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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo geral identificar e analisar os custos que 

envolvem o processo de transporte de recebimento e distribuição de combustíveis no custo 

final do produto em uma empresa revendedora, baseado na análise da importância dessa 

ferramenta na tomada de decisões. A logística estratégica é aquela que trata do fluxo de 

materiais e informações dentro da organização. Uma parte dessa logística estratégica é o 

planejamento do transporte responsável pelos materiais até a entrega ao cliente final. Para ser 

bem mais competitivo nessa arena de negócios, é preciso agregar capacitação e satisfação dos 

colaboradores, conveniência e comodidade, para garantir a fidelidade e bem estar do cliente. 

E com um transporte eficaz, a organização consegue disponibilizar o produto no lugar certo e 

na hora certa. A elaboração de estratégias por parte das empresas está associada à busca da 

vantagem competitiva dentro do contexto do mercado globalizado. Todavia, só vai existir a 

vantagem competitiva se houver melhor integração entre todos os meios produtivos do 

serviço. É buscando espaço nesse mercado competitivo, que a empresa onde será realizado o 

estudo faz o transporte de recebimento e distribuição de combustível para três postos de 

combustíveis e para um TRR (Transportador Revendedor Retalhista), ambos do mesmo grupo 

empresarial. Com esta pesquisa buscou-se verificar se a empresa desenvolve com eficiência a 

distribuição e o abastecimento desses produtos e serviços, com custos reduzidos. A mudança 

dos hábitos de compra dos consumidores, a preocupação com a  otimização dos processos de 

produção começa a dividir espaço com a da gestão dos canais de distribuição. E na medida em 

que aumenta a opção de produtos, passa a ser fundamental para o sucesso de mercado, a 

administração da distribuição. Ante o exposto, pode-se concluir que o custo do combustível 

em Canoas é mais baixo que o revendido em Passo Fundo, todavia devido a grande demanda 

de distribuição aos clientes fica inviável ir buscar tão longe. Outra questão é na época de safra 

que a demanda aumenta ainda mais, a empresa teria que terceirizar o serviço, o que não 

valeria a pena devido aos custos altos da terceirização. 

 

Palavras-chave: Custos; Estratégias; Logística; Planejamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

O principal objetivo da logística é conseguir criar mecanismos para entregar os 

produtos ao destino final num tempo mais curto possível e, assim, reduzir os custos e é 

responsável por prover recursos e informações. A logística é um ramo de gestão cujas 

atividades estão voltadas para o planejamento da armazenagem, circulação, e distribuição de 

produtos. Ela administra recursos materiais, financeiros, pessoas e informações. 

Com o desenvolvimento do capitalismo mundial, principalmente a partir da 

Revolução Industrial, a logística tornou-se cada vez mais importante em um mercado 

competitivo. Isso ocorreu porque a quantidade de mercadorias produzidas e consumidas 

aumentou muito. 

A competitividade tem exigido que as empresas desenvolvam ferramentas que lhes 

dê vantagens em relação aos seus concorrentes. O gerenciamento logístico focado nos custos 

operacionais surge como uma ferramenta com o objetivo de oferecer aos gestores parâmetros 

para avaliar o desempenho compatível com os objetivos da empresa. 

Em um mercado cada vez mais competitivo, dinâmico e em constante mudança, é 

indispensável que a gestão empresarial seja assertiva para que as diretrizes e decisões gerem o 

impacto positivo e necessário para a sustentação do negócio. É importante que o gestor possua 

um controle sobre os custos que envolvem seu negócio. A gestão estratégica de custos passa a 

ser uma alternativa a ser utilizada pelas empresas, e serve de orientadora no momento de 

tomada de decisão. 

Em uma empresa do ramo logístico é preciso que o gestor tenha claramente todos os 

custos que envolvem seu negócio. Com base nesses dados é possível identificar os pontos 

críticos de custos, riscos e falhas na operação e minimizar perdas de eficiência operacional. 

A proposta da pesquisa é auxiliar a empresa a interpretar da melhor forma seus dados 

que compõem o custo logístico para que com isso possa tomar as melhores decisões. Os 

objetivos principais são identificar e mencionar os principais custos que envolvem a atividade 

logística. Ela será realizada através de levantamento e análise dos mesmos. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA  

As oscilações sobre o valor dos combustíveis, a situação precária do transporte 

rodoviário no país, a infraestrutura de estradas, o valor elevado de manutenções, a mão de 

obra qualificada escassa, os custos trabalhistas, são alguns dos problemas enfrentados pelo 

setor logístico. A logística bem planejada e executada resulta em números expressivos no 

custo final do produto. 
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Neste contexto, a gestão da logística passa a ter a função de agregar valor ao serviço 

prestado e consequentemente ao lucro da empresa. O resultado disso é uma empresa mais 

estruturada, com ciência dos seus custos e melhor informada para tomar as decisões acerca de 

suas operações. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

O problema proposto para o trabalho será baseado na identificação do custo do 

transporte na logística de recebimento e distribuição de combustíveis. Geralmente, os 

problemas que afetam os lucros da empresa se agravam quando os gestores demoram a 

percebê-los e quando suas causas são desconhecidas.  

Esse erro de percepção dos desperdícios pode acarretar em prejuízos para a empresa 

ou até mesmo em sua dissolução. Os esforços devem estar direcionados no sentido de 

identificar custos ou problemas com a máxima antecedência e assim, se possível, resolvê-los 

para que não se tornem críticos. 

A empresa onde será realizado o estudo faz o transporte de recebimento e 

distribuição de combustível para três postos de combustíveis e para um TRR (Transportador 

Revendedor Retalhista), ambos do mesmo grupo empresarial. O custo será calculado somente 

para o TRR, que é uma empresa que pode revender óleo diesel para pessoas físicas e jurídicas, 

entregue em locais como lavouras, depósitos, armazéns, em quantidades superiores a 1.000 

(mil) litros, com um preço inferior ao comercializado nos postos revendedores. 

O TRR atende toda a região norte do Rio Grande do Sul, possui uma frota de 6 

caminhões que fazem a entrega do produto até o consumidor final e uma carreta que faz o 

frete de compra, os quais são o foco desse estudo. Os principais clientes são agricultores, 

indústrias e transportadoras.  

A empresa possui dois locais de compra: Passo Fundo/RS e Canoas/RS. O objetivo 

principal do trabalho é mostrar qual o custo de cada local na compra do óleo diesel e o custo 

de distribuição do mesmo junto aos clientes. Esse custo já está incluso hoje no preço de venda 

do produto, não sendo cobrado do cliente no momento da entrega. 

Nesse contexto, propõe-se no presente trabalho saber: em que medida a análise de 

custos de transportes sobre o recebimento e a distribuição, de uma empresa revendedora de 

combustíveis, pode representar no custo do produto? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do presente estudo é identificar e analisar os custos que envolvem o 

processo de transporte de recebimento e distribuição de combustíveis no custo final do 

produto em uma empresa revendedora, baseado na análise da importância dessa ferramenta na 

tomada de decisões. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral e assim chegar à conclusão esperada, propõem-se alguns 

objetivos específicos que são:  

- identificar os custos envolvidos na logística de recebimento e distribuição; 

- calcular o custo do frete por litro transportado;  

- apurar qual ponto de distribuição apresenta o menor custo; 

- identificar possíveis falhas no processo logístico que acarretam em aumento de custos; 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O presente estudo é importante, pois, através da análise do trabalho em questão, o 

gestor poderá tomar suas decisões com maior assertividade. Hoje, a empresa não possui 

claramente quais os custos do transporte de compra que impactam no valor final do produto. 

Através do levantamento dos custos e despesas, será possível identificar possíveis 

reduções e, dessa maneira, maximizar o lucro da empresa.  

Um melhor entendimento dos custos que englobam o negócio se reflete também 

numa maior competitividade perante os concorrentes. O mercado em que a empresa está 

inserido é bastante concorrido, pois possui várias outras empresas que atuam neste segmento. 

Será possível também analisar dois locais de compra para que o gestor possa 

entender em qual dos dois é melhor a retirada do produto. Um deles é mais perto da matriz da 

empresa e o outro mais distante. Porém existem preços diferentes entre os dois, por isso uma 

análise de custos logísticos trará maior segurança para saber qual é mais competitivo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LOGÍSTICA 

A mais antiga definição que se tem dos objetivos da logística foram fundamentadas 

na Grécia, posteriormente seu uso se deu na área militar. O autor afirmava que a logística era 

a coordenação ótima de todo movimento de entrada, armazenagem e saída de produtos até a 

entrega ao consumidor final, ou seja, segundo Ballou (2007, p. 30) “é tudo que promove o 

andamento de produtos a partir do momento em que são adquiridas as matérias-primas até o 

ponto de consumo final”. 

Uma das primeiras tentativas de definir Logística foi feita pelo Barão Antoine Henri 

de Jomini (1779/1869), general do exército francês sob o comando de Napoleão Bonaparte, se 

referiu a ela como “a arte de movimentar exércitos”. Ou seja, quase tudo no campo militar 

(RODRIGUES, 2002). 

Várias foram as tentativas por parte de autores no intuito de conceituar o termo 

logística, todavia, a definição que mais se utiliza é a do Council of Logistics Management, 

descrita por Cavanha Filho ( 2001, p. 3):  

 

Logística é o componente do processo da cadeia de suprimento que 

esquematiza, incorpora e domina o hábil e eficaz andamento e armazenamento de 

bens, serviços e informações relacionadas, da saída ao consumidor final, buscando 

atender aos requisitos dos consumidores. 

 

O principal desempenho da logística segundo o que se define, é ligar dentro de um 

processo, a origem do produto ao consumidor final desse produto, ou seja, uma ponta a outra 

da “cadeia”. A logística está ligada a todos os ramos da economia e no dia a dia de muitas 

empresas, seja de forma direta ou indireta. A logística é um conceito que permite a realização 

de metas definidas pela empresa, e sem ela, não há como concretizar essas metas de forma 

adequada. Na concepção de Moura (2004, p. 136): 

 

Logística é o processo de planejamento, implementação, controle do fluxo 

e armazenagem eficiente de matérias-primas, estoque em processo, produto acabado 

e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com 

objetivo de atender aos requisitos do cliente, em uma mesma organização. Em um 

contexto industrial a arte e ciência de administração e engenharia para obter, 

produzir e distribuir materiais fabricados ou industrializados a um local específico e 

em quantidades específicas. Em um sentido militar também pode envolver o 

movimento de pessoal/recursos. 
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As mais importantes figuras das atividades da logística são os fornecedores, clientes 

e usuários finais, que exercem influência direta no que tange ao estoque, localização, 

armazenagem e todas as questões referentes ao transporte. 

Dessa forma, segundo Novaes (2007, p. 13), “toda a metodologia utilizada pela 

logística, que vai da origem ao consumidor final é concebida como um instituto único e 

sistêmico, visto que cada uma das partes complementam a engrenagem como um”. 

O atendimento ao cliente é muito importante para a organização, pois é através 

destes serviços que as empresas criam valor para seus clientes. Já a armazenagem, a 

localização e o transporte estão diretamente relacionados em virtude da localização de 

matérias-primas, do custo de localização e do transporte para o cliente. 

As funções da logística podem ser vistas como atividades estratégicas vinculadas às 

decisões e a metodologia da organização. A logística deve ser participativa no que se refere à 

tomada de decisões sobre serviços, mercadorias, praças, parcerias, investimentos, alocação de 

recursos, etc.; atividades táticas: relaciona-se ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos e 

ao plano de sistema logístico envolvendo decisões sobre toda cadeia, ou seja, fornecedores, a 

sistemática no controle de produção, rede de distribuição, subcontratação de serviços, etc.; e, 

atividades operacionais: referem aquelas da administração diária do circuito logístico, 

compreendendo a manutenção, a melhora do sistema e a resolução de problemas (WOOD; 

ZUFFO, 2005). 

Considerada a imprescindibilidade do cliente no processo de logística, é necessário 

atentar cada vez mais para os canais de distribuição, pois estes se voltam para as operações e 

suas conexões com os clientes. As redes de distribuição são estruturas que, diante de sua 

funcionalidade, movimentam os produtos e serviços perante os membros que participam de 

determinado mercado. Essas estruturas são indispensáveis para a garantia de qualidade na 

prestação de serviços. 

O mesmo autor classifica os participantes da cadeia de distribuição em cinco tipos: 

Produtoras – são as organizações que integram o setor primário, ou seja, que desenvolvem 

produtos primários; Industriais – são organizações que fazem a transformação desses 

produtos; Atacadistas – são aqueles que intermediam a transação para os varejistas, utentes 

comerciais, industriais e institucionais; Varejistas – aqueles que repassam os bens e serviços 

ao público para seu uso e benefício; e, por último, as organizações assistentes, integram o 

processo de distribuição prestando serviços às outras. 
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Sendo assim, a logística está presente em várias etapas da movimentação das 

mercadorias. Ainda segundo Avozani e Santos (2010), a logística não se refere apenas à 

distribuição física e sim, a gestão de estoques, armazenagem, distribuição, gestão de compras 

e transportes, além de atividades de apoio.  

 

2.1.1 Tipos de Logística  

Existem na literatura algumas divisões do ramo logístico. Fonseca (2016) diz que a 

logística é uma área que se encarrega de muitas atividades e que existem basicamente quatro 

tipos principais de logística: de suprimentos, de produção, reversa e de distribuição. 

 

2.1.1.1 Logística de Suprimentos 

O mercado mundial exige das empresas um controle cada vez maior e mais eficaz 

dos seus custos, procurando na logística de suprimentos ser cada vez mais preciso, obtendo a 

maior rentabilidade que é o que almejam as organizações. A logística de suprimentos tem sua 

origem na necessidade de se obter respostas rápidas, quanto ao fornecimento de suprimentos, 

peças, para a linha de produção, não deixando de perceber as peças e o estoque das mesmas, 

até sua utilização.  

Também é conhecida como logística de abastecimento. Fonseca (2016) diz que ela 

tem relação direta com o planejamento e o gerenciamento de materiais que serão necessários 

em locais e horários previamente definidos. 

 

A logística de suprimentos trata de uma série de atividades que são 

cíclicas e ocorrem diversas vezes ao longo do processo de produção. São elas 

basicamente: a) especificação de recursos e planejamento de suprimentos; b) 

emissão e transmissão de pedidos de aquisição; c) transporte dos recursos até a obra 

e seu recebimento; e d) manutenção dos suprimentos previstos no planejamento 

(controle e reprogramação) (SILVA; CARDOSO, 2000, p. 2). 

 

É o processo básico da logística, já que planeja e gerencia a matéria-prima, 

mercadorias e materiais essenciais. Além disso, pode-se concluir que possui uma relação 

muito forte com a logística de suprimentos e o setor de compras de uma empresa. 

Cada empresa possui sua peculiaridade, características próprias, diferenças 

estruturais, administrativas, por isso, mesmo que o mercado seja o determinante do preço, não 

quer dizer que todas têm os mesmos lucros, pois as diferenças nas margens de lucros 

auferidas estão nas formas de como administram seus custos. O que deve ser considerado na
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formação dos preços de venda é ao fato de existirem condições que permitam a continuidade 

da empresa.  

 

2.1.1.2 Logística de Produção 

O foco principal dessa logística é na produção de mercadorias. A logística de 

produção, conforme comenta Rezende (2011), tem início com o planejamento, programação e 

controle da produção (PPCP), lotes, produção, manuseio, movimentação interna e estoques 

em processo.  

Esse tipo de logística é responsável pelos procedimentos que envolvem a confecção e 

disponibilidade do produto para o mercado, compreendendo todas as áreas internas da 

organização. A logística da produção controla a movimentação de materiais dentro da fábrica 

e da empresa, faz o armazenamento intermediário, prove materiais para os postos de trabalho 

e expede o produto finalizado. Também é a logística de produção que analisa e prevê a 

demanda externa, com as condições apresentadas pelo mercado, criando um planejamento de 

longo, médio e curto prazo. 

O principal objetivo dessa logística é tornar os processos operacionais mais 

produtivos. A logística de produção é o processo de desenvolvimento de novos produtos e 

envolve os consumidores, os vendedores, os engenheiros de produção, os designers de 

produtos e os empresários proprietários das empresas fabricantes (SOUZA; EBAH, 2015). 

 

2.1.1.3 Logística Reversa 

A logística reversa ocupa um espaço importante na operação logística das empresas, 

porém este assunto está se tornando cada vez mais comum em boa parte das empresas. Um 

dos conceitos que está por trás da logística reversa é o do ciclo de vida do produto 

comercializado. O principal objetivo dela é a gestão e a distribuição do material descartado 

para tornar possível o retorno de bens ou materiais ao ciclo produtivo. 

 

Entende-se a logística reversa como a área da logística empresarial que 

planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do 

retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo 

produtivo, por meio dos canais de distribuições reversos, agregando-lhes valor de 

diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, 

entre outros (LEITE, 2005, p. 16-17). 

 

Os fornecedores acreditam que os clientes valorizam as empresas que possuem 

políticas mais liberais de retorno de produtos. Esta é uma vantagem percebida onde os
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fornecedores ou varejistas assumem os riscos pela existência de produtos danificados.  Essas 

ações envolvem, é claro, uma estrutura para recebimento, classificação e expedição de 

produtos retornados. 

Outro fator que abrange a logística reversa é a questão legal. Wile (2017) comenta 

que as empresas precisam obedecer à legislação vigente, a qual dispõe sobre os princípios, 

objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão e ao gerenciamento 

de resíduos sólidos inclusive os perigosos.  

O Brasil, a partir de agosto de 2010, passou a contar com instrumentos jurídicos 

estabelecendo uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. Trata-se da Lei 12.305/10 e de seu 

Decreto regulamentador, de número 7.404, do mesmo ano. Essa política não está isolada de 

outras, também nacionais, previstas em leis; integra a Política Nacional de Meio Ambiente 

(Lei 6.938/81), e articula-se com as Políticas Nacionais de Educação Ambiental (Lei 

9.795/99) e com a de Saneamento Básico (Lei 11.445/07). 

Além disto, os esforços em desenvolvimento e melhorias nos processos de logística 

reversa podem produzir também retornos consideráveis, que justificam os investimentos 

realizados. Do ponto de vista financeiro, fica evidente que além dos custos de compra de 

matéria-prima, de produção, de armazenagem e estocagem, o ciclo de vida de um produto 

inclui também outros custos que estão relacionados a todo o gerenciamento do seu fluxo 

reverso. Do ponto de vista ambiental, esta é uma forma de avaliar qual o impacto que um 

produto tem sobre o meio ambiente durante toda a sua vida. Esta abordagem sistêmica é 

fundamental para planejar a utilização dos recursos logísticos de forma a contemplar todas as 

etapas do ciclo de vida dos produtos. 

 

2.1.1.4 Logística de Distribuição 

A logística de distribuição trata da movimentação, estocagem e processamento dos 

pedidos finais da empresa. Rezende (2011) argumenta que ela efetua o planejamento da 

distribuição (centralizada, CDs, atacadistas, varejistas, representantes, etc.), define as 

modalidades e rotas de transporte, sendo responsável desde a retirada dos estoques, expedição 

até a entrega no local designado pelo cliente. 

Todo e qualquer método de distribuição independentemente de sua dinamicidade, 

necessita de uma rede bem estruturada, amparada por tecnologias de automação e bons 

processos de negócios. Existem, tipos de distribuição de acordo com a cobertura de mercado, 

as quais podem ser divididas em distribuição intensiva, distribuição seletiva e distribuição 

exclusiva. A distribuição intensiva visa atender ao maior número de locais possíveis. Já a 
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distribuição seletiva, seleciona a entrega dos produtos a lugares específicos, previamente 

delimitados. Por outro lado, na distribuição exclusiva, como próprio nome diz, a entrega 

ocorre para um único ponto, de forma exclusiva (BOWERSOX, ET AL, 2006).   

De maneira geral, o canal de distribuição de produtos de uma cadeia de 

abastecimento constitui o local onde se dão os fluxos logísticos (físico e de informações) e as 

transações comerciais. O canal de distribuição abrange unidades internas e agentes externos à 

empresa, por onde um bem ou serviço é comercializado. 

As decisões de transportes e de distribuição física em geral se expressam em uma 

variedade de formas, entre as principais estão a roteirização e a programação, que elaboram os 

roteiros de entrega, determinando geograficamente os pontos a serem atendidos, quais os 

veículos e horários de atendimentos (NARUO, 2003). 

Essa logística deve assegurar que os pedidos sejam pontualmente entregues, precisos 

e completos. Para Ching (2001, p. 147), a logística de distribuição “trata das relações 

empresa-cliente-consumidor, sendo responsável pela distribuição física do produto acabado 

até os pontos-de-venda ao consumidor”.  

 

2.1.2 Componentes da Logística 

Para que se possa realizar o processo logístico de maneira eficaz, alguns 

componentes são importantes. Coelho (2010), diz que a logística é composta de atividades 

primárias (transportes, manutenção de estoques e processamento de pedidos) e secundárias 

(armazenagem, manuseio materiais, planejamentos) as quais dão apoio às primárias com o 

intuito de maximizar o processo. 

 

2.1.2.1 Gestão de Estoques 

A gestão de estoques deve levar em conta todos os valores incididos de alguma 

deliberação ou método que venha a ser utilizado na organização. A constante transformação 

que o mercado sofre, influencia diretamente nesses meios apresentados. 

Uma boa gestão de estoques é de fundamental importância para maximizar os lucros 

das organizações empresariais. Borges (2010) enfatiza que a má administração de estoques 

pode ocasionar investimentos de capital desnecessários e consequentemente a perda de 

mercado consumidor.  

É imprescindível que as políticas logísticas a priori sejam definidas pelas 

organizações. Que estas estabeleçam o tempo de entrega do produto ao consumidor final, 

sejam definidos a localização e quantidade de depósitos, relacionar os materiais que ficarão 
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armazenados em cada um dos depósitos; decidir qual será o nível de flexibilidade ao cliente, 

antecipar compras visando menores custos de aquisição, entre muitos outros. Todas são 

políticas que a empresa pode optar na busca por maior competitividade no mercado. 

O estoque compreende a matéria-prima, os produtos em processo, os acabados, 

materiais auxiliares e suprimentos. Ainda conforme Coelho (2010), deve haver 

monitoramento e avaliação constantemente nos estoques, pois para geri-los é necessário cada 

vez mais a utilização de parâmetros capazes de mensurar e controlar os produtos que são 

mantidos nele. 

 

2.1.2.2 Armazenagem 

No que tange ao armazenamento, diz-se que é o local onde as matérias-primas, 

suprimentos, estoques acabados e em produção, serão armazenados, conservados e 

controlados. Ela é fundamental nos processos logísticos que envolvem a cadeia de 

suprimentos. Conforme Coelho (2010), os itens após recebimento, são armazenados em 

depósitos ou centros de distribuição, os quais são escolhidos de acordo com o produto a ser 

estocado e sua quantidade, além da distância do cliente e o transporte para relacionar o melhor 

custo-benefício. 

A armazenagem não é vista como uma função produtiva agregando valor ao produto, 

e sim como uma prestadora de serviços. Devido ao fato de não se poder prever a demanda é 

necessário que as organizações armazenem seus produtos. Para tanto, pode-se dizer que a 

armazenagem faz parte dos componentes da logística onde os produtos que estão entre a 

origem e o consumo final são estocados, possibilitando o controle dos itens por parte dos 

gestores. 

Nenhum armazém deve fazer parte do sistema logístico a menos que justifique um 

custo-benefício para sua inclusão. A principal vantagem econômica é quando há redução 

direta de custos logísticos em função da quantidade de instalações. Por exemplo, se incluir um 

depósito logístico, a redução dos custos de transportes for maior que os custos fixos e 

variáveis do depósito (BOWERSOX; CLOSS, 2001).  

A armazenagem propicia algumas vantagens como a consolidação de cargas, onde se 

recebe produtos previamente destinados a um cliente e entregues numa única vez, com fretes 

reduzidos eliminando congestionamentos nas áreas de recebimento do cliente. Outra 

vantagem é a formação de estoques que regula o fluxo e permite que a produção seja eficaz, 

mesmo para produtos sazonais, produzidos durante o ano, mas vendidos numa época 

específica. Essas modalidades Break Bulk e Cross-dock, são o contrário da consolidação de
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cargas, entretanto não há estoque. No sistema Break bulk, recebe-se uma quantidade de 

mercadorias de um único fabricante, que são separadas e enviadas para vários clientes 

individuais. O Cross-dock é parecido, entretanto recebe-se produtos de vários fabricantes, 

separa-se por cliente, expede-se e são enviados para entrega aos clientes. Outra vantagem é 

que a produção pode ser adiada para que seja desempenhada outra atividade, como 

etiquetagem e embalagem. 

 

2.1.2.3 Distribuição 

Esse processo inclui desde o pedido do cliente até a entrega do produto acabado. Um 

dos objetivos principais na distribuição é a otimização dos processos. Atrasos nas entregas 

podem resultar na perda de vendas e de clientes.  

Uma das principais atividades que compõe o processo operacional da empresa é a 

distribuição física, esta que define o seu sucesso no processo de atendimento aos seus clientes. 

Um bom planejamento desta atividade pode criar condições para alcançar a eficiência e a 

confiabilidade no serviço prestado pela empresa, garantindo a satisfação dos clientes e a 

redução dos seus custos (NOVAES, 2007).  

A distribuição física é o elo que liga os processos operacionais e de controle na 

transferência dos produtos da fabricação ao consumidor final, passando por todos os pontos 

necessários. Também se caracteriza por um dos processos que mais apresenta problemas, 

visto que depende substancialmente de outros setores e é um processo que reflete diretamente 

no serviço ao cliente (BALLOU, 2007).  

Dessa forma, deve-se conhecer detalhadamente o tipo de consumidor, a fim de 

planejar de modo eficiente, pois é através da distribuição que o produto vai chegar ao seu 

destino final e sendo analisado de forma positiva ou não.   

Segundo Bowersox, Closs e Cooper (2006, p. 76), no serviço ao cliente,  

 
[...] o foco está nos aspectos operacionais de logística, garantindo que a organização 

seja capaz de oferecer os sete direitos de seus clientes: a quantidade certa do produto 

certo no tempo certo, no lugar certo, na condição certa, no preço certo, com a 

informação certa.  

 

A entrega do produto é parte integrante do serviço ao cliente, que exige 

disponibilidade, velocidade, confiabilidade de serviço e o pedido entregue de forma perfeita. 

Para isso, faz-se necessário uma equipe integrada, juntamente com ferramentas de apoio 

operacional, para concretização do serviço, como é o caso da disponibilidade de uma frota de 

veículos que entregue o produto ao cliente, conforme o estabelecimento dos prazos.  O 
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profissional de logística deve se preocupar em garantir a disponibilidade dos produtos 

requeridos pelos clientes à medida que eles os solicitem e também em assegurar que isso seja 

feito a um custo razoável. Segundo Ballou (2007), o gerenciamento da distribuição física se 

dá em três níveis: estratégico, tático e operacional. 

O nível estratégico trata decisões de longo prazo e define-se como a rede logística e 

os requisitos e a configuração geral do sistema de distribuição, como instalações, centrais de 

distribuição, veículos a serem usados, processamento de pedidos, etc. 

No nível tático há um planejamento de médio e curto prazo, de forma a assegurar a 

maior eficiência na operação do sistema de distribuição, bem como na utilização dos 

equipamentos, dos veículos e das instalações, definidas no nível estratégico.  

O nível operacional engloba a programação, execução e controle das atividades 

diárias, de forma a assegurar o deslocamento dos produtos para os canais de distribuição ou 

diretamente para os mercados consumidores, no tempo correto.  

O que se observa é que a distribuição física está recebendo grandes mudanças ao fato 

que as empresas adotam sistemas de gestão de logística e operações globais, exigindo do 

mercado de transportes uma melhoria contínua para que seja atendida a demanda crescente. 

Conforme explica Coelho (2010), o processo de distribuição não se refere apenas ao 

transporte de matérias primas ou produtos, engloba os procedimentos adotados, os serviços, o 

transporte de materiais e produtos, a fim de satisfazer as necessidades dos clientes com 

qualidade. 

 

2.1.2.4 Gestão de Compras 

Uma boa gestão de compras é uma ferramenta indispensável para que a empresa 

obtenha um fator estratégico positivo, já que ela engloba principalmente recursos financeiros. 

Na hora da compra deve-se observar alguns fatores, como: quantidade, preço, fornecedores, 

negociações e prazos.  

A  gestão de compras tem a responsabilidade de adquirir materiais e matérias-primas 

internamente conforme as políticas específicas de cada empresa, incluindo as estimativas 

referentes as despesas decorrentes da estocagem, depreciação, custeio e instalações. A gestão 

de compras evita despesas desnecessárias com materiais, estoques, etc., possibilitando à 

empresa aproveitar os recursos disponíveis. É tarefa do gestor de compras planejar para que 
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tudo seja realizado no tempo certo, na quantidade certa, matéria-prima certa, além de estreitar 

relações com os fornecedores.  

Cabe ao gestor de compras manter o fluxo de suprimentos para atender a produção 

evitando desperdícios e não gerar custos excedentes, controlar os contratos com fornecedores, 

negociando de forma justa e honesta, garantindo boas condições e equilíbrio entre preço, 

prazo e qualidade. A boa gestão de compras propicia a empresa a garantia de que a 

produtividade aumentará sem que falte materiais e nem perder prazos, além de comprar com o 

menor custo o que lá na frente fará a diferença. 

O responsável pelas compras na organização responde pela aquisição de materiais na 

quantidade e qualidade desejadas, no tempo necessário e ao melhor custo possível. Coelho 

(2010) afirma que a gestão de compras abrange desde a escolha do fornecedor até a entrada 

dos suprimentos na organização.  

 

2.1.3 Modais Logísticos 

Os modais logísticos englobam a forma sobre a qual as mercadorias, produtos, 

matérias-primas, etc, serão transportados. Os tipos de modais utilizados são: ferroviário, 

rodoviário, hidroviário, dutoviário e aeroviário. Abaixo segue o quadro 01 o qual demonstra 

algumas características de cada um. 

 

Tipo de 

Transporte Características – Custos 

Ferroviário 

Altos custos fixos em equipamentos, terminais, vias férreas; custos 

variáveis baixos. 

Rodoviário 

Custos fixos baixos e custo variável médio (combustível, pneus, 

manutenção). 

Hidroviário 

Custo fixo médio-alto (navios e equipamentos) e custo variável baixo 

(capacidade para transportar grandes quantidades). 

Dutoviário 

Custos fixos mais elevados (direitos de acessos, construção de dutos) e 

custo variável mais baixo. 

Aeroviário 

Custo fixo alto (aeronaves) e custo variável alto (combustível mão de 

obra, manutenção). 

Quadro 1 – Tipos de modais 

Fonte: ADM Brasil – Logística, 2005, apud Coelho (2010). 
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Para Ballou (2007, p. 26), a âncora operacional da função de movimentação da 

atividade de logística é a administração de transportes. O objetivo principal desta é garantir 

eficiência e eficácia ao serviço de transporte. Na visão do autor, a atividade mais importante 

do mundo, seja sob o prisma militar, político ou econômico é a função de transporte. No que 

tange à operação logística, as principais premissas estão voltadas, sobretudo, ao tempo e ao 

lugar. De acordo com Fleury et al. (2008, p. 126): 

 

O transporte de mercadorias tem sido utilizado para disponibilizar produtos onde 

existe demanda potencial, dentro do prazo adequado às necessidades do comprador. 

Mesmo com o avanço de tecnologias que permitem a troca de informações em 

tempo real, o transporte continua sendo fundamental para que seja atingido o 

objetivo logístico, que é o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar 

certo ao menor custo possível.  

 

A utilização do transporte de mercadorias ocorre para atender mercados onde haja 

muita demanda, respeitando o prazo certo àquilo que deseja o comprador. Ainda que tenham 

ocorrido transformações tecnológicas, o transporte ainda é imprescindível para a logística 

completa de um produto. 

De acordo com Novaes (2007, p. 21), no Brasil não há possibilidade de serem 

utilizados todos os tipos de transporte, por diversos motivos. Não há, por exemplo, uma ampla 

cobertura nacional por parte das ferrovias, bem como o transporte marítimo; o transporte 

aéreo se destina muito mais a passageiros, ainda que a globalização tenha feito com que esse 

meio seja cada vez mais procurado para transporte de carga internacional. Ainda que existam 

essas possibilidades, as rodovias são o modal de maior expressividade no país. 

Como visto acima, existem diversas maneiras de transportes. Segundo Airoldi 

(2014), para que a escolha do modal seja feita de forma correta, é necessário conhecer a fundo 

cada modal e suas características, desde vantagens e desvantagens, modais que se encaixam 

em determinada região e tipo de carga que será transportada. 

  

2.1.3.1 Modal Ferroviário 

O sistema ferroviário nacional é o maior da América Latina em termos de cargas 

transportadas. Conforme a ANTT, o sistema ferroviário brasileiro totaliza 29.706 km, 

concentrando-se na região Sul, Sudeste e Nordeste e atende parte do Centro-Oeste e Norte do 

país. Abaixo um mapa com as principais ferrovias brasileiras. 
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Figura 1 – Principais Ferrovias Brasileiras 

 
Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) (2016) 

 

 

Para Ribeiro e Ferreira (2002, p. 2), “no território brasileiro, as ferrovias são usadas 

principalmente no deslocamento de grandes toneladas de produtos homogêneos, ao longo de 

distâncias relativamente longas”. Ainda para os autores, como exemplo destes produtos estão 

os minérios (ferro, manganês), carvão mineral, derivados de petróleo e cereais em grãos, que 

são transportados a granel. Já no continente europeu as ferrovias apresentam-se muito mais 

amplas no que se refere ao fluxo de mercadorias.  

O uso de terminais ferroviários é adequado para o transporte de mercadorias de baixo 

valor agregado e em grandes quantidades. Caxito (2011) cita algumas vantagens e 

desvantagens: adequado para longas distâncias, baixo custo, menor flexibilidade no trajeto, 

tempo de viagem demorado e alta exposição a furtos. 

Segundo Ballou (2007, p. 127) existem duas formas de serviço rodoviário, o 

transportador regular e o privado. No que se refere aos transportadores regulares prestam 

serviços para qualquer usuário, sendo regulamentado em termos econômicos e de segurança 

pelo governo. Já o transportador privado pertence a um usuário particular, que o utiliza em 

exclusividade.
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Nas palavras de Ribeiro e Ferreira (2002), com relação aos custos, o modo 

ferroviário apresenta altos custos fixos em equipamentos, terminais e vias férreas entre outros. 

Porém, seu custo variável é baixo. Embora, o custo de transporte ferroviário seja inferior ao 

rodoviário, este ainda não é usado amplamente no Brasil, como o modo de transporte 

rodoviário. Isto se deve aos problemas de infraestrutura e a falta de investimentos nas 

ferrovias.  

 

2.1.3.2 Modal Rodoviário 

Os custos fixos do transporte pelas rodovias são baixos, isso porque as rodovias são 

construídas com dinheiro público, entretanto, há uma disparidade de custos com relação aos 

combustíveis e manutenção da frota, é um custo médio. 

Adequar o tempo de entrega, e o fato do produto poder ser entregue na porta são 

vantagens desse modal, assim como frequência e disponibilidade dos serviços. Uma das 

desvantagens apresentadas é a quantidade de carga que pode ser transportada. Ante a essa 

problemática, as empresas fabricantes de veículos de carga começaram a produzir uma frota 

de veículos cada vez maiores e mais potentes, a fim de transportar a safra de grãos produzida 

no país. O Brasil é muito rico em tecnologia de veículos e o que não faltam são caminhões 

desenvolvidos para o modal rodoviário, caminhões especiais para todo o tipo de transportes e 

produtos (KONS, 2009). 

A frota brasileira e muito grande e possui veículos de todos os tipos e essa 

capacidade vai aumentando por número de eixos do veículo e sua potência motora. Com a 

carência no transporte, a indústria passou a fabricar modelos com maior capacidade de 

armazenagem para transportar a safra brasileira. Esses veículos se tornam especiais e em 

alguns casos dedicado somente ao uso do transporte da safra agrícola para o próprio 

escoamento eficaz, melhor dizendo, mais rápido (CARVALHO, ROBLES; ASSUMPÇÃO, 

2010). 

Nesse modal existem algumas vantagens e desvantagens. Conforme Caxito (2011), 

as principais vantagens são: adequado para curtas e longas distâncias, agilidade no acesso de 

cargas, atua de forma complementar aos demais modais, pois possibilita a intermodalidade e a 

multimodalidade, permite a venda do tipo entrega porta a porta. 
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O Brasil possui entre municipais, estaduais e federais 1.751.872 km de 

rodovias pavimentadas e não pavimentadas. Desse total 14,4% são de rodovias 

estaduais, 78,8% são de rodovias municipais e 6,7% são de estradas federais. Nesse 

total estão inclusos 141.000 km de vias inacabadas e em construção.  As estradas não 

pavimentadas são a maioria, sendo 88,8% de estradas de chão, contra apenas 11,1% 

de rodovias pavimentadas, ou seja, somente 196.093 km de rodovias asfaltadas. A 

termo de comparação com os países que compõem o BRIC, todos com área 

territorial equivalentes, enquanto nosso país possui algo em torno de 200.000 km de 

estradas asfaltadas, a Rússia tem mais de 600.000 km e a Índia e a China possuem 

cada uma, algo em torno de 1,5 milhão de km asfaltados (COELHO, 2010). 

 

Já as principais desvantagens, ainda conforme Caxito (2011) são: fretes mais altos 

em alguns casos, menor capacidade de carga entre todos os outros modais, menos competitivo 

para longas distâncias. Além dessas ainda pode-se citar a precariedade da conservação das 

estradas brasileiras, a insegurança e a falta de infraestrutura para motoristas e os riscos de 

acidentes. 

 

2.1.3.3 Modal Hidroviário 

O sistema hidroviário brasileiro é composto de vias marítimas, portos e terminais 

portuários. Caxito (2011) diz que na composição do frete hidroviário os custos são 

influenciados por características de cargas, como peso e volume cúbico, fragilidade, 

embalagem, valor, distância entre os portos de embarque e desembarque e localização dos 

portos. 

Esse tipo de transporte é utilizado no translado de produtos a granel, líquidos, 

produtos químicos, areia, carvão, cereais e bens de alto valor em containers. Os serviços 

hidroviários existem em todas as formas legais. Exemplos desse tipo de transporte são os  

navios containers, navios dedicados e navios bidirecionais para veículos (roll-on, roll-of, 

vessel) (RIBEIRO; FERREIRA, 2002). 

Em relação aos custos, o transporte hidroviário apresenta custo fixo médio (navios e 

equipamentos) e custo variável baixo (capacidade para transportar grande quantidade de 

tonelagem). É o modal que apresenta o mais baixo custo.  

Este tipo de transporte pode ser dividido em três formas de navegação, são elas: 

 

A cabotagem que é a navegação realizada entre portos ou pontos do 

território brasileiro, utilizando a via marítima ou entre elas e as vias navegáveis 

interiores (até, aproximadamente, 12 milhas da costa); A navegação interior que é 

realizada em hidrovias interiores, em percurso nacional ou internacional e por fim, a 

navegação de longo curso, realizada entre portos brasileiros e estrangeiros. 

(RIBEIRO; FERREIRA, 2002, p. 3). 
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As vantagens desse tipo de transporte são os custos de transporte e perdas baixas em 

comparação a outros modais e por serem capazes de transportar grandes volumes de 

mercadorias e pesadas. Como desvantagens pode-se citar a demora para o translado dos 

produtos visto que esse meio é mais lento que a ferrovia e sofre influência das condições  

meteorológicas.  

Abaixo segue um mapa dos portos marítimos, fluviais e lacustres que existem no 

Brasil segundo a Receita Federal. Os portos são fiscalizados pelo órgão que normaliza a 

importação, exportação e circulação de mercadorias em todo o território nacional. 

 

           Figura 2 – Principais Portos Brasileiros 

 
Fonte: Receita Federal (2017) 

 

Esse modal possui algumas vantagens e desvantagens. Ainda conforme Caxito 

(2011), as vantagens são: maior capacidade de carga, carrega qualquer tipo de carga, menor 

custo de transporte. E, suas desvantagens: necessidade de transbordo nos portos, distância dos 

centros de produção, maior exigência de embalagens, menor flexibilidade. 
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2.1.3.4 Modal Dutoviário 

O transporte dutoviário é feito através de tubos (dutos), que são grandes tubulações 

que levam grandes quantidades de produtos como petróleo e seus derivados. Os principais 

órgãos responsáveis pelos dutos no Brasil são a Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

 

Figura 3– Gasodutos Brasileiros 

 
Fonte: MORAES (2014). 

 

 

Essa modalidade de transporte ainda é limitada no Brasil. É utilizada sobre tudo no 

transbordo de líquidos e gases em grandes volumes e materiais que podem ficar suspensos 

(petróleo bruto e derivados, minérios). Devido a todos os fatores envolvidos para a realização 

desse tipo de transporte, seu custo fixo é mais elevado. A movimentação via dutos é bastante 

lenta, sendo contra balançada pelo fato de que o transporte opera 24 horas por dia e sete dias 

por semana. Devido a todos os fatores requeridos para esse tipo de transporte seu custo fixo é 

mais elevado em compensação o custo variável é o mais baixo, pois o custo com mão-de-obra 

é baixíssimo.  

As principais vantagens do sistema dutoviário são: permite que grandes quantidades 

de produtos sejam deslocados de maneira segura, diminui o tráfego de cargas perigosas por 
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meio de caminhões, dispensa armazenamento, simplifica carga e descarga, diminui custo de 

transporte, menor possibilidade de perdas e roubos. Desvantagens: pouca flexibilidade quanto 

aos produtos, alto custo fixo, acidentes ambientais. (MAZON, 2014). 

Algumas características são atribuídas a esse transporte como agilidade, segurança e 

fluxo. A ANTT argumenta que o transporte dutoviário é uma das formas mais econômicas de 

transporte para grandes volumes quando comparados com os modais ferroviário e rodoviário.  

 

2.1.3.5 Modal Aeroviário 

O transporte aéreo é o mais rápido modal existente. Existem dois tipos de transporte 

aéreo: o de mercadorias feito por aviões cargueiros e o de pessoas conhecido como voos 

domésticos. No Brasil o setor é regulado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 

As principais vantagens e desvantagens, conforme Caxito (2011) são: rapidez, não 

necessita de embalagens reforçadas, aeroportos localizados perto dos centros de produção, 

menor capacidade de carga, valor do frete mais elevado que demais modais. 

 

Figura 4 – Principais Aeroportos Brasileiros 

  
Fonte: Busarello (2009) 
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Com relação ao sistema aeroportuário brasileiro, Andreazza (2017) explica que a 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária administra os 65 principais aeroportos 

brasileiros e 83 estações de apoio a navegação aérea, agrupados em sete superintendências 

regionais.  

 

2.1.4 Fretes 

Os transportes são essenciais tanto para a movimentação interna de mercadorias, 

quanto para as empresas exportadoras e importadoras. O valor pago pelo tipo de transporte 

utilizado é chamado de frete e ele reflete diretamente no custo final do produto. 

 

É possível identificar algumas variáveis que influenciam o 

estabelecimento do valor do frete: distância percorrida, custo operacional, 

possibilidade de carga de retorno, carga e descarga, sazonalidade da demanda por 

transporte, especificidade da carga transportada e do veículo utilizado, perdas e 

avarias, vias utilizadas, pedágios e fiscalização, prazo de entrega e aspectos 

geográficos (CAIXETA-FILHO E MARTINS, 2007, p.99). 

 

O Brasil precisa ser mais competitivo em relação ao transporte inter-regional e 

internacional, motivando uma maior associação de renda, condições necessárias para melhor 

distribuí-la. Ainda conforme o autor, a redução de valores no custo dos transportes necessita 

que a matriz de transporte no Brasil seja alterada, uma vez que o modal predominante (o 

rodoviário) apresenta condições de infraestrutura precárias e os valores são mais altos que os 

outros modais (NOVAES, 2007). 

Esse tipo de modal tem enfrentado certas dificuldades nos últimos anos no Brasil. 

Guereschi (2012) afirma que tem se observado no país, descontentamento generalizado, 

quanto aos preços recebidos pelos fretes rodoviários. Isso pode ser explicado pelo 

descompasso da evolução dos custos operacionais em relação ao preço do frete praticado. 

 

2.2 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

É o ramos da contabilidade que engloba os custos das organizações. Conforme Ávila 

(2017), a contabilidade de custos é a área da contabilidade que trata dos gastos ocorridos na 

produção de bens ou serviços. De uma forma mais técnica, pode-se definir como o registro 

contábil das operações de produção da empresa, através das contas de custeio. 

A contabilidade acompanha a evolução da sociedade desde o início dos tempos, já 

nos povos primitivos eles controlavam seu patrimônio e desenhavam nas cavernas, forma essa 

de registrá-los. Conforme a sociedade foi evoluindo a contabilidade evoluiu junto, passando
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da era agrícola onde o registro era feito de partidas simples, para a era industrial, era esta em 

que houve um aumento do patrimônio devido ao acesso a máquinas para a produção sendo 

que assim não bastava apenas um registro do capita, mas sim um controle maior, surgindo às 

partidas dobradas. 

Depois da revolução industrial, quando o setor industrial começou efetivamente se 

desenvolver, a dificuldade na apuração dos custos refletiu no surgimento da contabilidade de 

custos. Bornia (2002, p. 35) explica que a contabilidade de custos surgiu com o aparecimento 

das empresas industriais, tendo por objetivo calcular os custos dos produtos fabricados.  

Centra sua atenção no estudo da composição e no cálculo dos custos, também 

observa o resultado dos centros ou dos agentes do processo produtivo. A contabilidade de 

custos tem como característica ser de caráter interno. 

É o registro contábil das operações de produção da empresa, através das contas de 

custeio. Ela controla e registra a movimentação dos componentes do custo, ou melhor, dos 

fatores da produção. A contabilidade de custo aplica os mesmos princípios da contabilidade 

geral e pode fornecer a administração, através de relatórios, análises e interpretações dos 

gastos em relação às operações da empresa.  A contabilidade de custos engloba vários 

sistemas que representam um conjunto de critérios no sentido de atender a determinadas 

finalidades. Fundamentalmente, a contabilidade de custos refere-se às atividades de coleta e 

fornecimento de informações para as necessidades de tomada de decisões de todos os tipos, 

enfatiza Leone (2000, p. 22).   

Padoveze (2003, p. 9), afirma que: 

 

 

Em linhas gerais, podemos dizer que a contabilidade de custos tem duas grandes 

áreas de atuação: 

a) Custo Contábil: Conceitos e técnicas voltados para a apuração do custo dos 

produtos e serviços para fins de contabilização e atendimento às necessidades legais 

e fiscais. 

b) Custo gerencial: Conceitos e técnicas voltados para a gestão econômica dos 

produtos e serviços da empresa, suas atividades, unidades de negócio e seus gestores 

responsáveis, envolvendo as necessidades de controle, avaliação de desempenho e 

tomada de decisão. 

 

Esse segmento da contabilidade é muito utilizado nas tomadas de decisões. Isso, 

pois, Segundo Crepaldi (2010, p. 3) a Contabilidade de Custos auxilia na determinação dos 

custos dos fatores, dos custos dos fatores de produção, dos custos de determinado setor da 

empresa, no controle e observação dos desperdícios, horas ociosas de trabalho, etc. 
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Ela é uma grande aliada dos gestores já que, conforme destacam Bruni e Famá 

(2008, p.22-23), o papel básico da contabilidade de custos, pode ser determinado para atender 

três razões primárias: determinar o lucro, controlar as operações e tomar decisões. 

Como pode-se ver, existem muitos meios de utilização dessa área contábil. Crepaldi 

(2010, p. 1) diz que a Contabilidade de Custos, por fazer parte da Contabilidade Gerencial, 

não está presa aos requisitos legais ou fiscais, nem a convenções padronizadas. 

 

2.2.1 Definições Básicas 

Há na literatura muitas nomenclaturas que são usadas para definir o que são custos. 

De acordo com Crepaldi (2010, p. 6) “a Contabilidade de Custos, assim como a Contabilidade 

Mercantil, utiliza terminologia própria, cujos termos muitas vezes são usados com diferentes 

significados”.  

Cada autor explana isso de uma forma semelhante. Dentre as principais 

terminologias utilizadas pela contabilidade de custos, pode-se destacar: 

- Custo: é o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. 

Exemplo: matéria-prima utilizada para a fabricação de determinado bem, mão de obra 

utilizada na produção (MARTINS, 2010). É um gasto efetuado no setor de produção. Não 

diminui de imediato o pagamento líquido, pois o valor está embutido em conta de estoque. 

São os gastos essenciais à produção, pois os fatores produtivos são utilizados com o 

objetivo de adquirir novos produtos ou serviços. Ex.: consumo de matéria-prima, energia, 

salários e encargos sociais dos empregados da produção, depreciação dos bens da fábrica e 

material de embalagem.  

- Gasto: é a compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro para a 

entidade (desembolso), sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de 

ativos (normalmente dinheiro) (MARTINS, 2010). Esse conceito é amplo e se aplica a todas 

as variações monetárias ocorridas na empresa, sendo aplicável também a aquisições a prazo. 

Assim, tem-se gasto com a compra de matéria-prima, gastos com mão-de-obra, tanto na 

produção como na distribuição, gastos com honorários da diretoria, gastos na compra de um 

bem imobilizado etc.  

Para Crepaldi (2010, p.6) somente é considerado gasto no momento que existe o 

reconhecimento contábil da dívida ou da redução do ativo dado em pagamento. Exemplos: 

gastos com a compra de matérias-primas, gastos com salários, gastos com comissões de 

vendas. 
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- Despesa: é um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de 

receitas (MARTINS, 2010). Ou ainda, o gasto aplicado na realização de uma atividade que 

vai gerar renda efetivamente ou que poderá gerar uma renda teórica. 

As despesas são itens que reduzem o Patrimônio e que têm essa característica de 

representar sacrifícios no processo de obtenção de receitas. Ou, as empresas têm despesas 

para gerar receitas e não para produzir seus bens e serviços, neste caso custos.  Crepaldi 

(2010, p. 7) define como gastos com bens e serviços não utilizados nas atividades produtivas 

e consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receitas, que provocam redução de 

patrimônio. Exemplos: honorários de advogados. 

- Investimento: Martins (2010, p. 25) diz que investimento é um gasto ativado em função de 

sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Os investimentos podem ser de 

diversas naturezas e de períodos de ativação variados: a matéria prima é um gasto 

contabilizado temporariamente como investimento circulante, a máquina é um gasto que se 

transforma num investimento permanente, as ações adquiridas de outras empresas são gastos 

classificados como investimentos circulantes ou permanentes, dependendo da intenção que 

levou a sociedade à aquisição.   

Para Crepaldi (2010, p. 7) são todos os gastos ativados em função da utilidade futura 

de bens ou serviços obtidos e classifica eles em circulantes (estoques de matérias primas) e 

permanentes (máquinas, equipamentos e instalações). 

- Perdas: para Martins (2010, p. 26) é um bem ou serviço consumido de forma anormal e 

involuntária. Não se confunde com a despesa (muito menos com o custo), exatamente pela 

sua característica de anormalidade, não é um sacrifício feito com intenção de obtenção de 

receita.  

Crepaldi (2010, p. 7) acrescenta que são gastos não intencionais decorrentes de 

fatores externos, fortuitos ou da atividade produtiva normal da empresa. Exemplos: perdas 

com estoques deteriorados, incêndios, alagamentos, obsoletismo de estoque. 

- Desembolso: conforme Martins (2010, p. 25) desembolso é o pagamento resultante da 

aquisição do bem ou serviço. Pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade 

comprada, portanto defasada ou não do momento do gasto. Pagamento resultante da aquisição 

do bem ou serviço.  

Crepaldi (2010, p.6) diz que pode ocorrer concomitantemente ao gasto (pagamento a 

vista) ou depois deste (pagamento a prazo). Exemplos: pagamento de uma fatura. Na compra 

a prazo, o gasto ocorre imediatamente, mas o desembolso só ocorrerá no pagamento. 
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2.2.2 Classificações dos Custos 

Os custos podem ser classificados de diversas maneiras de acordo com a sua 

finalidade.  Crepaldi (2010, p. 8) diz que a classificação quanto a sua apropriação aos 

produtos são divididos entre custos diretos e indiretos. Já quanto ao nível de atividades os 

custos classificam-se em fixos e variáveis. 

Uma das vantagens da utilização correta da contabilidade de custos é um 

planejamento mais preciso de gastos futuros e eventuais remanejamentos. Borges (2017) diz 

que o controle contábil de uma empresa e seu planejamento podem ser melhorados 

sensivelmente se os custos forem classificados de maneira correta.  

 

2.2.2.1 Custos Diretos 

É aquele que pode ser atribuído direto a um produto, linha de produto, centro de 

custo ou departamento. São aqueles gastos que em tese são facilmente mensurados e 

diretamente aplicados à produção. São exemplos de custos diretos: mão de obra direta e 

consumo de materiais diretos.  

Os custos diretos, para Zanluca (2017) são aqueles que podem ser identificados e 

diretamente apropriados a cada tipo de obra a ser custeada, no momento de sua ocorrência, 

isto é, está ligado diretamente a cada tipo de bem ou função de custo.  

De maneira geral, esses custos associam-se a produtos e variam proporcionalmente à 

quantidade produzida. Para Crepaldi (2010, p. 8) são os que podem ser diretamente (sem 

rateio) apropriados aos produtos, bastando existir uma medida de consumo (quilos, horas de 

mão de obra ou de máquina, quantidade de força consumida, etc.).  

 

2.2.2.2 Custos Indiretos 

Custos indiretos são aqueles que são rateados entre a produção. Crepaldi (2010, p. 8) 

enfatiza que custos indiretos são os que, para serem incorporados aos produtos, necessitam da 

utilização de algum critério de rateio pois não são facilmente identificáveis.. Exemplos: 

aluguel, iluminação, depreciação, salário de supervisores, mão de obra indireta, manutenção 

da fábrica e material indireto, etc.  

Os custos enquadrados nesta categoria não podem ser relacionados a produtos 

específicos, por isso são rateados. Segundo Borges (2017) um exemplo é a mão-de-obra 

indireta, referente a atividades realizadas em setores auxiliares da empresa ou por prestadores 

de serviços como vigilância, limpezas, etc. 
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2.2.2.3 Custos Fixos 

Os custos fixos fazem parte da estrutura do negócio como, por exemplo: água, 

aluguel, salários. Richardson (2016) explica que os custos fixos são os gastos que 

permanecem constantes, independente de aumentos ou diminuições na quantidade produzida e 

vendida.  

Independem das quantidades produzidas e permanecem constantes dentro de um 

intervalo determinado de volume de produção. Quanto maior for o volume de produção, 

menor será o custo fixo por unidade. São exemplos de custos fixos: aluguel, manutenção e 

seguro da fábrica.  

Mas, se o volume de produção aumentar muito esse tipo de custo pode variar. 

Crepaldi (2010, p. 8) diz que um aspecto importante a ressaltar é que os custos são fixos 

dentro de determinada faixa de produção e, em geral, não são sempre fixos, podendo variar 

em função de grandes oscilações no volume de produção. 

 

2.2.2.4 Custos Variáveis 

Como o próprio nome diz, e ao contrário dos custos fixos, esse depende do volume 

produzido. Para Martins (2010, p. 49), o consumo dos materiais diretos depende do volume de 

produção. Dentro de uma unidade de tempo o valor do custo de tais materiais varia de acordo 

com o volume de produção; logo, materiais diretos são custos variáveis. Dependem da 

quantidade produzida. Eles estão diretamente relacionados com o volume de produção. 

Quanto maior a quantidade produzida maiores serão os custos variáveis totais de produção. O 

custo variável unitário fica constante. São exemplos de custos variáveis a matéria-prima 

consumida e a mão de obra.   

O melhor exemplo deste tipo de custo vem da matéria-prima: quanto mais se produz 

mais material é utilizado. Borges (2017) diz que os custos variáveis estão diretamente ligados 

à produção da empresa, sofrendo alterações de um período para outro.  

 

2.2.3 Classificação das Despesas 

As despesas surgem da necessidade de a empresa obter receitas, ou simplesmente 

pela necessidade de funcionar. Crepaldi (2010, p 11), diz que as despesas são classificadas em 

função das áreas onde ocorrem e podem ou não variar em função do volume de receitas do 

período, classificando-se assim em fixas e variáveis. 

Ainda conforme Crepaldi: 
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São quatro os principais tipos de despesas operacionais: 

Administrativas: são relativas às áreas de apoio da empresa (administração geral, 

finanças, contabilidade, recursos humanos, etc). 

Comerciais: surgem pela necessidade de criar receitas, como propaganda e 

publicidade, telefone, ou em função de vendas já efetuadas, como comissões, fretes 

de entregas etc. 

Financeiras: são decorrentes da insuficiência de capital de giro próprio da empresa, 

que é obrigada a buscar e a remunerar capitais de terceiros. 

Tributárias: encargos devidos a administração pública em relação aos impostos. 

(2010, p. 11) 

 

É importante que a empresa tenha um controle sobre suas despesas para que com isso 

possa maximizar seu lucro. Assim como os custos, elas devem ser periodicamente revisadas e 

acompanhadas para que se possa ter um ambiente operacional enxuto. 

 

2.2.4 Métodos de Custeio 

Os métodos de custeio são os métodos utilizados para a apropriação de custos. 

Conforme Crepaldi (2010, p. 228), existem dois métodos básicos de custeio: Custeio por 

Absorção e Custeio Variável ou Direto, e eles podem ser usados com qualquer sistema de 

acumulação de custos. 

O método escolhido para cada empresa deve ser analisado antes de ser 

implementado. Conforme Crepaldi (2010, p. 229), a aplicação desses sistemas deverá ser 

coerente com o tipo de empresas, com as características de suas atividades, necessidades 

gerenciais e, evidentemente, do custo-benefício resultante do sistema adotado. 

 

2.2.4.1 Custeio por Absorção 

Nesse custeio, o custo será absorvido quando for atribuído a um produto ou unidade 

de produção. De acordo com Neves e Viceconti (2003, p 33), o objetivo deste custeio é ratear 

todos os seus elementos (fixos e variáveis, diretos e indiretos) em cada fase da produção. 

O custeio por absorção é o critério exigido pelas normas contábeis. Zanluca (2017) 

diz que as principais características do custeio por absorção são: engloba todos os custos; 

necessita de critérios de rateios; é o critério legal exigido no Brasil; os resultados apresentados 

sofrem influencia direta do volume de produção. 

Consiste na alocação aos produtos de todos os custos de produção sejam eles diretos 

ou indiretos, fixos ou variáveis. Atende o que determina a legislação do imposto de renda e 

aos princípios contábeis. Cabe lembrar que as despesas operacionais, ou seja, aquelas 

necessárias para a administração da empresa e comercialização dos produtos não incorporam 

o custo de produção, justamente, por não ser um esforço de produção. O custo de produção 
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termina, muitas vezes, com a embalagem do produto. O custeio por absorção integral tem 

como objetivo principal gerar informações para os usuários externos, avaliação de estoques e 

apuração do lucro societário.  

Ele não chega a ser classificado como um princípio contábil, mas Segundo Crepaldi 

(2010, p. 229), é o método derivado da aplicação dos princípios fundamentais de 

contabilidade. Não é um princípio contábil em si, mas uma metodologia decorrente da 

aplicação desses princípios. 

Elimina dos custos dos produtos, inclusive, a ociosidade dos custos fixos, para que o 

produto não receba custos resultantes da ineficiência da empresa no processo de utilização 

inadequada da sua capacidade de produção.  

Porém, esse método não é muito utilizado para fins gerenciais. Martins (2010, p. 

197) explica que três grandes problemas concorrem para isso: por abranger os custos fixos 

que existem independentemente da produção ou não; por não dizerem respeito a este ou 

àquele produto; e o valor do custo fixo por unidade depende do volume de produção. 

 

2.2.4.2 Custeio Variável ou Direto 

Esse tipo de custeio fundamenta-se na separação dos gastos em gastos variáveis e 

gastos fixos. Crepaldi (2010, p. 232), explica que é um tipo de custeamento que considera 

como custo de produção de um período apenas os custos variáveis incorridos, desprezando os 

custos fixos.  

O produto é avaliado somente pelos custos variáveis, os custos fixos são levados para 

o sistema de resultado do período. Não sendo aceito pela legislação do imposto de renda, pelo 

fato de ferir tanto a legislação do imposto de renda como o princípio contábil da Realização 

da Receita e Confrontação com os Custos e o princípio da competência. 

O método de custeio variável é utilizado pelas empresas no auxílio à tomada de 

decisões, tendo como premissa básica conhecer qual é a margem de contribuição que cada 

produto apresenta para cobrir os gastos fixos da empresa e gerar lucro, explica Pinho (2017). 

Porém, ele não é aceito para uso contábil, apenas gerencial. Martins (2010, p. 202), 

explica que os Princípios Contábeis hoje aceitos não admitem o uso de Demonstrações 

Contábeis avaliados à base do custo variável. Isso porque ele fere os Princípios Contábeis do 

Regime de Competência e a Confrontação. 
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2.2.5 Custos Logísticos 

 

Os custos logísticos englobam o desembolso que a empresa tem que fazer para poder 

prestar o serviço de logística. Segundo Patrus (2017), controlar todos os gastos e organizar os 

fluxos de despesas nessa área é imprescindível. Para melhorar a qualidade do serviço e reduzir 

custos é fundamental conhecer cada processo e cada elemento que compõem o preço final. 

Para que os gestores possam tomar decisões bem mais fundamentadas, em tempo 

oportuno, tem necessidade de adequar sistemas de custeio sobre produtos, clientes, atividades 

logísticas, etc. É baseado nas informações sobre custos logísticos que são tomadas de decisões 

tão diversas como, por exemplo, sobre a gestão dos espaços de armazenagem, meios de 

transportes a utilizar produtos a negociar e clientes a servir. 

Ainda conforme Patrus (2017), os principais componentes do custo logísticos são: 

custos fixos e variáveis, transportes, armazenagem, embalagens, tecnologia e inovação e 

pessoal. Os custos logísticos comportam diversas variáveis e para conseguir bons resultados é 

indispensável otimizar processos e analisar todas as peças que compõem o mesmo. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

No decorrer deste estudo, este capítulo objetiva definir o referencial metodológico, 

ou seja, os métodos, as técnicas e a abordagem de pesquisa utilizada.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.1.1 Quanto à Natureza 

O tipo da pesquisa é Teórica pois foi pesquisado em livros, artigos, etc. Isso, pois 

segundo Fantinato (2015), esse método é destinado a construir ou reconstruir teorias, 

conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar 

fundamentos teóricos. Ela não implica intervenção na realidade, mas cria condições para tal 

intervenção. 

Essa pesquisa também possui natureza Empírica que, conforme Fantinato (2015) é a 

busca de dados relevantes e convenientes obtidos através da experiência e vivência do 

pesquisador. Tem como objetivo chegar a novas conclusões a partir da maturidade 

experimental dos outros. 

 

3.1.2 Quanto ao Tratamento dos Dados 

A abordagem é a Quantitativa, pois os dados da empresa analisados podem ser 

quantificados em tabelas e planilhas. Fantinato (2015) explica que essa abordagem focaliza 

uma quantidade pequena de conceitos, analisa os dados numéricos através de procedimentos 

estatísticos, coleta os dados mediante condições de controle e utiliza procedimentos 

estruturados e instrumentos formais para coleta dos dados. 

Para Ficagna e tal (2007, p. 79), a abordagem quantitativa é caracterizada pela 

quantificação, tanto na coleta de informações quanto no tratamento dessas, através de técnicas 

estatísticas, desde a mais simples (percentual, média, desvio padrão) às mais complexas 

(coeficiente de correlação, etc.) 

 

3.1.3 Quanto aos Fins/Objetivos 

Quanto aos fins, o método é o exploratório pelo fato de explorar dados no ambiente 

empresarial para posterior análise. Segundo Fantinato (2015), a pesquisa exploratória 

proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou 

construir hipóteses. 
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3.1.4 Quanto aos Procedimentos 

O presente trabalho é um estudo de caso já que estuda um determinado assunto em 

uma única empresa, no caso deste trabalho, estuda os custos de transportes. Para Fantinato 

(2015) um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma 

unidade social. 

Ainda conforme Fantinato (2015), um estudo de caso pode decorrer de acordo com 

uma perspectiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto de vista 

dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa apresentar uma perspectiva global 

do objeto de estudo. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O presente trabalho foi desenvolvido na empresa TRR Alfa Combustíveis Ltda., e 

foram analisados dados referentes ao segundo trimestre de 2017 dos veículos que transportam 

a compra e a distribuição dos combustíveis revendidos. 

A empresa TRR Alfa Combustíveis Ltda. foi fundada em 2010 com o objetivo de 

revender óleo diesel para toda a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. A sigla TRR 

significa Transportador Revendedor Retalhista. A empresa faz parte de um grupo empresarial 

que conta com 3 postos de combustíveis e 1 transportadora que atuam no mercado desde 

1983. 

Hoje, o TRR Alfa conta com frota própria para compra e entrega de seus produtos. 

Os dois locais de compra dos produtos são Passo Fundo/RS e Esteio/RS. A frota é composta 

por 1 carreta, 1 bitruck, 1 truck e 3 tocos, todos veículos novos e totalmente equipados para 

desenvolver o melhor trabalho junto aos clientes. Todos os veículos são equipados com 

rastreadores aonde consegue reduzir custos através do planejamento de rotas, otimização de 

cargas, combustível e tempo. 

A empresa trabalha com um software que auxilia nas rotas, isso facilita muito para o 

responsável definir os pedidos por viagens. As entregas são planejadas por volumes e 

necessidades dos clientes. Um representante comercial é responsável pelas visitas ao campo e 

manutenções em tanques comodatos.  
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3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

A coleta de ocorreu por meio de busca de informações junto à empresa em que o 

estudo será realizado, através de dados secundários e observações. Segundo Franceschini et 

al. (2012, p.75) “[...] dados secundários são dados que já existem no momento em que 

precisamos de informações as quais eles podem oferecer.”  Ou seja, as informações estão 

disponíveis no sistema, basta pesquisá-las. 

Para Gil (2010, p. 52) “observar consiste em perceber por algum meio, como ver e 

interpretar. A observação é relatada como foi visualizada, a princípio, as ideias interpretativas 

dos observadores sejam tomadas”. Essas informações foram obtidas através do sistema de 

informações utilizado pelo gestor, em notas fiscais de despesas, em documentos contábeis, em 

documentos trabalhistas, em documentos de gerenciamento de veículos, em relatório 

gerenciais e em informações disponibilizadas pelo gestor.  

 

3.4 SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS 

Conforme Ficagna et al (2007, p. 96), depois de coletados os dados, estes foram 

estudados e classificados de forma sistemática. Como ferramenta de classificação dos dados e 

realização de cálculos de custos, foi utilizado o Microsoft Office Excel. Tal programa 

proporcionou apresentar os dados através de tabelas e gráficos, e as porcentagens como 

método de comparação de resultados.  

Os dados do presente estudo foram apresentados  através de tabelas, informações 

numéricas e análises descritivas. Isso, pois foram evidenciadas as informações referentes aos 

custos da empresa para apresentar ao gestor para que o mesmo possa utilizá-las nas tomadas 

de decisões. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de identificar e analisar os custos que 

envolvem o processo de transporte de recebimento e distribuição de combustíveis no custo 

final do produto em uma empresa revendedora, baseado na análise da importância dessa 

ferramenta na tomada de decisões.  

Atualmente a empresa não faz controle dos relatórios de recebimento e distribuição 

entregue pelos motoristas; não tem um bom controle sobre suas despesas, nem sobre os 

balanços contábeis. O caminhão vai a Passo Fundo buscar o combustível, distribui para os 

caminhões que levarão até os consumidores, sem muito controle. Os processos são analisados 

superficialmente o que os leva a tomar decisões errôneas na maioria das vezes. Diante dessa 

realidade é que motivou a realização do estudo visando apresentar à empresa sugestões de 

melhoria para que no futuro sejam tomadas decisões acertadas no intuito de melhorar a 

lucratividade e crescimento. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

O Grupo econômico que a empresa estuada faz parte iniciou suas atividades na 

década de 80 com a empresa Auto Posto Beta. Focada em seus valores e nas necessidades de 

seus clientes, a diversificação dos negócios tornou-se inevitável. Oportunidades surgiram e 

novas empresas foram fundadas. 

O TRR Alfa, fundado em 2010, tem como objetivo principal atender as necessidades 

dos clientes, distribuindo combustível direto da indústria e na lavoura. Possui uma base 

moderna com capacidade para 75 m³ de combustível em estoque e uma frota moderna, 

garantindo agilidade e segurança no transporte. O grupo tem como visão: Ser referência em 

produtos e serviços, dando maior ênfase a marca dos Postos Beta para se tornar exemplo de 

inovação e seriedade. 

Sua missão é transmitir de maneira ética e responsável produtos e serviço de 

qualidades, buscando o aprimoramento pessoal e profissional, sempre em busca da 

excelência. 

Como valores a empresa tem: Responsabilidade; Qualidade no atendimento; 

Seriedade; Profissionalismo; Agilidade nos serviços prestados. 

A partir da pesquisa, percebe-se que a logística de Transporte primeiramente tem a 

função básica de proporcionar elevação na disponibilidade de bens ao permitirem o acesso a 

produtos que de outra maneira não estariam disponíveis para uma sociedade ou o estariam 

apenas a um elevado preço. Têm, assim, como função econômica de promover a integração
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entre sociedades que produzem bens diferentes entre si. Para tanto, o estudo visa calcular os 

custos somente no transporte de recebimento e distribuição (TRR), que é uma empresa que 

pode revender óleo diesel para pessoas físicas e jurídicas, entregue em locais como lavouras, 

depósitos, armazéns, em quantidades superiores a 1.000 (mil) litros, com um preço inferior ao 

comercializado nos postos revendedores. 

O TRR atende toda a região norte do Rio Grande do Sul, possui uma frota de 6 

caminhões que fazem a entrega do produto até o consumidor final e uma carreta que faz o 

frete de compra, o qual é o foco desse estudo. Os principais clientes são agricultores, 

indústrias e transportadoras. Para o recolhimento do combustível a empresa utiliza um 

caminhão (cavalo) da marca Volvo 6x2 e um reboque tanque com capacidade de 35.000 litros 

de produto. O conjunto utiliza 16 pneus. O caminhão é equipado com tacógrafo, GPS e 

rastreador. O mesmo equipamento é utilizado para o recolhimento em Passo Fundo ou 

Canoas. 

 

4.2 DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DIRETOS COM O RECOLHIMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TRIMESTRE 

No intuito de preservação de informações estratégicas para a empresa, os dados aqui 

apresentados são fictícios, no entanto não impactam no objetivo final de análise tendo em 

vista que suas respectivas representatividades foram mantidas. Os valores dos custos 

apresentados a seguir se referem diretamente aos custos com os equipamentos, motoristas e 

outras despesas que envolva o recolhimento e distribuição do combustível, realizada pela 

empresa. Os dados apurados são referentes ao segundo trimestre de 2017. 

O objetivo principal do trabalho é mostrar quais os custos que envolvem diretamente 

o recolhimento e distribuição de combustíveis do TRR Alfa. O estudo foi realizado com 

dados do segundo trimestre do ano de 2017. Os dados serão apresentados mês a mês. Os 

primeiros dados a serem apresentados são os custos do mês de abril conforme tabela a seguir: 
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Tabela 1: Total de custos do mês de Abril para o recolhimento e distribuição de combustíveis 

ABRIL 

Custo Fixo   Custo Variável 

Salário R$ 15.914,00  Gastos combustíveis R$ 28.284,86 

13º Salário R$ 1.326,14  Alimentação R$ 2.425,30 

Férias R$ 1.482,95  Manutenção R$ 10.839,82 

Encargos Folha R$ 4.324,52  Pedágio R$ 475,20 

IPVA R$ 2.352,62  Desgaste Pneus R$ 23.254,70 

Seguro R$ 2.016,51    

Fepam R$ 156,16    

Curso Motorista R$ 292,50    

Depreciação  R$ 9.791,90    

TOTAL R$ 37.657,30   R$ 65.279,88 

Total dos Custos       R$ 102.937,19 

Fonte: Dados de Pesquisa (2017) 

 

Considerando todos os custos fixos e variáveis dos equipamentos de recebimento e 

distribuição de combustíveis da empresa TRR elencados na tabela 1, com relação aos custos 

fixos para se chegar ao valor total dos salários no mês R$ 15.914,00, foi somado o salário dos 

6 motoristas da frota; para o 13º salário e férias, dividiu-se o salário de cada um dos 

motoristas por 12 meses, com o resultado em mãos somou-se o valor do 13º e férias do mês 

de cada um e apurou-se R$ 1.326,14 e R$ 1.482,95 respectivamente; o valor apurado com os 

encargos da folha é a soma dos 6 motoristas, o resultado foi de R$ 4.324,52; com relação ao 

IPVA e Seguro, foram somados o valor da parcela mensal de cada um dos veículos utilizados 

no recolhimento e distribuição dos combustíveis e chegou-se aos valores R$ 2.352,62 e R$ 

2.016,51 respectivamente; FEPAM é um documento que é pago anualmente no valor de dois 

salários mínimos para os seis caminhões, dividiu-se o valor por 12 meses, contemplando o 

valor de R$ 156,16; o valor mensal gasto com cursos de qualificação para os seis motorista é 

de R$ 292,50; para calcular o valor da depreciação dos veículos da frota, primeiramente 

dividiu-se o valor de cada veículo pelo tempo de vida útil, o resultado apurado foi dividido 

por 12 meses para saber a depreciação mensal, feito isso, somaram-se os valores apurados 

com cada veículo, o que resultou em R$ 9.791,90.  O valor total apurado com os custos fixos 

no mês de abril para a frota foi de R$ 37.657,30. 
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No que se refere aos custos variáveis com a frota, apurou-se nos gastos com 

combustíveis o valor de R$ 28.284,86, somados o consumo dos seis veículos; com 

alimentação foram gastos R$ 2.425,30; os custos gastos com manutenção da frota no mês de 

abril foi de R$ 10.839,82; os custos com pedágio no mês foi de R$ 475,20; os desgastes com 

pneus chega a R$ 23.254,70, esse valor é decorrente dos 56 pneus utilizados pela frota. O 

total dos custos entre fixos e variáveis para o mês de abril foi de R$ 102.937,19. 

Considerando todos os custos de recebimento e distribuição de combustíveis da 

empresa TRR elencados na tabela 1, para se chegar ao valor dos custos por litro de 

combustível transportado tem-se o valor total de custos do mês de abril que é de R$ 

102.937,19 e divide pelo número de litros comprados e transportados no mesmo mês, ou seja,  

Total custos   =    R$ 102.937,19 

Litros transportados =            2.135.716 

 Valor por litro transportado =          0,0481 

 

Já para se saber o valor dos custos por Km rodado divide-se o valor total do custos 

pelo total de km rodados no mesmo período, ou seja,   

            Total custos   =    R$ 102.937,19 

Km rodados  =                 28.287 

 Valor por Km rodado  =                       3,63 

 

Tabela 2: Total de custos do mês de Maio para o recolhimento e distribuição de combustíveis 

MAIO 

Custo Fixo  Custo Variável 

Salário R$ 15.914,00  Gastos combustíveis R$ 24.013,99 

13º Salário R$ 1.326,14  Alimentação R$ 1.621,00 

Férias R$ 1.482,95  Manutenção R$ 11.232,89 

Encargos Folha R$ 4.324,52  Pedágio R$ 396,00 

IPVA R$ 2.352,62  H. Extras R$ 2.754,00 

Seguro R$ 2.016,51  Desgaste Pneus  R$ 17.740,00 

Fepam R$ 156,16    

Curso Motorista R$ 292,50    

Depreciação  R$ 9.791,90    

TOTAL R$ 37.657,30   R$ 57.757,88 

Total dos Custos       R$ 95.415,18 

Fonte: Dados de Pesquisa (2017) 

 

A tabela 2 traz os custos dos equipamentos de recolhimento e distribuição de 

combustíveis, sabendo que os custos fixos como salários, 13º salário, férias, encargos com a 
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folha de pagamento dos motoristas, IPVA, seguros, FEPAM, cursos e depreciação dos 

veículos, são iguais aos custos fixos do mês de Abril. O valor é de R$ 37.657,30.  

Com relação aos custos variáveis, no mês de Maio tem-se de despesas com 

combustíveis o valor de R$ 24.013,99 somados os gastos dos 6 caminhões da frota; as 

despesas com alimentação dos seis motoristas ficaram no valor de R$ 1.621,00; o custo de 

manutenção no mês de maio ficou em R$ 11.232,89; o valor do pedágio é de R$ 396,00; 

nesse mês foi necessário que fossem feitas algumas horas extras, que ficaram no valor de R$ 

2.754,00; e, o desgaste dos pneus é de acordo com os km rodados e ficou em R$ 17.740,00. O 

total dos custos entre fixos e variáveis para o mês de Maio foi de R$ 95.415,18. 

Avaliando os custos fixos e variáveis de recebimento e distribuição de combustíveis 

da empresa TRR elencados na tabela 2, para se chegar ao valor dos custos por litro de 

combustível transportado buscou-se dividir o total de custos do mês de Maio que é de R$ 

95.415,18 e divide pelo número de litros comprados e transportados no mesmo mês, ou seja,  

 

Total custos   =    R$ 95.415,18 

Litros transportados =            1.828.636 

 Valor por litro transportado =          0,0521 

 

Já para se saber o valor dos custos por Km rodado divide-se o valor total do custos 

pelo total de km rodados no mesmo período, ou seja,  

  

Total custos   =    R$ 95.415,18 

Km rodados  =                 21.214 

 Valor por Km rodado  =                       4,49 

 

Analisando os custos fixos e variáveis dos equipamentos de recebimento e 

distribuição de combustíveis da empresa TRR elencados na tabela 3. Pode-se observar que os 

valores dos custos fixos são iguais aos valores dos meses de Abril e Maio, como são custos 

fixos é normal que os valores sejam os mesmos.   
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Tabela 3: Total de custos do mês de Junho para o recolhimento e distribuição de combustíveis 

JUNHO 

Custo Fixo  Custo Variável 

Salário R$ 15.914,00  Gastos combustíveis R$ 20.072,89 

13º Salário R$ 1.326,14  Alimentação R$ 1.378,33 

Férias R$ 1.482,95  Manutenção R$ 4.814,84 

Encargos Folha R$ 4.324,52  Pedágio R$ 356,40 

IPVA R$ 2.352,62  Desgaste Pneus 17.719,51 

Seguro R$ 2.016,51    

Fepam R$ 156,16    

Curso Motorista R$ 292,50    

Depreciação  R$ 9.791,90    

TOTAL R$ 37.657,30   R$ 44.341,97 

Total dos Custos       R$ 81.999,27 

Fonte: Dados de Pesquisa (2017) 

 

Considerando os custos variáveis do mês de Junho, verificou-se que a soma dos 

custos de combustíveis de todos os veículos da frota é de R$ 20.072,89; em relação a 

alimentação dos motoristas o custo total do mês de Junho foi de R$ 1.378,33; para os custos 

de manutenção dos veículos constatou-se que o total do mês foi de R$ 4.814,84; o valor 

dispendido com os pedágios no mês de Junho foi menor que os meses anteriores, perfazendo 

um total de R$ 356,40; os custos com o desgaste dos pneus foi de R$ 17.719,51, considerando 

todos os pneus utilizados pelos veículos da frota. O total dos custos entre fixos e variáveis 

para o mês de abril foi de R$ 81.999,27. 

O valor dos custos conforme tabela 3, por litro de combustível transportado no mês 

de junho é:  

 

Total custos   =    R$ 81.999,27 

Litros transportados =            1.855.446 

 Valor por litro transportado =          0,0441 

 

Já para se saber o valor dos custos por Km rodado divide-se o valor total do custos 

pelo total de km rodados no mesmo período, ou seja,  

  

Total custos   =    R$ 81.999,27 

Km rodados  =                 21.554 

 Valor por Km rodado  =                       3,80 
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Gráfico 1 – Comparativo dos custos do período 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Analisando os custos fixos e variáveis dos equipamentos de recolhimento e 

distribuição de combustíveis, verificou-se que o mês de Abril foi o que teve mais custos 

devido a demanda maior nessa época. O total dos custos foi de R$ 102.937,19 em Abril, R$ 

95.415,18 em Maio e R$ 81.999,27 no mês de Junho. 

 

 
Gráfico 2 – Comparativo dos Km rodados no período 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Com relação ao gráfico 2, observa-se a quantidade de quilômetros feitos pelos 6 

caminhões que compõem a frota da empresa, tanto no recolhimento quanto na distribuição 

dos combustíveis para os clientes. No mês de Abril foram rodados 28.287 km, no mês de abril 

a demanda por combustível aumenta principalmente por parte dos agricultores, pois é época 
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de colheita; no mês de Maio houve uma queda na quilometragem rodada ficando em 21.214 

km rodados; e no mês de Junho foram rodados 21.554 km pelos veículos da frota. 

 

 

 
Gráfico 3 – Comparativo de litros transportados no período 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

Devido a demanda comentada anteriormente, no mês de Abril a quantidade de litros 

recolhidos e distribuídos foi superior aos meses de Maio e Junho. A quantidade ficou em 

2.135.716 litros; no mês de Maio foram transportados 1.828.636 litros e no mês de Junho o 

volume foi de 1.855.446 litros. 

 

 

Gráfico 4 – Comparativo da média de litros transportados no período 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Conforme pode ser observado no gráfico 4, a média do litro transportada foi feita 

através da divisão do total dos custos do mês de Abril no valor de R$ 102.937,19 pelo número 

de litros transportados 2.135.716, a média dos custos foi de 0,048, enquanto em Maio o valor 

dos custos foi de R$ 95.415,18 dividido por 1.828.636, a média ficou em 0,052 e em junho 

R$ 81.999,27 dividido por 1.855.446,com uma média de 0,044. 

 
 

 

Gráfico 5 – Comparativo da média de km rodados no período 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

No que se refere ao valor dos custos divididos pelos km rodados, a média em Abril 

ficou em 3,63, o total do custos R$ 102.937,19 dividido por 28.287km rodados;  em Maio o 

total foi de R$ 95.415,18 dividido por 21.214, com uma média de 4,49 e em junho o total dos 

custos foi de R$ 81.999,27 dividido por 21.554 km rodados a média ficou em 3,80. 

 

Tabela 4 – Resumo dos dados dos 3 meses estudados 

 Total custos Km/r Litros 

transportados 

Média litros Média km 

Abril R$ 102.937,19 28.287 2.135.716 0,048 3,63 

Maio R$ 95.415,18 21.214 1.828.636 0,052 4,49 

Junho R$ 81.999,27 21.554 1.855.446 0,044 3,80 

Total R$ 280.351,64 71.055 5.819.798   

Médias    0,048 3,97 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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Ante os dados apurados verifica-se que o acumulado do trimestre do custo total com 

o recebimento e distribuição de combustíveis pela empresa foi de R$ 280.351,64, a 

quantidade de litros transportados no trimestre foi de 5.819.798 e o total de km rodados foi de 

71.055. Fazendo uma média do total de custos no trimestre em relação a quantidade de litros 

transportados tem-se 0,048 e a média trimestral dos custos por km rodados é de 3,97. 

 

4.3 DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS COM O RECOLHIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

DO TRIMESTRE 

A seguir serão demonstrados os custos fixos e variáveis do equipamento que faz o 

recolhimento do combustível da distribuidora até as dependências do TRR Alfa para depois 

ser distribuído pelos outros veículos da frota. Os valores apresentados a seguir se referem 

diretamente aos custos com o equipamento, motorista e outras despesas que envolvem o 

recolhimento do combustível. Os dados apurados são referentes ao segundo trimestre de 2017. 

 

Tabela 5: Total de custos do mês de Abril para o recolhimento de combustíveis 

ABRIL 

Custo Fixo Custo Variável 

Salário R$ 3.500,00 Gastos combustíveis R$ 13.305,60 

13º Salário R$ 291,60 Alimentação R$ 440,00 

Férias R$ 237,80 Manutenção R$ 1.806,63 

Encargos Folha R$ 952,71 Pedágio R$ 475,20 

IPVA R$ 184,01 Desgaste Pneus R$ 1.081,08 

Seguro R$ 138,51   

Fepam R$ 26,02   

Curso Motorista R$ 48,75   

Depreciação  R$ 2.083,30   

TOTAL R$ 7.462,70  R$ 17.108,51 

Total dos Custos     R$ 24.571,21 

Fonte: Dados de Pesquisa (2017) 

 

Depois de analisados os custos dispendidos com toda a frota que faz o recolhimento 

e distribuição do combustível, será apresentado os custos referentes ao equipamento, 

motorista e demais despesas somente do recolhimento do combustível na distribuidora de 

Passo Fundo até o estoque físico do TRR, elencados na tabela 4. Com relação aos custos fixos 

para chegar ao resultado, utilizou-se o salário do motorista que faz o recolhimento no valor de 

R$ 3.500,00; foi calculada a parcela do 13º correspondente a 1/12 avos no valor de R$ 

291,60; o mesmo foi feito com as férias, calculou-se 1/12 avos no valor de R$ 237,80; os
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encargos com a folha de pagamento tem um percentual de 22,77% o que dá um valor de R$ 

952,71; o IPVA do equipamento tem o valor do ano em R$ 2.208,21 que dividido por 12 

meses é igual a R$ 184,01; o mesmo cálculo foi feito com o seguro do veículo que dividido 

por 12 meses perfilou um valor de R$ 138,51; o valor da FEPAM que é pago anualmente num 

só documento para todos os veículos da frota, foi dividido pelo número de veículos, depois 

por 12 meses chegando ao valor de R$ 26,02 mensal; considerando um valor mensal de R$ 

48,75 para cursos para os motoristas; e, também foi analisado a depreciação do veículo de 

recolhimento que tem um valor mensal de R$ 2.083,30, esse valor foi apurado através da 

divisão do valor do veículo pelo tempo de vida útil do mesmo, chegando ao valor anual, 

depois dividiu-se pelos 12 meses. 

Ressaltando que esses dados são de viagens feitas a distribuidora em Passo Fundo. 

No que se refere aos custos variáveis com o equipamento de recolhimento, no mês de abril a 

demanda é maior o que levou o equipamento a fazer duas viagens diárias a Passo Fundo para 

carregar diesel, apurou-se nos gastos com combustíveis o valor de R$ 13.305,60, chegou-se a 

esse valor a partir da multiplicação da quilometragem feita pelo caminhão no mês por de R$ 

2,88 que era o valor do litro de combustível; como foram feitas duas viagens diárias o gasto 

com alimentação foi de R$ 440,00; a manutenção do equipamento foi de R$ 1.806,63; gastos 

com pedágio R$ 475,20 e o desgaste com os pneus foi calculado a partir da quantidade de 

pneus utilizada pelo equipamento, que é 16 multiplicada pelo valor de cada pneu que é de R$ 

1.761,64, totaliza R$ 28.186,24 dividido pelo número de km que cada pneu suporta que é de 

120.000 km, o que resulta em R$ 0,234/km, a partir do resultado multiplica pelo número de 

km que o equipamento fez no mês, que foi de 4.620 km, chega-se ao total de R$ 1.081,08. 

Dessa forma, somados os custos fixos e variáveis tem-se um total de R$ 24.571,21. 

Na tabela de número 5 serão apresentados os dados apurados no mês de Maio com os 

custos fixos e variáveis do equipamento, motorista e outras despesas com o recolhimento do 

combustível na cidade de Passo Fundo. 
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Tabela 6: Total de custos do mês de Maio para o recolhimento de combustíveis 

MAIO 

Custo Fixo Custo Variável 

Salário R$ 3.500,00 Gastos combustíveis R$ 10.281,60 

13º Salário R$ 291,60 Alimentação R$ 340,00 

Férias R$ 237,80 Manutenção R$ 1.872,14 

Encargos Folha R$ 952,71 Pedágio R$ 396,00 

IPVA R$ 184.01 Desgaste Pneus R$ 772,80 

Seguro R$ 138,51   

Fepam R$ 26,02   

Curso Motorista R$ 48,75   

Depreciação  R$ 2.083,30   

TOTAL R$ 7.462,70  R$ 13.662,54 

Total dos Custos     R$ 21.125,24 

Fonte: Dados de Pesquisa (2017) 

 

Sendo os custos fixos decorrentes da estrutura produtiva instalada da empresa, que 

independem da quantidade que venha a ser produzida dentro do limite da capacidade 

instalada.  Observa-se que os custos fixos do trimestre são iguais, no mês de Maio os custos 

fixos envolvidos nos cálculos são salário do motorista, 13ª salário (1/12 avos), férias (1/12 

avos), os encargos com a folha de pagamento, IPVA do mês, seguro do mês, FEPAM, curso 

do motorista e depreciação do veículo, perfazendo o valor de R$ 7.462,70. 

Referenciando os dados apurados no mês de Maio com o transporte do combustível 

da distribuidora para o TRR Alfa, obteve-se os seguintes resultados, com relação aos gastos 

de combustíveis o valor é de R$ 10.281,60, com a alimentação do motorista o valor apurado 

no mês foi de R$ 340,00; com a manutenção do equipamento foram gastos R$ 1.872,14; no 

pedágio foi gasto no mês o valor de R$ 396,00, também foi calculado o desgaste dos pneus 

que ficou em R$ 772,80. Sendo assim a soma dos custos fixos e variáveis do equipamento, 

motorista e demais despesas para o transporte do combustível da distribuidora em Passo 

Fundo para o TRR Alfa foi de R$ 21.125,24. 
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Tabela 7: Total de custos do mês de Junho para o recolhimento de combustíveis 

JUNHO 

Custo Fixo Custo Variável 

Salário R$ 3.500,00 Gastos combustíveis R$ 11.188,80 

13º Salário R$ 291,60 Alimentação R$ 370,00 

Férias R$ 237,80 Manutenção R$ 802,47 

Encargos Folha R$ 952,71 Pedágio R$ 356,40 

IPVA R$ 184,01 Desgaste Pneus R$ 893,55 

Seguro R$ 138,51   

Fepam R$ 26,02   

Curso Motorista R$ 48,75   

Depreciação  R$ 2.083,30   

TOTAL R$ 7.462,70  R$ 13.611,22 

Total dos Custos     R$ 21.073,92 

Fonte: Dados de Pesquisa (2017) 

 

Para o mês de Junho os custos fixos foram iguais aos meses de Abril e Maio, 

somando despesas com salário do motorista, 13ª salário (1/12 avos), férias (1/12 avos), os 

encargos com a folha de pagamento, IPVA do mês, seguro do mês, FEPAM, curso do 

motorista e depreciação do veículo, perfazendo o valor de R$ 7.462,70. 

Já com relação aos custos variáveis, o mês de junho foi o que teve o valor menor.  

Foram apurados os custos de gastos com combustíveis no valor de R$ 11.188,80; com a 

alimentação os custos chegaram a R$ 370,00; com a manutenção do veículo os gastos foram 

de R$ 802,47; de pedágio foram gastos R$ 356,40 e com o desgaste dos pneus o valor foi de 

R$ 893,55. Somados os custos fixos e variáveis tem-se o total de R$ 21.073,92.  

 

4.4 COMPARATIVO DOS CUSTOS ENTRE OS PONTOS DE CARREGAMENTO 

CANOAS E PASSO FUNDO 

A empresa possui dois locais de compra: Passo Fundo/RS e Canoas/RS. Nesse item 

será apresentado um comparativo dos custos fixos e variáveis de uma viagem à Canoas e 

outra em Passo Fundo, com o mesmo equipamento com capacidade de 35.000 litros. Com 

esse comparativo busca-se demonstrar qual dos locais oferece menores custos no transporte 

do combustível. 
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Tabela 8 – Comparativo dos custos de uma viagem a Canoas e Passo Fundo 

   CANOAS  PASSO FUNDO 

Custo Fixo    Custo Variável   Custo Variável 

Salário R$ 116,66  Gastos 

combustíveis 

R$ 829,44  Gastos 

combustíveis 

R$ 149,76 

13º Salário R$ 9,72  Alimentação R$ 50,00  Alimentação R$ 10,00 

Férias R$ 7,92  Manutenção R$ 82,09  Manutenção R$ 82,09 

Encargos 

Folha 

R$ 31,76  Pedágio R$ 53,00  Pedágio R$ 11,70 

IPVA R$ 6,13  Desgaste Pneus R$ 160,08  Desgaste Pneus R$ 24,15 

Seguro R$ 4,62       

Fepam R$ 0,87       

Depreciação  R$ 69,44       

TOTAL R$ 247,12   R$ 1.174,61   R$ 289,40 

Total dos 

Custos 

      R$ 1.421,73     R$ 536,52 

Dados da Pesquisa (2017) 

 

 

 Canoas Passo Fundo 

Distância ida e volta 696 km 105 km 

Combustível em litros 288 lts 52 lts 

Custo por litro R$ 0,0252 R$ 0,0046 

Capacidade em litros 35.000 35.000 

Quadro 2 – Comparativo entre os pontos de carregamento 

Fonte – Dados da pesquisa (2017) 

 

 

No intuito de analisar quais os custos com o recolhimento de combustível na 

distribuidora de Passo Fundo e na de Canoas, fez-se o comparativo de uma viagem a cada um 

dos pontos de recolhimento, ressalta-se que os valores são para um dia, uma viagem. 

Considerando os custos fixos e variáveis para cada um dos destinos apurou-se: o salário/dia 

R$ 116,66; o 13º foi dividido e apurou-se R$ 9,72/dia; as férias R$ 7,92/dia; encargos com a 

folha R$ 31,76/dia; IPVA R$ 6,13/dia; Seguro R$ 4,62/dia; FEPAM R$ 0,87/dia; e, a 

depreciação do veículo R$ 69,44/dia.   

Os custos variáveis foram apurados para ambos os destinos onde: a distância para 

Canoas é de 696 km de ida e volta, o custo dos combustíveis foi de R$ 829,44, enquanto que 

Passo Fundo o valor foi de R$ 149,76 para 105 km ida e volta; referente a alimentação, para 

Canoas o custo é de R$ 50,00 e para Passo Fundo é R$ 10,00; com relação a manutenção o 

valor é o mesmo para ambos os destinos, pois ela é calculada mensalmente, o valor é de R$
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82,09; as despesas com o pedágio para Canoas foi de R$ 53,00 e Passo Fundo R$ 11,70 e para 

o desgaste dos pneus apurou-se R$ 160,08 para a viagem a Canoas e R$ 24,15 para Passo 

Fundo. Observando o comparativo entre os dois pontos de recolhimento de combustível é 

notório que a ida até Canoas gera maior onerosidade para a empresa, visto que é mais longe, 

entretanto, o custo do combustível em Canoas é de R$ 0,06 centavos por litro menor que o 

recebido em Passo Fundo. Com isso verifica-se que um carregamento de 35.000 litros 

(capacidade do veículo), vindo de Canoas, multiplicado pelos R$ 0,06 centavos, dá um ganho 

de R$ 2.100,00, descontados os custos da viagem até lá que é de R$ 1.421,73, a empresa teria 

um lucro de R$ 678,27, por viagem.  

 

 

Gráfico 6 – Comparativo entre Passo Fundo e Canoas 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

Observando os dados percebe-se que buscar o combustível em Canoas seria mais 

viável para a empresa pois teria lucro se comparado com Passo Fundo, entretanto, a empresa 

necessitaria de adquirir mais um caminhão igual ao que já tem que hoje o valor seria de R$ 

410.000,00 mais um reboque tanque com capacidade de 35.000 litros com custo de R$ 

155.000,00 além de mais um salário de motorista e todos os custos fixos para o novo 

equipamento de recolhimento. Outra questão é na época da safra em que a demanda por 

combustíveis aumenta bastante, a distância até Canoas é grande precisa um dia para ir e 

voltar, enquanto que em Passo Fundo pode ser feita até três viagens por dia, o que se perde 

indo em Canoas se ganha pegando em Passo Fundo devido a distância entre um e outro.
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Para tirar o investimento de mais um equipamento considerando o valor total de R$ 

565.000,00 teria que ser realizadas 833 viagens a Canoas, já que a cada viagem o lucro é de 

R$ 678,27 em relação a Passo Fundo. Sendo que é possível fazer uma viagem por dia a 

Canoas, dividindo as 833 viagens por 20 dias uteis/mês, o investimento seria pago em 42 

meses. 
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5 CONCLUSÃO 

Em tempos atuais com a globalização e a competitividade exigindo baixos custos e 

prazos mais curtos nos ciclos de pedidos, para alcançarem seus objetivos e manterem-se 

atuantes no mercado, as empresas vêm buscando melhorar a qualidade de seus serviços. As 

empresas objetivam auferir lucros com o desempenho de suas atividades, sendo que o lucro 

esta na diferença entre as receitas obtidas e os gastos incorridos num determinado período, 

onde a lucratividade dependerá dos custos totais de operações e das vendas.  

Os novos padrões de qualidade percebem que a competição ocorre não mais em uma 

empresa isolada, mas sim na sua cadeia de valores, dentre os quais destaca-se a cadeia de 

suprimentos. Este estudo limita-se a fazer um comparativo entre os custos do carregamento de 

combustível em Canoas e Passo Fundo, objetivando analisar os custos que envolvem o 

processo de transporte de recebimento e distribuição de combustíveis no custo final do 

produto em uma empresa revendedora, baseado na análise da importância dessa ferramenta na 

tomada de decisões. 

A empresa realizou duas viagens a Canoas para calcular os custos que a mesma teria 

se fosse carregar o combustível lá. Os dados apurados demonstram que para a empresa seria 

mais vantajoso ir buscar em Canoas do que em Passo Fundo, os lucros seriam maiores, 

porém, para que esse lucro fosse colhido seria necessário que a mesma investisse em um 

caminhão com maior capacidade de litragem ou adquirisse um novo veículo para a frota, visto 

que pela distância seria feita somente uma viagem por dia, enquanto que em Passo Fundo é 

feito três viagens diárias. 

O custo do combustível em Canoas é mais baixo que o revendido em Passo Fundo, 

em torno de R$ 0,06  (seis centavos) por litro de combustível, daí o lucro maior, pois de 

acordo com os dados da pesquisa, o volume de combustível comercializado pela empresa nos 

meses estudados é grande, todavia devido a grande demanda de distribuição aos clientes fica 

inviável ir buscar tão longe. Outra questão é na época de safra que a demanda aumenta ainda 

mais, a empresa teria que terceirizar o serviço, o que não valeria a pena devido aos custos 

altos da terceirização. 
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