management in Cardoso (1999) é: “Logística é o processo de controle, 
planejamento e implementação do fluxo e o armazenamento, eficiente e eficaz em função 
dos custo, de matérias primas, estoques e as informações correlatas desde o ponto de 
origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender as necessidades dos clientes.”  
 Pode-se ressaltar que a logística além de envolver o gerenciamento e a coordenação 
de diferentes atividades encarando-as como uma atividade operacional, tem como função: 
cortar custos, acelerar a execução das atividades e melhorar o serviço ao consumidor. 
 A logística, também, pode ser definida como sendo o planejamento e a operação 
dos sistemas físicos (armazéns, rede de transportes, etc.), informacionais (processamento 
de dados, tele-informática, etc.) e gerenciais (controles gerenciais,etc.) necessários, para 
que insumos e produtos vençam condicionantes espaciais e temporais de forma econômica 
[ASKIN apud NOVAES in Silva, Leite, Paula e Osterne (2000)] 
  Outro aspecto firmemente embutido no conceito logístico moderno é a qualidade 
do serviço logístico. Assim, o principal objetivo dos sistemas logísticos planejados e 
implementados, é atingir o maior nível de serviço com os menores custos totais, 
procurando satisfazer plenamente as necessidades dos clientes. 
 Silva, Leite, Paula e Osterne (2000) ressaltam que o planejamento Logístico é 
imprescindível para o desenvolvimento sustentável de determinadas regiões. Onde o 
conhecimento e a aplicação de técnicas procuram proporcionar a racionalização de 
atividades que representam algum diferencial competitivo, tendo como principais objetivos 
a minimização dos custos e a maximização da qualidade do serviço oferecido.    
 A logística também tem importância numa escala global. Na economia mundial, 
sistemas logísticos eficientes formam base para o comércio e a manutenção de um alto 
padrão de desenvolvimento dos países. Esta eficiência permite que uma região geográfica 
explore suas vantagens, concentrando seus esforços em determinados produtos, para 
poderem exportá-los  para outras regiões. 
 
2.1 SUPPLY CHAIN 
 Ao se falar de Logística não se pode deixar de mencionar o conceito de Supply 
Chain (SC) ou Logística Integrada, pois esta engloba a logística, sendo mais do que isso. 
Inclui o fluxo de materiais e produtos até os consumidores, envolvendo também as 
organizações que são parte desse processo. Ela compreende todas as atividades associadas 
com o fluxo e transformação de mercadorias desde o estágio inicial até o cliente, assim 
como os seus correspondentes fluxos de informação. Reconhece ainda, que existem formas 
de cooperação que podem ligar as organizações resultando em uma maior eficiência do 
sistema como um todo.  
 O gerenciamento integrado é característico da Supply Chain Management (SCM) e 
segundo Pires (1999) e Anderson, Britt & Favrem (1997) in Queiroz e Cruz (1999), pode 
ser considerada como uma visão expandida, atualizada e sobretudo, holística da 
administração de materiais tradicional, abrangendo a gestão de toda a cadeia produtiva de 
uma forma estratégica e integrada. Ela pressupõe, fundamentalmente, que as empresas 
devem definir suas estratégias competitivas e funcionais através de seus posicionamentos 
dentro das cadeias produtivas nas quais se inserem. 
 O objetivo da SCM é controlar o custo total, melhorar qualidade, maximizar a gama 
de serviços ao consumidor e o lucro [Queiroz e Cruz (1999)]. Portanto, é fundamental a 
escolha correta dos fornecedores e o alinhamento dos objetivos neste processo. Esta idéia é 



defendida também por Pires in Queiroz e Cruz (1999). Isto é obtido através de uma agenda 
comum de melhorias e capacitação resultando numa estrutura produtiva com uma 
competência distinta e muito difícil de ser combatida pela concorrência. 
 De acordo com Queiroz e Cruz (1999) a habilidade em diminuir os lead-times em 
uma SC, aumenta a flexibilidade de produtores para tomar a decisão muito mais próxima 
do momento em que ocorre a demanda. Portanto, a competência se torna um conceito 
importante dentro da SCM, pois é o elo entre a estratégia e a infra-estrutura, podendo ser 
descrita somente qualitativamente e é um atributo que geralmente não é percebido pelos 
clientes. 
 Constantes pressões para a redução de custos e para realização da produção de uma 
forma mais eficiente tem conduzido para o Just in Time (JIT). Essa busca de um 
desempenho geral melhor, tem se convertido numa diminuição dos canais de comunicação 
nas cadeias produtivas [Collins et all. in Queiroz e Cruz (1999)]. 
 Para que determinado produto satisfaça o cliente, ele deve estar no local certo, na 
hora desejada e ser funcional, tanto que o comércio varejista tem exigido que seus 
fornecedores enviem as mercadorias conforme serão vendidas, sem necessidade adicional 
de preparação para venda.  
 Todos os custos da SC são pagos pelo consumidor. Por isso quanto mais custos 
forem eliminados ou diminuídos melhor para o consumidor.  
 Em Cooke in Queiroz e Cruz (1999) ele cita dez ações que as empresas tomaram 
para diminuir os custos na SC.  
1 – Desenvolver ou aprimorar os programas como o Vendor Managed Inventory e o JIT 
para ganhar velocidade de inventário e padronizar ordens. 
2 – Usar Eletronic Data Interchange (EDI), internet, etc, para reduzir custo de transação e 
tempo de ciclo. 
3 – Utilizar as novas ferramentas de previsão e planejamento para centralizar estas 
informações. 
4 – Produzir sob uma agenda de produção que vise otimizar a balança de lucro, o serviço 
ao consumidor, a utilização de recursos e a capacidade de utilização através de software de 
otimização. 
5 – Rever continuamente o custo de construir um inventário contra o custo de capacidade 
de produção por ordem. 
6 – Condensar a cadeia de suprimento substituindo produtores e distribuidores para mais 
próximo do seu mercado. 
7 – Produção integrada, planejamento de inventário, serviço ao cliente, distribuição e 
funções de transporte para melhorar a viabilidade de informação, redução de inventário e 
melhoria do serviço. 
8 – Identificar e fixar consumidores não lucrativos e linhas de produtos para aumentar 
margens e eliminar negócios. 
9 – Avaliar a praticabilidade do outsourcing total ou de partes da sua SC. Utilizar experts 
externos quando estes podem fazer a sua companhia economizar dinheiro. 
10 – Centralizar funções de suporte da SC, tais como escritório de compras para ganhar 
economia de escala , downsize e reduzir custos de transação. 
 
2.2 SETORES ENVOLVIDOS COM A LOGÍSTICA 
 Segundo ALLEN in Zanqueto Filho e Pizzolato (2000), nem todas as empresas ou 
escolas têm definido claramente a que área a logística pertencente. O conceito de logística 
está associado ao gerenciamento de atividades de setores como o transporte, o controle de 
estoque e de informação de depósito, e todas as atividades que envolvem o processo de 
movimentação interna e externa do produto e o reabastecimento deste para o cliente.  
 A logística tem a responsabilidade de coordenar processos de produção internos, 



expedição, transporte e distribuição à armazéns ou a consumidores, junto aos setores 
responsáveis. Entretanto, deve-se lembrar que a área de logística tem uma ligação muito 
forte com a área financeira, pois tem a responsabilidade de administrar recursos de forma 
eficiente e eficaz, e também uma ligação com a área comercial, na qual é a logística que 
administra os novos recursos provenientes de aquisições do setor de compras, e atende as 
necessidades dos clientes de acordo com a demanda do setor de vendas.   
  
3. CUSTOS 
 Os custos logísticos típicos de uma empresa são transporte, manutenção de 
estoques, serviços a clientes, processamento de ordens, armazenagem, empacotamento e os 
custos associados com informação e dados administrativos internos e externos, entretanto, 
segundo pesquisas mencionadas em ALLEN in Filho e Pizzolato (2000), os maiores custos 
são os custos de transporte. Porém, é importante ressaltar que a composição do custo de 
transporte no custo logístico de uma empresa depende diretamente das características do 
produto transportado.  
 Características como tipo de transporte, periculosidade do produto, condições de 
temperatura, valor da carga, riscos de roubo, condições de seguro para a carga são usadas 
para identificar custos adicionais na prestação do serviço ao cliente.  
 Considerando que muitas empresas trabalham considerando apenas os custos 
variáveis mais imediatos no setor de transporte, não se importando com os reais custos 
gerados nas entregas, será feito um estudo de caso em uma empresa X, para visualizar o 
enfoque dado, e então, sugerir possíveis mudanças que se adaptem às condições de 
trabalho desta empresa.  
 
3.1 SISTEMA DE CUSTOS DE TRANSPORTE DA EMPRESA X 
 A empresa X tem como ramo de atividade o Comércio Atacadista, no entanto 
trabalha também como varejo, pois trabalha com produtos fracionados, para que possa 
atender seus principais clientes, que são de pequeno e médio porte. 
 Esta empresa apresenta uma grande diversidade de produtos, podendo ser 
classificados em alimentícios, limpeza, higiene pessoal e farmacêuticos. Observa-se uma 
não homogeneidade dos produtos, onde há grande variação no peso, volume, dimensões e 
resistência, dificultando assim o seu manuseio na separação e distribuição das mercadorias. 
 O setor de transporte não é o único responsável por todos os custos de transporte 
gerados, isto porque há problemas no processo logístico da empresa. É necessário 
considerar que os custos de transporte também são gerados por uma má conciliação dos 
setores envolvidos, como depósito, roteirização, compras e vendas. Neste contexto, não se 
pode deixar de mencionar o atual sistema de comercialização das mercadorias da empresa, 
que trabalha com sistema push e não pull, ou seja a empresa compra as mercadorias dos 
fornecedores, quando estes apresentam preços teoricamente melhores, não considerando os 
custos adicionais de estocagem e outros, e oferece estes produtos para seus clientes. 
 A empresa X tem como referência base, para montagem das cargas, o número de 
entregas, mas este é pouco considerado nos custos de transporte. Nota-se que o tempo de 
entregas pode variar muito, e consequentemente diminuir o número de entrega, tornando-
se, portanto, o principal fator na determinação de uma média de entregas por dia em 
determinadas regiões de distribuição.  
 O tempo de entrega é composto por uma somatória de tempos, como o tempo de 
deslocamento, o tempo de espera para descarga das mercadorias, o tempo de descarga, o 
tempo de conferencia, o tempo de pagamento das mercadorias, que é realizado no ato da 
entrega. É importante ressaltar que um trabalho realizado adequadamente pela roteirização, 
como considerar os horários de recebimento de mercadorias dos clientes, a capacidade de 
produção do depósito, que tem relação direta no horário na saída dos caminhões, pode 



diminuir o tempo de espera na descarga das mesmas.   
  Observa-se que nesta empresa X não há um planejamento da vida econômica da 
frota, com isso a empresa trabalha com muitos veículos velhos, pois não considera o custo 
anual uniforme equivalente (CAUE) mínimo, formado pela soma do custo de operação e 
manutenção (COM), e pelo custo de recuperação de capital (CRC). Já no que se refere a 
seguros, esta possui somente os seguros obrigatório e contra terceiros. 
 Os fatores como quilometragem, peso transportado, número de viagens e número 
de entregas, influenciam o salário dos motoristas, no entanto, estes são os únicos incentivos 
motivacionais, 
 Os motoristas também possuem a responsabilidade de cobrar os clientes, que 
segundo relatos dos mesmos, este é o principal motivo no atraso de outras entregas.  
 Os custos de transporte da empresa são calculados em função dos gastos do mês 
anterior, gastos estes, que não apresentam diferenciação entre custos fixos ou variáveis e 
despesas. Dessa forma, serão apresentados a seguir os valores fictícios para caracterizar a 
forma que a empresa X aborda tal questão: 

 
Relatório do Setor  de Transporte 

 janeiro Fevereiro março abril Total 
Quilometragem 417.451 419.988 469.870 396.184 1.703.493 

Folha de pagamento 127.572 139.512 136.232 127.255 530.570 
Local 32.348 35.746 30.054 30.906 129.054 

Externa 1.462 1.517 1.592 1.529 6.100 Manut. 
Total 33.810 37.263 31.647 32.434 135.154 

Combustível 61.107 61.558 66.814 57.763 247.242 
Diárias 36.087 36.087 36.087 36.087 144.349 

Pedágios 9.225 16.101 13.851 16.248 55.426 
Comunicação 350 350 350 350 1.400 

Impostos 1.495 1.495 1.495 1.495 5.978 
Seguros 4.365 4.365 4.365 4.365 17.460 

Total 274.011 296.730 290.841 275.997 1.137.578 
R$/km 0,656 0,707 0,619 0,697 0,668 

Tabela 1 – Custos de Transporte da Empresa X 
 

4. PROPOSTA DE UM NOVO SISTEMA DE CUSTOS DE TRANSPORTE  
 O sistema de custos de transporte da empresa X apresenta alguns problemas, já 
mencionados anteriormente,  que devem ser corrigidos, como por exemplo a não utilização 
dos gastos com investimentos, para que se possa planejar e otimizar a utilização da frota, e 
a distinção entre os custos fixos e variáveis, onde todos os gastos do ano ou mês são 
agrupados numa única massa de dados e divididos pela quilometragem do período 
determinado. 

É muito importante lembrar que a empresa X trabalha com vários produtos de baixo 
valor agregado, onde o ganho se aparece pela venda em grandes quantidades. Qualquer 
modificação que apresente uma apuração mais detalhada, que possibilite ganhos, por 
menores que sejam, é garantia de um possível aumento nos lucros ou a certeza de não ter 
prejuízo.     

Mas como saber se o método usado no custeio do frete é o melhor? Partindo da 
hipótese de que o melhor método é aquele que atenda as necessidades da empresa e auxilie 
a administração na tomada de decisão, será proposto um método para suprir tal 
necessidade. Respeitando é claro as restrições e condições formais de custeio de frete. 
 
 



4.1 TERMINOLOGIA ADOTADA 
A terminologia usada neste trabalho respeita o conceito adotado por Martins 

(2000), na qual classifica os custos fixos, os custos variáveis, e as despesas. 
 Observa-se que os custos fixos independem da quantidade de quilômetros que o 

veículo rode, ou seja, há custos fixos mesmo que o veículo fique parado.    
 Um sistema de custos mais apurado não pode considerar os custos totais por 

quilometragem, é necessário evidenciar os tempos totais de entrega, para que se possa 
trabalhar nos tempos improdutivos, nas esperas desnecessárias, e aumentar a utilização da 
frota, para assim, diminuir dos custos totais. 

 
4.2. EXPRESSÃO MATEMÁTICA 
 Lima (2001) apresenta a seguinte fórmula: 
 Crota[R$] = tempo [h] x CF [R$/h] + Distância [km] x CV [R$/km]                 EQ.1 
Onde:  
 Crota é o custo da rota de entregas; 

tempo é o tempo total gasto na viagem; 
CF são os custos fixos;  
Distância é a distância total percorrida durante toda a viagem; 
CV são os custos variáveis por km. 
O autor também coloca que o custo da rota pode ser desmembrado em custo de 

deslocamento, custo de carregamento e custo de descarga. Porém, para que esta fórmula 
atenda as necessidades da empresa X, far-se-á algumas mudanças nas denominações das 
variáveis, e no desmembramento, onde o tempo de descarga seria dividido em tempo de 
espera (tE), tempo de descarga e conferencia (tDC) e tempo de recebimento (tR), e 
auxiliaria a tomada de decisão, evidenciando problemas gerados em espera e/ou 
recebimentos.   
 Será considerado tempo da viagem a partir do momento que o veículo deixa o 
depósito da empresa X. O tempo de carregamento não será considerado no cálculo do 
custo da viagem. Assim: 
 Cdeslocamento = D [km] x CVkm [R$/km] + (tviagem) [h] x CF [R$/h]  
 CE = tE [h] x CF [R$/h]  
 CDC =  tDC [h] x CF [R$/h]  
 CR  = tR [h] x CF [R$/h] 

Cviagem [R$] = Cdeslocamento + (CE + CDC + CR) x ne + n x D[R$/d] + CVviagem 
Onde: 
 Cdeslocamento é o custo total de deslocamento de uma viagem; 
 D é a distância total percorrida; 
 CVkm  são os custos variáveis por km; 
 tviagem  é o tempo gasto durante os deslocamentos do veículo;   

CE  é o custo que se tem para esperar o cliente receber a mercadoria; 
CDC  é o custo que se tem para descarregar e conferir a mercadoria; 
CR  é o custo que se tem para esperar o cliente efetuar o pagamento da mercadoria; 

 Cviagem é o custo total de uma viagem; 
 ne é o número total de entregas 
 n é o número de dias gasto na viagem; 
 CVviagem são os custos variáveis por viagem; 
 Esta fórmula fornece condições para a análise de todos os tempos do processo, 
identificando seus respectivos custos. Usaremos a estrutura da empresa X, porém com 
alguns valores fictícios afim de simular um caso prático. Sendo:  



Custos fixos 
 Custo de recuperação de capital, mão de obra da oficina, encargos sociais, seguro 
de vida, seguro obrigatório, seguro contra terceiros,  energia elétrica e água.  
Custos Variáveis por quilômetro 
  Parte do salário dos motoristas, peças, pneus, consertos de terceiros, lubrificante, 
combustível.  
Custos Variáveis por viagem 
 Parte do salário dos motoristas, monitoramento, chapas, diárias, materiais, internet, 
telefone, pedágios.  
Despesas  
 Despesas Administrativas, IPTU. 
  
4.3 ESTUDO DE CASO 

Será apresentado, a seguir, um estudo de caso da empresa X, utilizando valores 
fictícios, para um melhor entendimento da metodologia apresentada. 

Considerando custos variáveis por km como sendo 0,35 [R$/km], os custos 
variáveis por viagem 70,00 [R$], as despesas por dia 3,50 [R$/d] e os custos fixos  6,00 
[R$/h]. E supondo uma necessidade de entregar uma carga com 40 entregas no máximo em 
dois dias, e com um percurso total de 600km, no qual um caminhão gasta em média 
11horas.  

Para cada entrega tem-se uma média de 5 min de espera na entrega, 9 min para 
descarga e conferencia e 14 min para o recebimento.  
Substituindo por valores numéricos, tem-se:  
 Cdeslocamento = 600 [km] x 0,35 [R$/km] + 11 [h] x 6,00 [R$/h]  
 CE = (5/60) [h] x 6,00 [R$/h]  
 CDC =  (9/60) [h] x 6,00 [R$/h]  
 CR  =  (14/60) [h] x 6,00 [R$/h] 
 Cviagem [R$] = 276,00 + (0,50 +0,90 +1,40) x 40 + 2 x 3,5 +70,00  = R$ 465,00   
 Comparando com o valor fictício da empresa X, 0,67 por km rodado e 
considerando apenas a quilometragem, tem-se: 

Crota [R$] = 600 x 0,67 = R$402,00 
Pode-se observar que há uma melhor apuração de custos no método proposto neste 

artigo, pois este evidencia custos gerados a partir de outros setores da empresa, como é o 
caso do custo gerado pelo tempo de espera para recebimento dos valores das mercadorias, 
e o custo adicional quando não há conciliação de cargas, implicando um aumento de 
quilometragem. 
 
5. CONCLUSÕES 
 O planejamento e a coordenação das atividades ao longo dos ciclos de suplementos, 
produção e distribuição de forma eficiente e eficaz, pela logística, pode garantir a oferta de 
produtos no tempo desejado, e com preços mais competitivos, para assim garantir a 
qualidade dos serviços. Porém, para alcançar tal objetivo é importante manter uma grande 
interação entre a logística e as áreas financeira e comercial.   
 No estudo realizado na empresa X pode-se constatar que há problemas no seu 
processo logístico, que implica em custos adicionais ao setor de transporte, conforme 
mencionado no item 4.3, comprometendo a qualidade do atendimento ao cliente.  
 É  importante lembrar que o modelo matemático sugerido, evidencia alguns dos 
problemas gerados por outros setores, no entanto a distinção dos custos não garante uma 
minimização dos custos totais. Primeiro é necessário que a logística, na empresa X,  
realmente passe a planejar e coordenar as atividades dos fluxos das mercadorias e 
informações, deixando de realizar funções não inerentes a ela. Para que juntamente com os 



setores financeiro e comercial, possam trabalhar nos tempos improdutivos e eliminar 
custos desnecessários. 
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