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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo aprofundar e praticar os 

conhecimentos sobre os custos.  Através uma pesquisa realizada na empresa Borilli Racing 

Pneumáticos, mais precisamente no setor de logística de pneus de motos, o estudo traz um 

comparativo de custos através de tabelas, entre a logística realizada de forma terceirizada, utilizada 

atualmente pela empresa e a forma de frota própria. O desenvolvimento foi realizado com dados 

coletados na própria empresa e em uma pesquisa de campo junto as demais empresas do município 

que trabalham com logística. Após análise de dados, se conclui que a frota própria é mais viável 

em relação à forma terceirizada. 

 

Palavras chave: Logística, custos, resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Categorias e itens de custos logísticos 23Tabela 2 - Elementos de custos das atividades logísticas.

 24Tabela 3 – Distribuição de cargas 36Tabela 4 – Custo caminhões 37Tabela 5 – Custo dos 

colaboradores 38Tabela 6 - Frota própria 38Tabela 7 – relatório de pagamento 39Tabela 8 – comparativo 

entre frotas 40Tabela 9 – Fretes 41 
  



5 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Fluxo dos conceitos de custos em um processo produtivo 27Figura 2 – Modalidades no mercado: 

Enduro/Trilha 34Figura 3 – Modalidades no mercado: Motocross/Velocross 35Figura 4 – Modalidades no 

mercado: Rally 35Figura 5 – Percurso até os centros de distribuição 36 

  



6 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO 71.1 DEFINIÇÃO DO TEMA

 81.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA

 81.3 OBJETIVOS

 81.3.1 Objetivo Geral

 81.3.2 Objetivos Específicos

 81.4 JUSTIFICATIVA

 92 REFERENCIAL TEÓRICO

 102.1 DA CONTABILIDADE E DA CONTABILIDADE DE CUSTOS

 102.2 CUSTOS

 122.2.1 Classificações dos Custos

 152.2.1.1 Custos Diretos

 152.2.1.2 Custos Indiretos

 162.2.1.3 Custos Fixos

 162.2.1.4 Custos Variáveis

 172.2.1.5 Custos Logísticos

 172.3 LOGÍSTICA

 182.4 CUSTOS LOGÍSTICOS

 222.5 CUSTO DE LOGISTICA

 273 METODOLOGIA

 293.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

 293.2 UNIDADE DE ESTUDO

 293.3 COLETA DE DADOS

 303.4 ANÁLISE DE DADOS

 304 RESULTADOS

 314.1 Borilli Racing Pneumática

 314.2 Mercado que a Borilli atende

 324.3 Tipos de pneus vendidos pela Borilli Racing

 334.4 Roteiro de entrega

 354.5 Cálculo do custo de entrega própria

 374.6 Custos de funcionário

 374.7 Custo totais

 384.8 Custo da entrega terceirizada

 394.9 Comparação do custo próprio e terceirizado

 404.10 Fretes de retorno

 405 CONSDERAÇÕES FINAIS

 42REFERÊNCIAS

 43 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos dos custos são essenciais para qualquer empresa e são indispensáveis para a 

tomada de decisão sobre o preço a ser cobrado pelo produto. Apesar de não ser o único fator a ser 

analisado, o custo é a principal referência para a formação de preço. Logo, estimá-los corretamente 

é fundamental. 

Como o processo de estimar custos influencia diretamente a formação de preços, o custo 

deve ficar o mais aproximado do real. Errar os custos estimados gera a sub ou a superavaliação do 
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produto. Nestes casos, as empresas perdem clientes ou por oferecerem um preço maior do que o 

dos concorrentes, ou por incorrerem em prejuízos ao longo do período. 

Este trabalho teve como objetivo abordar os custos com a logística da empresa Borilli 

Racing que faz parte do grupo Borilli. O grupo Borilli teve seu início em 1983 quando foi fundada, 

a Borracharia Borilli Pneus. A princípio era uma empresa familiar, até o ano de 1985, depois ela 

se transformou na Recapadora de Pneus Borilli atendendo a linha rodoviária. Com o passar do 

tempo também começou com a linha agrícola e fora de estrada. Na segunda geração da família 

nasce então a inovadora ideia da fabricação de pneus de alta performance na linha Off-Road, e em 

apenas 5 anos de empresa já se tornou líder de mercado, produzindo pneus na linha esportiva. 

Hoje, para incentivar o esporte, conta com um CT (Centro de Treinamentos), o Borilli Racing, 

para treinamentos e eventos. 

Dentro da empresa, a logística tem papel primordial e essencial, já que abrange todo o 

mercado interno e também a exportação. A logística hoje é feita de forma terceirizada e a empresa 

já estuda a possibilidade de realizar toda a logística com frota própria. Este estudo faz um 

comparativo de custos de logística das duas formas, terceirizada (atual) e frota própria. Através 

deste estudo acredita-se ressaltar a importância dos custos, no que diz respeito à logística, podendo 

assim analisar o melhor custo benefício para a empresa. 

 

 

 

 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

 

Nas empresas os custos têm um papel importante, pois eles são essenciais na tomada de 

decisão e são necessárias para definir o preço final do produto. A logística tanto de entrada como 

de saída tem enorme influência no custo do produto, qualquer decisão tomada de forma errônea 

pode interferir com grande impacto na saúde financeira de uma empresa. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 
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O assunto tratado neste trabalho aborda o processo de logística da Borilli Racing 

Pneumáticos, no que se refere a pneus de moto, que é realizada de forma terceirizada, o estudo se 

desenvolveu de modo a fazer um comparativo de custos, da atual maneira com a possibilidade de 

ter frota própria. 

Hoje a logística é realizada de forma terceirizada e a empresa não tem dados que indiquem 

se esta é a melhor forma ou se possuir uma frota própria é mais adequada. 

Qual será a melhor forma para realizar a logística de transporte para o cliente, com a frota 

própria ou continuar com a parceria das empresas terceirizadas? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar os custos de logística de transporte dos pneus seja ela terceirizado ou frota 

própria, buscando a melhor forma de modo que impacte na redução de custo e prazo na entrega 

dos pneus da empresa Borilli Racing Pneumáticas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar a composição dos custos da logística de transporte de pneus de moto da empresa 

Borilli Racing de forma terceirizada. 

b) Calcular os custos de logística dos pneus off-road da empresa Borilli Racing com frota própria. 

c) Comparar os custos logísticos nas duas modalidades para analisar quais são os componentes 

principais desses custos. 

d) Definir a viabilidade das duas possibilidades de transporte no contexto da Borilli Racing 

Pneumática. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
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O trabalho de conclusão de curso conduz o acadêmico a aprender a pesquisar e organizar 

de forma metodológica seu conhecimento e direcionando para a área que ele mais se identifica ou 

a área que ele está atuando procurando sempre superar suas expectativas e agora podendo 

compartilhar isso com a empresa e ajudando ela a crescer ainda mais com estudo e com o tempo 

implantando a ideia para melhorar os processos trazendo mais competitividade, lucro e satisfação. 

Os gestores, no seu dia a dia, precisam de informações mais concretas, do que aquelas 

apresentadas nos balanços patrimoniais e demonstrações de resultado. A tomada de decisão deve 

ser baseada sempre em informações atualizadas. 

Uma das informações relevantes para esse processo diz respeito aos custos. Os custos 

variam de acordo com a movimentação do mercado, por isso a importância de buscar informações 

atualizadas. 

Levando em consideração que toda a produção é comercializada fora da empresa 

investigada nesta pesquisa, a logística tem um papel muito importante por que o produto precisa 

chegar em ótimo estado e no prazo estipulado e com menor custo. Considerando também que 

nunca foi realizado um estudo sobre os custos de logística dentro da empresa. 

Estima-se que seja gasto em média R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) que representa 

10% do faturamento mensal, visando a melhor forma de entrega, logística e prazos o estudo 

considerará se é mais plausível ter frota própria ou terceirizar, haja vista os impactos de tais 

maneiras nos custos.  

Baseado em informações atuais esse estudo apresentou através de um comparativo, a 

melhor forma de realizar a logística dentro da empresa. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DA CONTABILIDADE E DA CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

A contabilidade é uma operação de contas com normas, regras e princípios para o acúmulo, 

geração e análise de dados, dedica-se a atender a obrigações internas e externas da empresa, com 

relação à parte interna, abrangem os administradores de todos os níveis, que valem-se de 

informações mais aprofundadas e específicas sobre a entidade, principalmente as referentes ao seu 
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ciclo operacional, colaboradores e executivos. Já na parte externa, compreende às necessidades de 

acionistas, financiadores, investidores, autoridades tributárias, etc., de tal modo a contabilidade é 

um ramo do conhecimento necessário e eficiente instrumento de controle, planejamento e gestão 

de um negócio com ou sem finalidade de lucro (SANTOS, 2017). 

 

      Até a revolução industrial (século XVIII), quase só existia a contabilidade 

financeira (ou geral), que, desenvolvida na era mercantilista, estava bem estruturada para 

servir as empresas comerciais. Para apuração do resultado de cada período, [...] o contador 

verificava o montante pago por item estocado, e dessa maneira valorava as mercadorias 

(MARTINS, 2010, p.19). 

 

Originou-se na Era Mercantilista, no século XVIII, a Contabilidade de Custos utiliza como 

fonte de dados a Contabilidade Geral ou Financeira.  

 

A contabilidade de custos é a parte da ciência contábil que se dedica ao estudo 

racional dos gastos feitos, para se obter um bem de venda ou de consumo, quer seja um 

produto, uma mercadoria ou um serviço (SÁ, 1963, p.46). 

 

A contabilidade de custos aborda os gastos ocorridos na produção de bens ou serviços, 

definindo como o registro contábil das operações de produção da empresa, por meio das contas de 

custeio, a contabilidade segue a evolução da sociedade desde o início dos tempos, já nos povos 

primitivos eles controlavam o patrimônio e desenhavam nas rochas das cavernas, para registrá-los, 

com a evolução da sociedade a contabilidade também evoluiu, passando da era agrícola em que o 

registro era feito de partidas simples, para a era industrial, nesta era houve aumento do patrimônio 

devido ao acesso a máquinas para a produção, assim não bastava apenas um registro do capital, 

mas um controle maior, surgindo às partidas dobradas. Após a revolução industrial, a dificuldade 

na apuração dos custos refletiu no surgimento da contabilidade de custos (ÁVILA, 2017). 

 O surgimento da contabilidade de custos se deu com o aparecimento das empresas 

industriais, com objetivo de calcular os custos dos produtos fabricados, centralizando sua atenção 

no estudo da composição e no cálculo dos custos, observando também o resultado dos centros ou 

dos agentes do processo produtivo (BORNIA, 2002).   

A contabilidade de custos tem característica de caráter interno, é o registro contábil das 

operações de produção da empresa, através das contas de custeio e controla e registra a 

movimentação dos componentes do custo dos fatores da produção. A contabilidade de custo aplica 

os mesmos princípios da contabilidade geral fornecendo a administração, através de relatórios, 
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análises e interpretações dos gastos em relação às operações da empresa. A contabilidade de custos 

agrega vários sistemas que representam um conjunto de critérios no sentido de atender a algumas 

finalidades, assim às atividades de coleta e fornecimento de informações referem-se as 

necessidades de tomada de decisões de todos os tipos (LEONE, 2000). 

  

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 (PADOVEZE, 2003, p. 9). 

  

A Contabilidade de Custos ajuda na determinação dos custos dos fatores de produção, dos 

custos de determinado setor da empresa, no controle e observação dos desperdícios, horas ociosas 

de trabalho, etc. Esse segmento da contabilidade é muito usado em tomadas de decisões. A 

Contabilidade de Custos, por fazer parte da Contabilidade Gerencial, não está presa aos requisitos 

legais ou fiscais, nem a convenções padronizadas, assim é indispensável a compreensão dos 

objetivos da contabilidade de custos, bem como a definição da própria contabilidade de custos 

(CREPALDI, 2010). 

Assim tem-se outro conceito para contabilidade de custos:  

 

... é a parte da Contabilidade que trata da fundamentação teórico-doutrinária, 

das técnicas, métodos e procedimentos utilizados na apreensão, classificação e avaliação 

das mutações patrimoniais que ocorrem no ciclo operacional interno das entidades, com 

vista à correta delimitação dos agregados de valores relativos a bens ou serviços 

produzidos e às funções exercidas na entidade, durante determinado período de tempo 

(KOLIVER, 2002, p. 12). 

O papel básico da contabilidade de custos, pode ser determinado para atender três razões 

primárias: determinar o lucro, controlar as operações e tomar decisões, ela é uma grande aliada 

dos gestores, existem muitos meios de utilização dessa área contábil (BRUNI e FAMÁ, 2008). 

A contabilidade de custo mensura e demonstra informações financeiras e não financeiras 

relacionadas à aquisição e consumo de recursos pela organização (HORNGREN, FOSTER e 

DATAR, 2000). 

 

2.2 CUSTOS 
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Observa-se muitas nomenclaturas usadas para definir custos, assim “a Contabilidade de 

Custos, e a Contabilidade Mercantil, usam terminologia própria, onde os termos muitas vezes são 

usados com diferentes significados” (CREPALDI, 2010, p. 6). 

Custo “é medido pelo valor corrente dos recursos econômicos consumidos ou a serem 

consumidos na obtenção dos bens e serviços a serem utilizados nas operações – ou seja, trata-se 

de valor de troca” (HENDRIKSEN e BREDA, 2001). 

A contabilidade determina custo como a avaliação dos gastos para a fabricação de bens ou 

na prestação de serviços, estando reconhecidos esses gastos, no mês de sua ocorrência e na 

proporção necessária para a sua realização. Custo é um gasto alcançado e concretizado para a 

fabricação de um bem ou na execução de um serviço (MARTINS, 2000). 

 

A contabilidade de custos fornece informação tanto para a contabilidade 

financeira quanto para a contabilidade gerencial. Quando mensura e avalia custos de 

acordo com as Normas de Contabilidade, a contabilidade de custos é usada para cumprir 

com um objetivo da contabilidade financeira, entretanto quando usada internamente por 

meio do fornecimento de informações de custos sobre produtos, clientes, serviços, 

projetos, processos, atividades e outros, satisfaz os objetivos de custeio para a 

contabilidade gerencial, exercendo papel preponderante no processo de tomada de 

decisão. A gestão de custos identifica, mensura, coleta, classifica e fornece informações 

que são úteis ao planejamento e processo decisório (SANTOS, 2018, p. 17). 

 

Dentre as principais terminologias usadas pela contabilidade de custos, destaca-se: 

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

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

produção, é um gasto efetuado no setor de produção. Não reduz de imediato o pagamento líquido, 

pois o valor está embutido em conta de estoque. São gastos essenciais à produção, pois os fatores 

produtivos são usados para 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 (MARTINS, 2010).  

 

CUSTO Recurso consumido relativo a bens ou serviços utilizados na obtenção 

de outros bens ou serviços. São todos os consumos de recursos relativos à atividade de 

produção, prestação de serviço e para disponibilização de mercadorias vendidas 

(indústria, serviço e comércio), mensurados monetariamente. Exemplo: mão de obra 

direta, consumo de matéria-prima, energia elétrica consumida na produção ou na 

prestação de serviços, gasto de aquisição das mercadorias vendidas etc (BRAGA, 2015, 

p. 18). 
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- Gasto: é a compra de um produto ou serviço, gera sacrifício financeiro para a entidade 

(desembolso), sacrifício esse concebido por entrega ou promessa de entrega de ativos 

(normalmente dinheiro), esse conceito é amplo e se aplica a todas as variações monetárias 

ocorridas na empresa, sendo aplicável também na aquisições a prazo, assim, tem-se gasto com a 

compra de matéria-prima, com mão-de-obra, tanto na produção como na distribuição, gastos com 

honorários da diretoria e gastos na compra de um bem imobilizado etc (MARTINS, 2010). 

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 (CREPALDI, 2010).  

 

GASTOS: Sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de 

um produto ou serviço qualquer, representado por entrega ou promessa de entrega de 

ativos (normalmente dinheiro) (BRAGA, 2015, p. 17). 

 

- Despesa: é um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas, o 

gasto aplicado na realização de uma atividade que vai gerar renda ou gerar uma renda teórica. As 

despesas são itens que reduzem o Patrimônio e que possuem essa característica de representar 

sacrifícios no processo de obtenção de receitas, as empresas têm despesas para gerar receitas e não 

para produzir seus bens e serviços, neste caso custos (MARTINS, 2010). Os gastos como bens e 

serviços não utilizados nas atividades produtivas e consumidos direta ou indiretamente para a 

obtenção de receitas, provocam redução de patrimônio. Exemplos: honorários de advogados 

(CREPALDI, 2010).   

 

DESPESA Recurso consumido com bens ou serviços, não utilizado nas 

atividades produtivas, de prestação dos serviços ou na obtenção de mercadorias para a 

revenda. São, porém, consumidos direta ou indiretamente com a finalidade de obtenção 

de receitas. Podem ser: administrativas, comerciais ou financeiras (BRAGA, 2015, p. 18). 

 

- Investimento: é um gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros 

períodos, os investimentos são 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  (MARTINS, 2010). São todos os gastos ativados em função de usos 
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futuros de bens ou serviços obtidos e classifica eles em circulantes (estoques de matérias primas) 

e permanentes (máquinas, equipamentos e instalações) (CREPALDI, 2010). 

 

INVESTIMENTO Valor dos bens ou serviços, ativados em função de sua vida 

útil ou de benefícios atribuíveis a períodos futuros. Exemplo: a compra de uma máquina 

para a produção é classificada como um investimento permanente, a compra de matéria-

prima é classificada como um investimento em ativo circulante (estoque) (BRAGA, 2015, 

p. 18). 

 

- Perdas: é um bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária, não se confunde com 

a despesa, justamente pela sua característica de anormalidade, não é um sacrifício feito com 

intenção de obtenção de receita (MARTINS, 2010). Perdas são gastos não intencionais decorrentes 

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

estoques deteriorados, incêndios, alagamentos, obsoletismo de estoque (CREPALDI, 2010). 

 

PERDA ANORMAL Consumo de recursos não previsíveis decorrentes de 

fatores externos fortuitos ou da atividade produtiva da empresa. São considerados da 

mesma natureza que as despesas e lançadas diretamente contra o resultado do período.  

 

PERDA NORMAL Consumo de recursos previsíveis decorrentes de fatores da 

atividade produtiva ou de serviço da empresa. São considerados da mesma natureza que 

os custos e lançados no custo do produto ou serviço. Podem ser considerados como custo 

de um processo (BRAGA, 2015, p. 19) 

 

- Desembolso: é o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço, ocorre antes, durante ou 

após a entrada da utilidade comprada, defasada ou não do momento do gasto. Pagamento resultante 

da aquisição do bem ou serviço (MARTINS, 2010). Desembolso 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 (CREPALDI, 2010). 

 

DESEMBOLSO Pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço. 

Pode ocorrer concomitantemente com o gasto (pagamento à vista) ou depois deste 

(pagamento a prazo). Para fazer a contabilidade, a empresa precisa registrar os 

pagamentos e os recebimentos. Isso pode ser feito mediante dois regimes: REGIME DE 

CAIXA = registro de pagamentos ou recebimentos no ato da realização do evento; e 

REGIME DE COMPETÊNCIA = registro do ato no momento de sua realização com 

pagamento posterior. Exemplo: uma empresa comprou à vista num determinado mês uma 

mercadoria para revenda ao custo de R$ 80.000,00. A mercadoria foi vendida no mesmo 

mês pelo preço de venda de R$ 100.000,00 e o prazo de recebimento da venda foi de 60 

dias. (BRAGA, 2015, p. 17) 
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A contabilidade é uma informação científica que evita que as empresas cheguem a essa 

situação ou para ajudá-las a “sair do vermelho”, compreendendo bem a contabilidade de custos, 

tendo em mãos um excelente instrumento para auxiliar os administradores a tomar as decisões 

melhores para o sucesso da empresa (BRAGA, 2015). 

 

2.2.1 Classificações dos Custos 

 

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

classificação quanto a sua apropriação aos produtos é dividida entre custos diretos e indiretos. Já 

quanto ao nível de atividades os custos classificam-se em fixos e variáveis (CREPALDI, 2010). 

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

mais preciso de gastos futuros e eventuais remanejamentos, o controle contábil de uma empresa e 

seu planejamento podem ser melhorados sensivelmente se os custos forem classificados de 

maneira correta (BORGES, 2017). 

 

2.2.1.1 Custos Diretos 

 

São aqueles que se identificam com os produtos, sendo apropriados diretamente aos 

mesmos. Tendo como exemplo: o custo com matéria-prima, é perfeitamente possível quantificar 

e calcular o custo de cada material utilizado para a fabricação de um produto (BRAGA, 2015). 

São aqueles que pode ser atribuído direto a um produto, linha de produto, centro de custo 

ou departamento, são facilmente mensurados e diretamente aplicados à produção. Exemplos de 

custos diretos: mão de obra direta e consumo de materiais diretos.  

Os custos diretos, são aqueles identificados diretamente 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 (ZANLUCA, 2017). 

Esses custos associam-se a produtos e variam proporcionalmente à quantidade produzida, 

são os que podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando existir uma medida de 

consumo (CREPALDI, 2010). 

 

2.2.1.2 Custos Indiretos 
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São aqueles que não possuem relação direta com o produto produzido ou com o serviço 

prestado (BRAGA, 2015). 

Custos indiretos são aqueles que são rateados entre a produção, necessitam do uso 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 (CREPALDI, 2010). 

Os custos pertencentes a esta categoria não são relacionados a produtos específicos, por 

isso são rateados. 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 (BORGES, 

2017). 

 

2.2.1.3 Custos Fixos 

 

Os custos fixos fazem parte da estrutura do negócio, exemplo: água, aluguel, salários, os 

custos fixos são os gastos que permanecem constantes, independente de aumentos ou diminuições 

na quantidade produzida e vendida (RICHARDSON, 2016). 

Independem do nível de atividade, os custos fixos permanecem constantes independente 

do volume de produção, são variáveis em termos unitários. Quanto maior o volume de produção, 

menor os custos e despesas fixas por unidade (BRAGA, 2015). 

São exemplos de custos fixos: aluguel, manutenção e seguro da fábrica, se o volume de 

produção aumentar muito esse tipo de custo pode variar. Um aspecto importante é que os custos 

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

em função de grandes oscilações no volume de produção (CREPALDI, 2010). 

 

2.2.1.4 Custos Variáveis 

 

Os custos variáveis dependem do volume produzido, o consumo dos materiais diretos 

depende do volume de produção, assim dentro de uma unidade de tempo, o valor do custo de tais 

materiais varia de acordo com o volume de produção, materiais diretos são custos variáveis. 

Dependem da quantidade produzida, eles estão diretamente relacionados com o volume de 

produção, ou seja, quanto maior a quantidade produzida maiores serão os custos variáveis totais 
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de produção e ou o custo variável unitário fica constante. São exemplos de custos variáveis a 

matéria-prima consumida e a mão de obra (MARTINS, 2010). 

São diretamente proporcionais ao volume de produção, quanto maior o volume de 

produção, maiores os custos, permanecem constantes em termos unitários (BRAGA, 2015). 

Os custos variáveis estão diretamente ligados à produção da empresa, sofrendo alterações 

de um período para outro (BORGES, 2017). 

 

2.2.1.5 Custos Logísticos 

 

Os custos logísticos juntam o desembolso que a empresa tem que fazer para prestar o 

serviço de logística, controlar todos os gastos e organizar os fluxos de despesas nessa área é 

imprescindível, é fundamental conhecer cada processo e cada elemento que compõem o preço 

final, para assim melhorar a qualidade do serviço e reduzir custos. Baseado nas informações sobre 

custos logísticos são tomadas decisões diversas como: sobre a gestão dos espaços de 

armazenagem, meios de transportes a utilizar produtos a negociar e clientes a servir (PATRUS, 

2017). 

Os componentes do custo logísticos são: custos fixos e variáveis, transportes, 

armazenagem, embalagens, tecnologia e inovação e pessoal. Os custos logísticos comportam 

diversas variáveis e é indispensável para conseguir bons resultados otimizar processos e analisar 

todas as peças que compõem o mesmo (PATRUS, 2017). 

A compreensão dos custos logísticos e seus componentes tem início na identificação das 

atividades que compõem as operações de logística de uma organização. Nestas organizações 

públicas ou privadas, acontece a sequência de atividades típicas:  

 

Compra de matérias-primas ou outros materiais;  

Execução dos serviços ou manufatura dos produtos, ou seja, a transformação de matérias-

primas em produtos finais para sua comercialização;  

Transporte de materiais produzidos, documentos e diversos outros materiais para 

armazenamento temporário em depósitos (MARTINELLI, 2013, p. 11). 

 

Após a compra, execução e transporte temporário, os produtos são transportados para 

clientes e em caso de documentos da administração segue para arquivamento em depósitos 

(MARTINELLI, 2013). 
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2.3 LOGÍSTICA 

 

A logística é a ciência que cresce através do planejamento e controle, fazendo com que os 

materiais encontrem o destino, no tempo certo, na quantidade certa e com o mínimo de custo, para 

que isso aconteça é indispensável que tenha fluxo de materiais e de informações. O planejamento 

logístico acontece através do surgimento de problemas em algumas áreas, como: níveis de serviços 

aos clientes, decisões sobre estoque, localização das instalações, decisões sobre transporte, 

demanda e custos logísticos, dentre outros (BOWERSOX, 2007). 

 

A logística é definida como a colocação do produto certo, na quantidade certa, 

no lugar certo, no prazo certo, na qualidade certa, com a documentação certa, ao custo 

certo, produzindo no menor custo, da melhor forma, deslocando mais rapidamente, 

agregando valor ao produto e dando resultados positivos aos acionistas e clientes. Tudo 

isso respeitando a integridade humana de empregados, fornecedores e clientes e a 

preservação do meio ambiente (ROSA, 2014, pg. 15). 

 

O Gerenciamento da Logística é como a coordenação das atividades componentes da 

logística, tornando-as um conjunto harmonioso visando alcançar os menores custos logísticos que 

atendam ao Nível de Serviço que o cliente contratou.  Logística é o transporte, engloba o 

transporte, o estoque/armazenagem de produtos e as diversas outras atividades que envolvem os 

processos, desde o suprimento para a produção até a entrega do produto final ao cliente (ROSA, 

2014). 

A rede logística envolve fornecedores, centros de produção ou de geração de 

serviços, depósitos, centros de distribuição, destinos finais, além de matérias-primas ou 

materiais diversos, estoques de materiais em processo e materiais acabados que se 

deslocam entre as instalações das organizações envolvidas (MARTINELLI, 2013, p. 12). 

 

A economia mundial se desenvolveu com ajuda de atividades e conhecimentos logísticos 

no ambiente organizacional, a Logística manteve-se adormecida durante muito tempo, despertando 

somente após a Segunda Guerra Mundial, quando as atividades logísticas militares foram usadas 

e influenciaram os conceitos logísticos usados nas organizações (PLATT, 2015). 

A Logística é moderna, ajuda as organizações a se adaptarem às mudanças econômicas, 

como a globalização, acréscimo das incertezas, os menores ciclos de vida dos produtos e as 

maiores exigências dos clientes, por usarem as inovações tecnológicas dirigindo gerenciar de 

maneira mais eficiente e eficaz as operações Logísticas (FLEURY, 2009). 
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As atividades logísticas permanecem nas organizações com a finalidade de prover três 

benefícios:  

 

• Melhoria dos serviços prestados aos clientes e usuários. Como exemplo, 

podemos citar: entrega mais eficiente ou disponibilidade imediata de produtos por conta 

de estoques;  

• Redução de custos de compras, adquirindo produtos de fornecedores 

mais distantes, levando à necessidade de, por exemplo, transportes, armazenagem e 

manutenção de estoques;  

• Redução de investimentos da empresa, como por exemplo, o transporte 

de materiais entre várias unidades da organização distantes umas das outras, evitando a 

necessidade de construção de uma única unidade nova da empresa (MARTINELLI, 2013, 

p.13). 

 

Para todos os exemplos citados a implementação de ações de logística gera custos, sejam 

de transporte, armazenamento ou estoques que devem ser menores que os benefícios providos 

(MARTINELLI, 2013). 

A relevância da Logística com a capacidade de fornecer suprimento é fator determinante 

de sucesso ou fracasso em uma batalha, sendo que na maioria das vezes, interferem no destino de 

uma guerra (CHRISTOPHER, 2007). 

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

economicamente eficaz de matérias-primas, produtos acabados, estoque em processo e 

informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, tendo como o propósito 

atender às exigências dos clientes (BALLOU, 2009). 

Para qualquer planejamento logístico é fundamental o conhecimento de algumas 

informações: o Nível de Serviço oferecido; a Demanda real e a Demanda projetada; a Localização 

dos possíveis fornecedores; as facilidades logísticas; sobretudo, os modais de transporte; a 

facilidade de contratação de mão de obra capacitada local; a Infraestrutura de energia; os pré-

requisitos ambientais; os benefícios governamentais; e a segurança das instalações e da carga 

(ROSA, 2014). 

O Nível de Serviço é a qualidade (prazo combinado/atendido, confiabilidade, integridade 

da carga, atendimento etc.) na ótica do cliente, face à necessidade de um Nível de Serviço melhor 

solicitado pelo cliente, este pode acolher e arcar com um custo maior, podendo ser estabelecido 

em contrato antes de iniciar qualquer atividade logística, a primeira informação contratual a ser 

estabelecida com o cliente é qual o Nível de Serviço que o cliente deseja comprar. Assim o Nível 

de Serviço gera o mercado que a organização deseja atuar, uma organização pode escolher por 
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trabalhar com qualidade inferior de produtos ou serviços, ou tenha compradores a pagar menos 

por produtos de baixa qualidade (ROSA, 2014). 

O Nível de Serviço é estabelecido de forma que possa ser numericamente mensurável, não 

deixando margens para discussão. O Nível de Serviço é um dos fatores que pode determinar a 

demanda, determina o nicho de mercado em que a organização atua e pode influenciar a demanda. 

O Nível de Serviço, tem a tendência de aumento dos custos dos serviços logísticos. A demanda 

projetada do produto em certo Nível de Serviço no futuro é o principal parâmetro para qualquer 

projeto logístico, para muitos produtos, no varejo, estimar a demanda é algo complexo, face as 

inúmeras variáveis e seu grau de incerteza (ROSA, 2014). 

Sem o cálculo da demanda, qual quantidade e em que local ocorrerá, é impraticável 

elaborar um planejamento de logística. Já as opções de modais disponíveis são importantes, pois 

com base nelas pode-se escolher uma ou mais opções de transporte, tendo mais de uma opção de 

modal de transporte, pode-se decidir por uma operação intermodal, também pode se prever os 

novos investimentos em ferrovias, portos, armazéns e outras facilidades logísticas (ROSA, 2014). 

A estabilidade político-econômica de um país é fator importante, pois determina os riscos 

de investimentos e as oscilações de demanda, os países com alto grau de instabilidade político-

econômica inviabilizam planejamentos de médio e longo prazo com algum grau de precisão, já 

esses planejamentos são feitos como uma análise e visão do que pode vir a acontecer, sem valores 

financeiros e sem quantitativos, sendo elaborados só com estimativas de valores e sentimentos 

(ROSA, 2014). 

O profissional de logística precisa realizar três tipos de planejamento, cada tipo é definido 

em função do horizonte de planejamento, tem-se os seguintes tipos de planejamento logístico: 

Estratégico, Tático e Operacional. 

 

O Planejamento Estratégico é de longo prazo, porém não existe um consenso 

entre os autores do que seja longo prazo, alguns definem longo prazo como sendo maior 

que um ano, outros definem como maior que cinco anos. Assim, adotaremos o conceito 

de Planejamento Estratégico como maior que cinco anos.  

O Planejamento Tático é aquele que ocorre em um horizonte máximo de um ano. 

Normalmente, acompanha o orçamento anual das organizações.  

O Planejamento Operacional é o dia a dia das organizações, com horizonte 

máximo de uma semana a no máximo duas semanas. Esses três níveis de planejamento 

devem ser aplicados às três dimensões da logística: a localização, a manutenção de 

estoque e o transporte (ROSA, 2014, p. 45). 
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A logística reversa surge no mercado empresarial, nas décadas de 1970 e 1980, por causa 

da reciclagem e retorno com o retorno de bens de pós-venda e pós-consumo, já na década de 1990 

a logística reversa comprova o cenário empresarial, pois consiste em planejar, controlar e 

implementar o custo efetivo do fluxo de matérias primas, estoques e informações do ponto de 

consumo ao ponto de origem, visando a redução e movimentação de produtos e embalagens 

(LEITE, 2009). 

A perspectiva estratégica é desenvolvida a partir da mudança no setor empresarial, resulta 

da sociedade, governo, comunidade locais, sendo estruturada, considerando a competitividade e 

sustentabilidade as empresas de acordo com o setor econômico e ambiental, pelo meio da 

recuperação de valor financeiro, surgimento de legislação, demonstração de responsabilidade 

empresarial (LEITE, 2009). 

A perspectiva operacional ocorre a partir do uso de ferramentas da logística, definição da 

rota (origem e destino), tipo de transporte, sistema de informações, caracterização do produto, 

entre outros, a perspectiva operacional se expande usando ferramentas da logística (LEITE, 2009). 

O objetivo da logística reversa é possibilitar a realização do retorno dos bens que constitui 

o ciclo dos negócios, planejando as redes de reservas, obtendo retorno e a valorização do setor 

econômico, ecológico, de serviço, etc., os desafios para as empresas é produzir o máximo possível, 

com menor custo e menor impacto ao meio ambiente, visando a sustentabilidade. A logística 

reversa anda lado a lado com a sustentabilidade, a partir do momento que torna possível o retorno 

do produto de pós-venda ou pós consumo, elimina o descarte incorreto do produto levado ao aterro 

sanitário e proporcionando a reciclagem do mesmo de acordo com o ciclo de vida produtivo. A 

logística empresarial tem como amparo a logística reversa que aplica ao retorno de produtos ou 

serviços, apontando lucro para a empresa de maneira sustentável (LEITE, 2009). 

Todos os integrantes da cadeia logística precisam conhecer as obrigações de seus clientes 

internos e externos ao longo do processo, gerando fluxos ágeis, confiáveis e rápidos, com custos 

reduzidos, originando competitividade para toda a cadeia. A Logística, visa: a prazos previamente 

acertados e cumpridos integralmente, ao longo de toda a Cadeia de Suprimento; à integração 

efetiva e sistêmica entre todos os setores da organização; à integração efetiva e estreita com 

fornecedores e clientes; à busca da otimização global, envolvendo a racionalização dos processos 

e à redução de custos em toda a Cadeia de Suprimento; e à satisfação plena do cliente, mantendo 

nível de serviço preestabelecido e adequado (PLATT, 2015). 
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2.4 CUSTOS LOGÍSTICOS 

 

Os custos logísticos mudam de acordo com o tipo de empresa, empresas que são voltadas 

para mercadorias eletrônicas têm um custo logístico pequeno em relação ás demais operações, 

enquanto empresas de produtos alimentícios possui um custo logístico elevado; é comum existir a 

necessidade do replanejamento quanto aos custos logístico, buscando a redução do mesmo 

(BERTAGLIA, 2003). 

Apresenta-se várias definições sobre custos logísticos, sintetizando em apurar, de forma 

detalhada em cada atividade logística, o que é gerenciado no processo, entendendo e mensurando, 

o custo logístico consiste na soma de todos os gastos no trâmite de entrega do produto ao 

consumidor final (AMARAL, 2012). 

A falta de informações públicas e claras sobre custo logístico no Brasil é um desafio para 

aqueles que estudam e desejam se aprofundar no tema, assim Lima (2006) conclui que: 

 

O motivo do custo logístico no Brasil ser maior que o americano em termos 

proporcionais ao PIB está ligado principalmente a menor participação de serviços na 

nossa economia e ao menor valor agregado dos nossos produtos, além do nosso maior 

custo de capital. 

 

O custo total da logística abrange todos os gastos imprescindíveis para executar as 

exigências logísticas da operação de produção ou serviços, públicos ou privados, sendo que uma 

boa maneira de se visualizar o custo total de logística é através de a partir da análise do custo de 

distribuição de medicamentos de alto valor agregado para órgãos assistenciais públicos em todo o 

país através de transporte aéreo para atendimento das populações (MARTINELLI, 2013). 

Observa-se que os custos de distribuição aérea, em geral são compensados pelas reduções 

de custos de estoques pequenos em diversas regiões do país, é mais barato gastar em transporte 

aéreo do que em dezenas de locais com estoque que seriam imprescindíveis se o transporte 

terrestre, mais barato, fosse utilizado, o melhor esquema logístico do ponto de vista de menor custo 

total é confirmado como aquele que possui um estoque centralizado com distribuição através de 

transporte aéreo, isso apresenta a importância que tem-se de dar à visualização do processo como 

um todo para a solução de uma precisão de suprimento de determinadas regiões com bens ou 

serviços (MARTINELLI, 2013). 
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Os custos da cadeia ou os custos logísticos são relacionados e agrupados em cinco grandes 

categorias de custos, conforme cada uma das atividades da cadeia, apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Categorias e itens de custos logísticos 

Categorias de custos logísticos Itens de custo de cada categoria 

 

 

Custos da compra de materiais 

(apenas materiais de produção) 

Planejamento e gerenciamento das necessidades de 

materiais;  

Verificação da qualidade do fornecedor; 

Frete e impostos das compras;  

Recebimento dos materiais;  

Inspeção da qualidade no recebimento. 

 

Custos totais de manutenção de 

estoques 

Custo de capital e custo de oportunidade; 

Perdas de estoque;  

Impostos e seguro sobre o estoque; Obsolescência 

de materiais estocados. 

 

 

 

Custos administrativos de estoque e 

mão de obra 

Mão de obra direta;  

Mão de obra indireta;  

Verificação de qualidade e produção; 

Sistemas de tecnologia de informação; 

Refugos de materiais de baixa qualidade e 

retrabalho;  

Depreciação de instalações e equipamentos;  

Despesa de arrendamento (leasing);  

Manutenção do equipamento;  

Proteção ao meio ambiente. 

Tabela 1 – Categorias e itens de custos logísticos (continuação) 

 

 

 

Custos de atendimento do pedido ao 

cliente 

Liberação dos materiais para entrega; 

Emissão do pedido pelo cliente;  

Entrada e manutenção do pedido na empresa 

fornecedora;  

Gerenciamento de contratos com os clientes;  

Separação dos materiais para atendimento do 

pedido;  

Distribuição e transporte dos materiais do pedido;  

Instalação dos materiais no cliente após a entrega;  

Contabilização da operação do cliente. 

Custos de sistemas de informações 

gerenciais e financeiros 

Finanças;  

Sistemas de Informações Gerenciais (SIG). 
Fonte: Adaptado de Bowersox; Closs e Cooper (2006, p.33) 

 

A partir desse estudo, Amaral (2012) listou os itens que compõem os custos logísticos, por 

atividades, conforme apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Elementos de custos das atividades logísticas. 
Atividade Categoria Elemento de custo 

Serviço ao Cliente Serviço ao Cliente Custo de todas as atividades logísticas;  

Custo de vendas perdidas. 

Processamento de 

Pedidos 

Recepção 

Planejamento 

Preparação  

Entrega 

Salários e encargos;  

Materiais de consumo e serviços;  

Depreciação, manutenção, custo de capital e aluguel de 

equipamentos, de instalação e de sistemas de 

informação. 

Comunicação Transferência de 

informações 

Salários e encargos;  

Materiais de consumo e serviços;  

Depreciação, manutenção, custo de capital e aluguel de 

equipamentos, de instalação e de sistemas de 

informação. 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção de 

Inventários 

Capital Custo do capital. 

Serviços Impostos;  

Seguros. 

 

 

 

 

Armazenagem 

Armazéns privados  

Parcela variável dos:  

- Salários e encargos;  

- Materiais de consumos e serviços; 

- Depreciação, manutenção, custo de capital e aluguel de 

equipamentos, de instalação e de sistemas de 

informação. ou 

Armazéns públicos  

- Tarifas de serviços. 

Riscos Obsolescências;  

Danificação;  

Furtos;  

Realocações. 

 

Tabela 2 - Elementos de custos das atividades logísticas (continuação). 

 

 

 

 

 

 

Previsão de Demanda 

Preparação Salários e encargos;  

Materiais de consumo e serviços;  

Depreciação, manutenção, custo de capital e aluguel de 

equipamentos, de instalação e de sistemas de 

informação. 

Erros de sub 

dimensionamento 

Custo da falha;  

Vendas perdidas (atuais e futuras);  

Adicionais dos elementos de custo de transporte;  

Adicionais dos elementos de custo de aquisição. 

Erros de 

superdimensionamento 

Custo do excesso;  

Adicionais dos elementos de custo de manutenção de 

inventários;  

Adicionais dos elementos de custo de transporte;  

Adicionais dos elementos de custo de manuseio de 

materiais;  

Obsolescência de produtos;  

Destruição de produtos. 

Armazenagem Recebimento 

Estocagem  

Separação de pedidos 

Expedição 

Salários e encargos;  

Materiais de consumo e serviços;  

Depreciação, manutenção, custo de capital e aluguel de 

equipamentos, de instalação e de sistemas de 

informação. 
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Transporte 

Transporte de entrada Transporte próprio  

- Salário e encargos;  

- Combustível;  

- Lubrificante;  

- Depreciação;  

- Pequenos reparos;  

- Taxas de propriedade.  

- Seguro do veículo;  

- Depreciação, manutenção preventiva, custo de capital e 

aluguel dos veículos, equipamentos e instalação. ou 

Transporte de saída Transporte contratado  

- Frete básico;  

- Taxas de frete  

- Sobretaxas. 

Escolha da localização 

das instalações 

Escolha da localização 

das instalações 

Salários e encargos;  

Materiais de consumo e serviços;  

Depreciação, manutenção, custo de capital e aluguel de 

software e hardwares necessários à atividade. 

  

Manuseio de materiais 

Recebimento 

Movimentação interna 

Expedição 

Salários e encargos;  

Materiais de consumo e serviços;  

Depreciação, manutenção, custo de capital e aluguel de 

equipamentos e de sistemas de informação. 

  

Aquisições 

Pré-Transacional 

Transacional  

Pós-Transacional 

Salários e encargos;  

Materiais de consumo e serviços;  

Depreciação, manutenção, custo de capital e aluguel de 

equipamentos e de sistemas de informação. 

Serviço de suporte e 

pós vendas 

Serviço ao cliente pós 

venda 

Elemento de custo de toda as atividades logísticas;  

Associado ao custo das vendas perdidas. 

 

 

 

Tabela 2 - Elementos de custos das atividades logísticas (continuação). 

 

 

 

 

Embalagem 

Material novo Matérias primas; Materiais; 

Produção  

Montagem 

Desmontagem 

Manutenção p/ 

reutilização 

Reciclagem  

Descarte 

Salários e encargos;  

Serviços;  

Depreciação, manutenção, custo de capital e aluguel de 

equipamentos, de instalação e de sistemas de 

informação. 

Recuperação Elementos de custo de transporte;  

Elementos de custo de manuseio. 

 

 

 

 

 

 

 

Logística Reversa 

Recolhimento 

Redistribuição 

Elementos de custo de embalagem;  

Elementos de custo de manuseio de materiais;  

Elementos de custo de transporte;  

Elementos de custo de armazenagem. 

Inspeção e Seleção 

Reprocessamento 

Elementos de custo de armazenagem;  

Salários e encargos;  

Materiais de consumo e serviços;  

Depreciação, manutenção, custo de capital e aluguel de 

equipamentos, de instalação e de sistemas de 

informação. 

Descarte Descarte Próprio  

- Salários e encargos;  
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- Serviços;  

- Depreciação (ou exaustão), manutenção, custo de 

capital e aluguel de aterros ou fornos de incineração; ou  

Descarte Contratado  

- Tarifas de serviço. 

Fonte: Amaral (2012, p.65) 

 

A estrutura de custos logísticos abrange no nível do fabricante: Aquisições de fornecedores 

(materiais e matérias primas); Mão de obra direta; Custos indiretos; Estoques de produtos 

acabados; Armazenagem dos estoques; já no nível do varejo compreende: Aquisição de produtos; 

Transportes (frete); Estoque em trânsito; Estoque de produtos no varejo; Armazenagem; Custo de 

entrega às lojas e aos clientes (NOVAES, 2004). 

O custo de transporte, representa até 60% do custo logístico total (ALVES et al. 2013 e 

MACHADO et al. 2006) O custo de transporte é um fator econômico determinante para a 

competitividade e ações devem ser tomadas para minimizá-lo, evitando assim desperdícios 

(CHINELATO et al., 2011).  

 

 

 

 

Figura 1: Fluxo dos conceitos de custos em um processo produtivo 

 

Fonte: Adaptado de Martins, 2010 (SANTOS, 2018, p. 23) 
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O estoque alocado no local correto, próximo ao cliente, passa a ser uma vantagem 

competitiva do negócio, agregando valor devido à diminuição no tempo de entrega. (DEIMLING 

et al. 2016) O estoque representa o segundo maior custo logístico em relação ao PIB (ILOS, 2018). 

 

2.5 CUSTO DE LOGISTICA  

 

Transporte é o deslocamento de bens de um ponto a outro, levando em consideração a 

integridade da carga e respeitando os prazos previamente acordados. (AIROLDI, 2014) 

O transporte tem como escopo o ato de levar uma mercadoria, objeto de um lugar a outro, 

sendo que está atividade deve estar ligada aos atos de comércio, pois os transportes necessitam ser 

desenvolvidos com valores acessíveis com o intuito de melhorar o desenvolvimento de uma região. 

(VIEIRA, 2007) 

Os custos de transporte e distribuição são esperados com pagamento pela passagem de 

materiais entre pontos geográficos sendo também as despesas relacionadas com o gerenciamento 

e a manutenção do estoque em trânsito. Os transportes são efetuados de diferentes maneiras, 

usando os mais variados tipos de veículos, cada tipo recebe o nome de modal de transporte. As 

cargas podem ser transportadas, conforme suas características e necessidades por modais: 

rodoviário, ferroviários, aéreo, marítimo e fluvial. Os transportes são efetuados por frotas próprias 

ou frotas terceirizadas e as cargas transportadas podem ser classificadas em cargas cheias 

(descarregadas completamente) ou cargas parciais (descarregadas fracionadamente no destino 

final do transporte. (MARTINELLI, 2013) 

 

O transporte tem importância fundamental para que os bens cheguem ao seu ponto onde 

será utilizado, sempre garantindo o melhor desempenho nos investimentos feitos, nos 

mais diversos agentes econômicos que são incorporados ao longo do processo de 

transporte (AIROLDI, 2014, p. 18) 

 

O transporte rodoviário de carga (TRC) ocupa lugar de destaque no Brasil, compondo 

elemento de interação econômica entre as fontes produtoras e o mercado. (MÜLLER & MICHEL, 

2011) 

O transporte é considerado uma das atividades mais importantes da empresa, por ser a 

“atividade logística mais importante porque absorve, em média, de um a dois terços dos custos 
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logísticos, evidencia-se que nenhuma empresa possa operar sem que haja a movimentação de suas 

mercadorias, sendo necessário o transporte de maneira rápida, eficaz e de custo adequado. 

(BALLOU, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo apresentado pode ser classificado como de natureza teórica-empírica, pois se 

baseará em artigos, livros, sites, e demais divulgações relacionadas ao tema, e quanto aos 

procedimentos técnicos é estudo de caso já a pesquisa prática será realizada junto a empresa Borilli 

Racing Pneumáticas. 

Conforme Knechtel (2014), esse tipo de pesquisa foi a base do pensamento científico até a 

metade do século XX e é caracterizado pela passividade e neutralidade do pesquisador diante da 

investigação da realidade. Está ligada diretamente à quantificação dos dados, na experimentação, 

na mensuração e no controle rigoroso dos fatos. 
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Quanto a abordagem a pesquisa vai ser quantitativa, a qual segundo Knechtel, (2014), 

define-se como: 

 

a pesquisa quantitativa é uma modalidade de pesquisa que atua sobre um 

problema humano ou social, é baseada no teste de uma teoria é composta por variáveis 

quantificadas em números, as quais são analisadas de modo estatístico, com o objetivo de 

determinar se as generalizações previstas na teoria se sustentam ou não. 

 

O estudo foi realizado por meio de coleta de dados, através de tabelas e gráficos de 

controles usados junto ao setor competente e os gerentes de setores para coleta das informações 

para chegar na análise final. 

Também se enquadra no método de estudo de caso descritivo tem como finalidade 

descrever, de modo detalhado, uma solução aplicada em determinado contexto, dando suporte para 

a compreensão dos eventos que moveram um indivíduo, grupo ou empresa de um contexto a outro, 

e temos o estudo exploratório, o pesquisador se propõe a observar o case, a fim de gerar registros 

que ampliem sua visão sobre o assunto ou problema apresentado. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

 

Este trabalho foi realizado no setor de logística e custos na empresa Borilli Racing 

Pneumáticos, especificamente no setor de logística que hoje é feito totalmente terceirizado, vendo 

o crescimento em um curto período de tempo na empresa foi colocado em pauta o assunto sobre 

ter uma frota própria, mas nunca foi aprofundado um estudo se seria viável.  

 O desenvolvimento foi feito por meio de questionários, planilhas, tabelas, análises de 

custos e controles com visitas direta ao setor responsável na empresa observando e analisando 

como os procedimentos são feitos para ter melhor entendimento e apontar as possíveis melhorias. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

O presente estudo foi desenvolvido a partir de dados primários coletados, junto da empresa 

e através de pesquisa de campo, onde a empresa repassou os dados diários com as transportadoras 

e o custo de cada pneu fabricado até ele chegar ao estabelecimento do cliente, dados estes 

imprescindíveis para a formação dos custos da logística, também foi conduzido uma entrevista 
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para tirar dúvidas juntamente com o gerente de produção e o gerente comercial para explicar toda 

a parte da logística em si da empresa, e caso necessário poderá ser aplicado algum questionário 

com perguntas mais diretas no caso de dúvidas. 

Após os dados primários levantados junto com a empresa Borilli Racing foi analisado toda 

a logística feita por terceiros observando os custos que será armazenada em tabelas para uma futura 

comparação com a possibilidade de a empresa possuir frota própria precisando coletar dados como 

de produção, despesas com pessoal, depreciação, encargos entre outros. 

Além disso, foi realizado uma pesquisa de campo observando os processos feitos dentro 

da empresa para melhor entendimento da entrada dos pneus na produção até a entrega do produto 

até o cliente. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

  

Os dados foram coletados e organizados em forma de tabelas explicativas com valores reais 

dos custos, os dados coletados foram separados por setores o que facilitará a análise e 

interpretação. 

Os dados coletados após análise foram apresentados em formato de tabelas fazendo então 

um comparativo dos custos da logística terceirizada que é aplicada hoje na empresa, com a forma 

de ter a frota própria com o intuito de economia e agilidade no processo de entrega dos produtos. 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Borilli Racing Pneumática 

 

A Borilli Racing nasceu através de um sonho e do amor pelo esporte off-road. A empresa 

foi inaugurada no dia 07/06/2014, pela segunda geração da família, Renato e Bruna Borilli, através 

da produção e distribuição de pneus de moto para o mercado do Rio Grande do Sul. Em poucos 

dias, mais de 3000 pneus já haviam sido enviados para todo o estado. Inicialmente foram 

desenvolvidos pneus para a modalidade de motocross, e a oferta aumentou gradativamente para 

pneus de enduro, Cross country e rally, dedicados às categorias específicas do off-road.  

A partir disso, se iniciou o desenvolvimento de novos pneus, sempre tendo como estratégia 

principal, não só apoiar os usuários, mas também todos os campeonatos que envolviam o esporte. 
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A conversa com os pilotos, e o entendimento de suas necessidades, passou a ser essencial para o 

aprimoramento de toda a estrutura do pneu. As competições eram acompanhadas e avaliadas como 

campos de teste, criando um laboratório em tempo real, que podia descrever, de fato, o que 

precisava ser feito em cada tipo de competição. 

Os desenvolvimentos foram sendo ampliados para todos os estados do Brasil, e três anos 

depois, a empresa de Tapejara (RS) se tornou líder nacional no segmento, com um pneu de alta 

tecnologia, para cada tipo de terreno, e cada modalidade, sendo motocross, enduro, super enduro 

e linhas específicas para trilheiros.  

Em 2020 a empresa se encaminhou para um desafio ainda maior, expandir seus sonhos e 

redesenhar o posicionamento da marca. O início do atendimento ao mercado europeu, se deu pela 

Itália, apoiado pelo campeão mundial de enduro Alex Salvini, e a participação em feiras renomadas 

do esperte mundial, como a EICMA.  

Renato sempre deixou muito claro o seu orgulho pela descendência italiana sendo que em 

1860, Antônio Borilli chegou ao Brasil com apenas uma mala de mão e sem saber ao certo o que 

construiria no País. 160 anos depois, Renato Borilli - tetraneto de Antônio - embarca de volta à 

Itália. Dessa vez com a bagagem da Borilli Racing e os planos para expandir a presença da empresa 

brasileira no mundo todo. 

 Atualmente, além de atender o mercado brasileiro, exporta seus pneus para diversos países 

da América Latina, como Paraguai, México e Costa Rica, e para países europeus como França, 

Reino Unido, Portugal, além da Itália. O sonho continua, e a aplicação de tecnologias modernas e 

utilização de matérias-primas de alto desempenho, reafirmam o comprometimento e a paixão pelo 

esporte. 

 

4.2 Mercado que a Borilli atende 

 

A Borilli Racing Pneumáticas já está atuando no ramo de pneus off-road há sete anos, e 

hoje se consagra como líder no mercado nacional. Além disso, em pouco tempo, teve um 

crescimento exponencial no mercado internacional, fato que faz com que ainda esteja em fase de 

adaptação, para à proporção que o nome da Borilli alcançou. Desde então, as exportações 

tornaram-se rotina na programação de produção e no faturamento mensal da empresa.  
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Em cada proforma de pedido para exportação é preparado um container com 

aproximadamente 1800 pneus, e despachado via navio marítimo para muitos países, 

principalmente para o mercado europeu como Itália, Espanha, Inglaterra, França, Suécia e 

Portugal. Países da América Central como México, Guatemala e Costa Rica também já receberam 

exportações completas, além de países vizinhos da América do Sul como Uruguai, Argentina, 

Chile e Peru. A destinação é feita para lojistas pré-selecionados e que atendam todos os requisitos 

legais, sempre em respeito e em detrimento às leis fiscais, que permitam a futura distribuição e 

comercialização dos pneus, em cada país. 

Com o objetivo de melhorar cada vez mais o atendimento ao mercado externo, no ano de 

2020 a empresa inaugurou seu primeiro centro de distribuição, localizado ao norte da Itália. A 

escolha do país da Itália se deu tanto para acompanhar o crescimento da empresa em um local 

estratégico, quanto para lembrar e homenagear as raízes criadas pela descendência italiana da 

família Borilli.  

Além deste local de armazenamento, em julho deste ano foi inaugurado, na localidade de 

Pietramurata, o Borilli Off Road Park, um centro de treinamento que oferece uma estrutura 

completa do mais alto nível, com quase seis quilômetros de extensão, além de um circuito feito 

com passagens técnicas, troncos e uma parte dentro da mata para tornar o caminho o mais natural 

possível. Com um serviço 360°, que vai desde a locação das motos e equipamentos, como capacete 

e roupas, dá para testar a alta qualidade e desempenho da gama de pneus Borilli dedicada ao 

enduro. Para todos aqueles que gostam de treinar em diferentes tipos de locais, o Borilli Off-Road 

Park tem um percurso pensado para diferentes níveis de habilidade. Isso permite que tanto o piloto 

profissional como o amador possam usufruir ao máximo das potencialidades que o parque 

proporciona.  

Também pode testar em campo em diferentes condições e estações, a confiabilidade e 

qualidade dos produtos Borilli. Além de toda a estrutura montada para testes e treinos, o parque 

conta também com um restaurante e um hotel, administrado pela família Trentini, que também é 

referência no mundo off-road. A primeira estrutura na Europa para os amantes de enduro e outras 

modalidades off-road é mais uma ação que confirma o trabalho constante de crescimento e 

consolidação que a marca no mercado internacional. O parque é projetado e inspirado no próprio 

centro de treinamento construído ao lado da empresa, o CT Borilli Racing possui temos uma pista 
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com circuito para motocross, e além de eventos promove aulas e também com espaço livre para 

treinos. 

Na Itália, a prática do motociclismo é bastante incentivada, e inclusive é palco de grandes 

campeonatos onde a Borilli foi patrocinadora, como o Campeonato Italiano de Enduro e também 

o Campeonato Mundial do Enduro. No Brasil se destaca pela participação em campeonatos como 

o Rally dos Sertões onde a Borilli patrocinou um dos pilotos que foi campeão, entre outros. 

 

4.3 Tipos de pneus vendidos pela Borilli Racing 

 

Atualmente a Borilli Racing trabalha com três modalidades no mercado:  

- Enduro/trilha: para essa modalidade a Borilli comercializa os pneus da linha, conforme Figura 2, 

sendo identificados como EXC, EXC Soft, Enduro e Enduro Soft que são pneus de alta 

performance, desenvolvidos com a participação de renomados pilotos de enduro e cross country, 

próprio para atuar em terrenos intermediário duro (terra e terreno parcialmente solto) e macio 

(terreno solto, terrenos secos e areia). Devido ao seu composto, é o pneu que possui excelente 

tração e ótima performance em curvas, reduzindo a derrapagem 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Modalidades no mercado: Enduro/Trilha 
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Fonte: Borilli Racing 

 

- Motocross/Velocross: para essas modalidades a Borilli comercializa a linha MX, Figura 3, que é 

um pneu de alta performance, desenvolvido com a participação de renomados pilotos de 

motocross, próprio para atuar em terrenos intermediário duro (terra e terreno parcialmente solto), 

intermediário macio (terreno solto, liso e areia) e macio (terreno liso, areia e lama). O composto 

da banda de rodagem oferece excelente performance e resistência em diversos tipos de solos, 

possui ótima estabilidade em curvas e alta absorção de impactos, proporcionando maior conforto 

e dirigibilidade ao piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Modalidades no mercado: Motocross/Velocross 
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Fonte: Borilli Racing 

 

- Rally: a Borilli comercializa pneus desenvolvido para solos, Figura 4: 

• Duro (pedras, troncos e obstáculos artificiais). 

• intermediário / duro (terra e terreno parcialmente solto). 

• intermediário / macio (terreno solto, liso e areia). 

 

Figura 4 – Modalidades no mercado: Rally 

 

Fonte: Borilli Racing 

4.4 Roteiro de entrega 
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Hoje a fábrica possui aproximadamente 30 funcionários e nos últimos meses foi 

implantado uma mudança na rotina de horários na produção para adquirir um terceiro turno onde 

consegue chegar à produção de 900 pneus dia atendendo nossas filias onde chamamos de CD 

(centro de distribuição), Figura 5, que hoje se encontra espalhados em Lages SC, São José dos 

Pinhais PR, Mogi das Cruzes SP, Nova Lima MG e Lucas do Rio Verde MT e o percurso se dá 

em torno de 3.655 km. 

 

Figura 5 – Percurso até os centros de distribuição 

 
Fonte: Google 

 

Hoje a logística dos pneus para as nossas filiais é feita de forma totalmente terceirizadas 

onde duas cargas sobem até cada estado duas vezes na semana sendo na terça-feira e na quinta-

feira levando as quantidades descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Distribuição de cargas 

CD – ESTADO VENDAS MENSAIS DE PNEUS 

Rio Grande do Sul 1900 

Santa Catarina 1300 

Paraná 2000 

São Paulo 2200 

Minas Gerais 2500 

Mato Grosso 300 

Fonte: pesquisa de campo 

 

Com o crescimento da demanda em breve será aberta uma nova filial em Tocantins e haverá uma 

carga especifica para esse estado com uma quantidade maior de pneus 
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4.5 Cálculo do custo de entrega própria 

             A tabela 4 mostra os custos de dois modelos de caminhões que as empresas mais 

utilizam com suas rotas e respectivos custos: 

 
Tabela 4 – Custo caminhões 

Caminhões Caminhão 1 Caminhão 2 TOTAL 

Modelo Scania P310 MB Atego 2426 - 

Distância (km/mês) 21.600 5.600 - 

IPVA 1% (R$) 583,33 458,33 1.041,66 

Custo pneus (R$) 7.274,65 1.555,85 8.830,50 

Manutenção óleo (R$) 972,00 252,00 1.224,00 

Manutenção geral (R$) 1.080,00 280,00 1.360,00 

Seguro (R$) 2.333,33 1.833,33 4.166,66 

Diesel (R$) 34.128,00 8.848,00 42.976,00 

Depreciação (-) (R$) 4.183,33 3.250,00 7.433,33 

Total (R$) 42.187,98 9.977,51 52.165,49 
Fonte: Autor 

 

             A tabela acima contém os custos dos caminhões. Foram utilizados dois modelos de 

caminhões mais utilizado no mercado para esse tipo de transporte. Os principais custos desta tabela 

são formados pelo: IPVA, custo dos pneus, manutenção do óleo, manutenção geral, seguro, diesel 

e depreciação descontado o valor residual. 

Após a soma de todos esses itens dos dois caminhões, é encontrado o custo total mensal de 

toda a logística de forma própria. 

   

4.6 Custos de funcionário 

 

Na tabela 5 temos os custos dos colaboradores. A primeira coluna traz o salário médio, 

buscado junto a empresas locais chegando à média de R$2.500,00.  Após calculado o FGTS e 

INSS que fazemos o cálculo pelo lucro real onde a porcentagem para a base de cálculo no FGTS 

é de 8% pelo total do salário e no INSS é feito pelo cálculo com o salário que é multiplicado por 

28,43% que é composto por 20% de INSS que a empresa paga, 2,63% que é o risco de acidente de 

trabalho (RAT) e 5,80% que é destinado a entidades como SESI, SENAI e SEBRAE. 

             A quarta coluna mostra os valores do 13 º e férias que é calculado sobre 1\3 do salário 

dividido por 12 meses, chegando assim ao custo mensal. A diária também foi extraída do valor 
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pago pela própria empresa que usa este valor para a parte de vendas. Chegando assim ao custo 

mensal de cada colaborador. 

  

Tabela 5 – Custo dos colaboradores 

 Salário FGTS/INSS 13º Férias Diária TOTAL 

Colaborador 1 (R$) 2.500,00 1.010,75 208,33 69,40 720,00 4.508,48 

Colaborador 2 (R$) 2.500,00 1.010,75 208,33 69,40 480,00 4.268,48 

Total Geral (R$) 5.000,00 2.021,50 416,66 138,80 1.200,00 8.776,96 

Fonte: Autor 

 

4.7 Custo totais 

 

  A tabela 6 tem como objetivo mostrar o custo do transporte de frota própria por unidades 

de pneus vendidos 

 

Tabela 6 - Frota própria 

Mês Custo 

caminhão 

(R$) 

Custo 

colaborador 

(R$) 

Custo total 

(R$) 

Quantidade 

de pneus 

Custo 

médio/pneu 

(R$) 

Maio 52.165,49 8.776,96 60.942,45 12.304 4,95 

Junho 52.165,49 8.776,96 60.942,45 12.265 4,96 

Julho 52.165,49 8.776,96 60.942,45 13.515 4,50 

Agosto 52.165,49 8.776,96 60.942,45 9.485 6,42 

Setembro 52.165,49 8.776,96 60.942,45 10.965 5,55 

Total 260.827,45 43.884,80 304.712,25 58.534 ----- 

Média - - 304.712,25 58.534 5,20 

Fonte: Autor 

 

A primeira coluna mostra o custo da soma dos valores mensais dos dois caminhões da frota 

própria. Como a empresa não possui frota própria foi calculado os custos de um ano e dividido por 

mês, portanto desta forma os valores são todos iguais. A segunda coluna mostra os custos extraída 

da tabela de colaboradores. A terceira coluna mostra a soma dos custos dos caminhões com a os 

colaboradores. A quarta coluna mostra os pneus transportados no mês. 
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E na última coluna mostra o custo médio por pneu feito pela divisão do custo total pela 

quantidade de pneus vendidos. E na última linha usamos a média ponderada para chegar a um 

valor mais exato dos custos dividindo o valor total pela quantidade total de pneus produzidos 

chegando ao valor de R$ 5,20 por pneu transportado. 

 

4.8 Custo da entrega terceirizada 

 

Os valores da Tabela 7, foram obtidos dos relatórios de pagamento da própria Borilli.    

Portanto, representam os valores gastos pela empresa no período. 

 

Tabela 7 – relatório de pagamento 

Mês Quant. Pneus 

transportados 

Valor frete/mês 

(R$) 

Média mensal 

(unitário) 

Maio 12.304 66.386,41 5,40 

Junho 12.265 57.320,65 4,67 

Julho 13.515 56.657,66 4,19 

Agosto 9.485 48.758,33 5,14 

Setembro 10.965 53.802,69 4,91 

Total 58.534 282.925,74 4,91 

Média - - 4,83 

. Fonte: Contabilidade Borilli Racing Pneumáticos. 

 

  

              Esta tabela mostra os custos mensais do transporte de pneus na forma terceirizada. A 

primeira coluna mostra a quantidade de pneus vendidos no referido mês, o qual varia dependendo 

das vendas. A segunda coluna mostra o custo mensal do transporte de pneus. Juntando estes dados 

basta dividir o valor mensal do frete pelas unidades transportadas e teremos o custo unitário mensal 

de cada pneu. Vemos nesta coluna que os valores mensais variam, isso acontece por que temos em 

mãos todos os custos separados por meses, enquanto que na frota própria tivemos que fazer uma 

média aproximada. Na última linha encontramos a média do custo mensal de cada pneu, extraído 

do valor total do frete mensal dividido pela quantidade dos pneus transportados nos últimos cinco 

meses pesquisados. 
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4.9 Comparação do custo próprio e terceirizado  

 

Na Tabela 8 temos o comparativo da frota própria com a terceirizada, na primeira coluna 

mostra a quantidade vendida por mês de pneus. Na segunda coluna mostra os custos dos caminhões 

e dos colaboradores somados. A terceira coluna mostra o custo médio de cada pneu por mês que 

foi divido o valor da quantidade dos pneus com o custo da frota própria. A quarta coluna mostra o 

custo mensal da frota terceirizada. Esse valor varia, pois, o transporte terceirizado é cobrado por 

unidade transportada enquanto da frota própria o frete acontece independentemente da quantidade 

transportada. A quinta coluna mostra o custo médio de cada pneu por mês resultado da divisão da 

quantidade produzida de pneus no mês pelo custo de transporte da frota terceirizada. 

 

Tabela 8 – comparativo entre frotas 

Mês Quant de 

pneu 

Frota própria 

(R$) 

Custo 

mensal  

(R$) 

Frota 

Terceirizada 

(R$) 

Custo 

mensal 

(R$) 

Maio 12.304 60.942,45 4,95 66.386,41 5,40 

Junho 12.265 60.942,45 4,96 57.320,65 4,67 

Julho 13.515 60.942,45 4,50 56.657,66 4,19 

Agosto 9.485 60.942,45 6,42 48.758,33 5,14 

Setembro 10.965 60.942,45 5,55 53.802,69 4,91 

Total 58.534  304.712,25 5,20 282.925,74 4,83 

Fonte: Contabilidade Borilli Racing Pneumáticos. 

 

4.10 Fretes de retorno 

 

Na tabela 9 temos o cálculo do frete de retorno, sendo que o caminhão 1 faz a rota de São 

Paulo a Rio grande do Sul, e tem um frete de retorno em média de R$3.000,00, com uma viagem 

por semana, o que gera um total de R$12.000,00 ao mês. Já o caminhão 2 faz a rota do Paraná ao 

Rio Grande do Sul, e tem um frete de retorno em média de R$1600,00, com uma viagem por 

semana, o que representa R$6.400,00 por mês. Juntando as duas rotas temos um total de 
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R$18.400,00 de frete de retorno, valor esse reduzido do total dos custos que é de R$60.942,45, 

chegando ao custo final de R$41.442,45 por mês. 

 

Tabela 9 – Fretes 

Veículo Valor do frete  

(R$) 

Quantidade       

de frete/mês 

Total (R$) 

Caminhão 1 3.000,00 4 12.000,00 

Caminhão 2 1.600,00 4 6.400,00 

Total Geral - - 18.400,00 

Custo frete mensal (R$) - - 60.942,45 

Custo Final - - 42.542,45 

Fonte: Empresa Terceirizada. 
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5 CONSDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a execução deste trabalho de pesquisa, elaborada primeiramente com a parte teórica, 

pesquisando conceitos e formas de se calcular custos, partiu-se para a coleta e análise de dados.   

Foi identificada a composição dos custos da logística de transporte de forma terceirizada, juntando 

todos os gastos mensais fixos, onde se obteve o resultado de R$4,83 por pneu transportado. Em 

seguida os custos da frota própria foram calculados, baseado na coleta de dados conforme tabelas 

apresentadas, chegando a um valor de R$5,20, por pneu transportado. 

Após a análise dos dados apresentados e a comparação das tabelas com resultados obtidos, 

verificou-se que os valores entre as duas alternativas de logística, frota própria (R$ 5,20) e 

terceirizada (R$ 4,83), o custo por pneu transportado tem uma diferença significativa. Desta forma 

a logística interfere no custo final, já que a frota própria tem um custo de 7,12 % a mais em relação 

à terceirizada.  

Feito a análise dos dados foi possível perceber o quanto a frota terceirizada seria mais 

viável pela empresa, pois além da diferença de 7,12% mais barata que a frota própria ainda a 

empresa terceirizada retém despesas adicionais futuras como, indenizações por acidentes e 

questões trabalhistas. 

Contudo, atualmente a política de frete de retorno é muito usada no processo de logística, 

com fretes agendados e sem interferir na logística própria, o que diminui os custos 

significativamente. Assim a frota própria passa a ser viável, o único cuidado é que ela pode variar, 

principalmente devido a disponibilidade de agendamentos de fretes. 
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