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1 INTRODUÇÃO  

 
 
 

O sistema de transporte nos dias atuais é explorado cada vez mais pelas empresas no 

âmbito de reduzir seus custos sem influenciar na qualidade do produto/mercadoria 

transportada e sem retardar o prazo de entrega, pois o sistema de transporte contribui para 

aumentar a competição no mercado reduzindo o preço final das mercadorias. 

O transporte de cargas no Brasil é tipicamente rodoviário, de acordo com uma 

pesquisa realizada pelo CEL/Copeead 2007, 88,3% das empresas entrevistadas transportam 

suas cargas via rodoviária, um terço utiliza somente o modal rodoviário e apenas 6% usam 

predominantemente outros modais. 

Por ser um modal muito utilizado o rodoviário traz alguns números negativos nesses 

últimos anos, em 2005 estima-se que o número de ocorrências de roubos e furtos de cargas 

chegou a 10.650, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 700 milhões 

(COMPSUR/NTC&LOGISTICA 2005), no ano de 2004 ocorreram 91 mil acidentes em 

rodovias federais e estaduais e 12 mil mortes envolvendo veículos de cargas 

(CEL/COPEEAD 2006). 

De acordo com uma pesquisa feita pela COPEAAD/UFRJ em 2005 o custo de 

logística no Brasil gira em torno de 17% do PIB brasileiro, e o transporte permuta 60% desse 

valor, com base nesses dados o estudo sobre essa área complexa e de informações defasadas 

requer uma pesquisa detalhada e minuciosa. As empresas que estão dispostas a gerenciar seus 

custos de transporte com maior ênfase devem adquirir um investimento pesado em tecnologia 

de informações com um sistema sólido em busca de um maior controle, organização e 

integração das atividades relativas à área. Dentre as tecnologias existentes, destacam-se por 

sua importância na área de transporte os sistemas de rastreamento de veículos, informação do 

status da carga para o cliente, roteirização e montagem de carga. 

Com esse estudo vamos levantar dados mais analíticos dos quais à empresa estagiada 

atualmente passa para o departamento administrativo referente aos custos fixos e variáveis no 

transporte de sua frota própria, já que seus veículos trafegam por todo o país. 

Em beneficio da empresa o estagio servirá de mais uma alternativa de como analisar 

os custos ligados ao transporte do mesmo semestre só que de anos subseqüentes, e comparar a 

sua evolução.    
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Ainda através do estágio o acadêmico vai ganhar experiência por conviver algumas 

horas com profissionais da área e o poder de colocar em pratica parte dos fundamentos que 

aprendeu no longo de sua vida acadêmica. 

Para a ciência o trabalho servirá para profissionais da área de logística de como 

levantar os custos fixos e variáveis no sistema de transporte rodoviário, e para acadêmicos no 

âmbito de estudos. 

Portanto o objetivo geral desse trabalho tem como proposta entender o papel dos 

custos logísticos relacionados ao transporte, e tem por objetivos específicos demonstrar e 

comparar os custos envolvidos na atividade de transporte rodoviário de semestres de anos 

subseqüentes, ou seja, o 1° semestre de 2008 e o 1° semestre de 2009 e descrever suas 

variações. 

 

 

1.1 Metodologia 

 

 

1.1.1 Local da pesquisa 

 

Móveis Gazin indústria de móveis e eletrodomésticos, situada sua matriz à Rod. PR 

082 km 01, na cidade de Douradina, com mais de 160 filiais incluindo lojas de venda de 

móveis e eletrodomésticos, indústrias de móveis e colchões, depósitos próprios e atacados, 

distribuídas pelos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre 

Amazonas, Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Esta no mercado há 42 anos, e como 

demonstração do seu sucesso está a quatro anos consecutivos entre as 150 melhores empresas 

para se trabalhar no Brasil e na posição de 373° das maiores e melhores do país estatísticas 

levantadas pela revista Exame S/a. 

 

1.1.2 Métodos utilizados 

 

O projeto é baseado no intuito de provir e beneficiar a empresa nos modais utilizados 

para as operações no setor de transportes,  
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• Entrevistas orais com funcionários ligados a área de transporte da empresa para 

podermos entender as operações de transporte e identificar os fatores que 

possuem o maior percentual de custos na atividade. 

• Pesquisa em artigos, livros e sites do respectivo assunto. 

• Comparações de ferramentas utilizadas com as não utilizadas pelo 

departamento de transporte. 

• Comparações das demonstrações dos resultados do 1° semestre de 2008 com o 

1° semestre de 2009, fornecidos pelo departamento de contabilidade da 

empresa. 

 

Para fim utiliza-se a entrevista estruturada a fim de obter informações de determinado 

assunto mediante uma conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 

investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de 

um problema social (LAKATOS, 1996). 

 

 

 

1.1.3 Instrumentos utilizados 

 

Os instrumentos utilizados são ferramentas usadas pelos próprios colaboradores da 

empresa, como acesso as informações nos demonstrativos contábeis, sistemas de controle 

interno como planilhas entre outros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
 
 

2.1 Logística 

 

 

A palavra logística vem do grego ‘logistikos’, e do latim ‘logisticus’ ambos com o 

mesmo significado; raciocínio e cálculo. 

A logística tem sua origem nas organizações militares significa à arte de movimentar 

exércitos, em épocas antigas as guerras duravam décadas às vezes séculos e as táticas 

militares da época incluíam estratégias logísticas tanto para suprimentos como 

armazenamento, rotas de ataque eram pesquisadas e calculadas a partir dos conceitos 

primitivos de logística, assim como a diferença de trajetos para tipos diferentes de 

armazenamento e carros de guerra, estas rotas nem sempre eram as mais curtas, pois levavam 

em conta os trechos com água potável e mantimentos. 

Quando se usa a palavra “logística”, muitas pessoas visam somente transporte só que 

logística não é só transporte é também o suporte administrativo no reconhecimento, 

inteligência e planejamento estratégico envolvidos na movimentação do produto dentro do 

sistema da empresa até ao consumidor final. 

A partir do século XX as empresas começaram a ver que o sistema logístico poderia 

ser um fator forte para a redução do valor da mercadoria, pois quanto menor os custos nas 

operações do inicio da fabricação da mercadoria até a chegada do mesmo ao consumidor, o 

valor final da mercadoria seria mais em conta do que a do concorrente, ou seja, quando as 

empresas buscam colocar seus produtos ao consumidor final, de maneira competitiva e 

eficiente, no tempo e lugar certo, a logística se sobrepõe como elemento essencial à 

sobrevivência das mesmas. 

Em nosso país o modo de transporte de carga mais utilizado é o rodoviário, cada carga 

possui uma característica diferente precisando assim de um tipo de transporte adequado, por 

exemplo: uma carga granel precisa de uma carreta graneleira e não de um caminhão baú, e 

cargas liquidas só poderão ser transportadas em caminhões tanques. 

Segundo Ballou (1993), a logística é dividida em dois tipos de atividades: as 

atividades primárias e atividades de apoio. 
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2.1.1 Atividades primárias 

 

As atividades primárias são consideradas assim, pois são as que contribuem com a 

maior parcela do custo total da logística e são essenciais para a coordenação e o cumprimento 

da tarefa logística. Estas atividades-chaves são: 

 

• Transporte 

• Manutenção de estoques. 

• Processamento de pedidos. 

 

Transportes: Refere-se aos vários métodos para se movimentar produtos. Algumas 

das alternativas populares são os modos rodoviário, ferroviário e aeroviário. A administração 

da atividade de transporte geralmente envolve decidir-se quanto ao método de transporte, aos 

roteiros e á utilização da capacidade dos veículos. Ballou (1993). 

     

Figura 1 - Transportes rodoviários. 

               

     Fonte: Revista fator Brasil reportagem sobre a lei que disciplina transporte de cargas   

                                       

Manutenção de estoques: É uma atividade chave na logística o estoque deve ser 

posicionado próximo aos consumidores ou aos pontos de manufatura. O número normalmente 

grande destes pontos de estoques e os altos custos associados a manter estes produtos 

armazenados, em geral entre 25 e 30% do valor do produto por ano, requerem administração 

cuidadosa. A administração de estoques envolve manter seus níveis tão baixos quanto 
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possível, ao mesmo tempo em que provê a disponibilidade desejada pelos clientes. Ballou 

(1993). 

 

Processamento de pedidos: Processamento de pedidos tem os custos bem menores 

do que as atividades de transporte e as atividades de manutenção de estoques só que também 

faz parte da atividade primária, pois é a atividade que inicializa a movimentação de produtos e 

a entrega de serviços, sua importância deriva do fato de ser um elemento crítico em termos do 

tempo necessário para fazer essa entrega. Ballou (1993). Veja na figura 2 como é interligado o 

sistema de atividade primaria. 

Figura 2 - Sistema de atividade primária. 

 

 

          Fonte: (BALLOU, 1993). Logística empresarial. 

 

2.1.2 Atividades de apoio 

 

São atividades adicionais que apóia estas atividades primárias: 

• Armazenagem. 

• Manuseio de materiais. 

• Embalagem de proteção. 

• Obtenção. 

• Programação de produtos. 

• Manutenção de informações. 



                
 

14

 

Armazenagem: É a administração do espaço, conjunto de funções de recepção, 

descarga, carregamento, arrumação e conservação do produto acabado/semi-acabado e 

matéria prima. Ballou (1993). Veja na figura 3 a ilustração de um armazém de matéria prima. 

 

Figura 3 - Armazém de matéria prima e produtos semi-acabados. 

 

Fonte: Palmetral armazenagem e serviços. 

 

Manuseio de materiais: Está relacionado à armazenagem, é a atividade que 

movimenta o produto do ponto de recebimento no depósito até o local de armazenagem e 

deste ponto até o local de despacho. Ballou (1993). 

 

Embalagem de proteção: É a embalagem que envolve o produto projetado para não 

danificar o produto na hora do transporte, feita também no intuito de fácil estocagem. Ballou 

(1993). 

 

Obtenção: Muitas pessoas se confundem dando o nome de compras às atividades de 

obtenção, apesar de serem atividades semelhantes à obtenção tem por objetivo selecionar as 

fontes de suprimento, a quantidade a ser comprada, ou seja, a programação da compra. Já a 

departamento de compras incluem outros detalhes como a negociação de preço, avaliações de 

vendedores entre outros. Ballou (1993). 

 

Programação do produto: Ao contrário da obtenção que gerencia o fluxo de entrada, 

a programação administra a distribuição (fluxo de saída). É responsável pela quantidade 

produzida, quando e onde devem ser produzidas. Ballou (1993). 
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Manutenção de informação: Responsável pelas informações de custo, desempenho, 

localização dos clientes, volume de vendas, padrões de entregas, ou seja, informações 

relacionadas às operações dentro da área de logística tanto nas atividades primárias quanto nas 

atividades de apoio. Ballou (1993). 

 

2.1.3 Conceito de logística 

 

Pode-se dizer que o conceito de logística está relacionado na administração do 

controle e gestão de estoques, é a parte especializada pela condução da mercadoria/produto do 

ponto inicial a outro ponto final também conhecido como ponto de origem e ponto de 

consumo, ou seja, tem por objetivo disponibilizar o produto correto na qualidade e quantidade 

exigida pelo cliente no prazo estabelecido pelas partes agregando valor ao bem e minimizando 

o custo total do processo visando sempre melhorar o nível de serviço. 

Segundo Faria/Costa (2007, p.16 apud CONSELHO DOS PROFISSIONAIS DE 

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS, 2005, www.cscmp.org): 

 
Logística é a parte do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e 
controla, de forma eficiente e eficaz, a expedição, o fluxo reverso e armazenagem de 
bens e serviços, assim como do fluxo de informações relacionadas, entre o ponto de 
origem e o ponto de consumo, com o propósito de atender ás necessidades dos 
clientes. 

  
 

Os dois maiores e mais importantes objetivos da logística e a satisfação dos clientes e 

a redução dos custos do seu processo por isso que as organizações de sucesso hoje tratam a 

área de logística como uma área estratégica formando planejamentos e desenvolvimentos de 

sistemas que lhe assegurem atingir seus objetivos, de acordo com Faria/Costa (2007, p.16 

apud Christopher (1997, p.2) sugere a seguinte conceituação: 

 
A Logística é o processo de gerenciar, estrategicamente, a aquisição movimentação 
e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de informações 
correlatas) por meio da organização e seus canais de marketing, de modo a poder 
maximizar as lucratividades, presente e futura através do atendimento dos pedidos a 
baixo custo. 

 
 
Complementando com palavras de Ballou (2003) a logística empresarial trata de todas 

as atividades de movimentação e armazenagem, que facilita o fluxo de produtos, desde o 

ponto de aquisição da matéria prima até o ponto de consumo final, assim como os fluxos de 

informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis 

de serviços adequados aos clientes a um custo razoável. 
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2.2 Custos fixos e variáveis 

 

 

O objetivo de toda organização é de quando sair à demonstração de resultados do 

exercício da mesma é olhar a ultima linha e ver números positivos, ou seja, lucro, e para que 

isso ocorra os envolvidos nas atividades do sistema da empresa tem metas a cumprir, uma 

delas é o controle das despesas envolvendo os processos de vendas, administrativas, entre 

outras. E para quem trabalha diretamente com o processamento do produto/serviço oferecido 

pela empresa tem por objetivo manter o custo das operações em um nível compatível com o 

mercado. 

O conceito de custos segundo Duran/Radaelli apud Di Dicomenico (1994) diz que 

custo é um gasto que é reconhecido como tal só no momento da utilização dos fatores de 

produção (bens/serviços) para fabricação de um produto ou execução de um serviço. 

Para formalizar o conceito de custos vamos classificá-lo em fixos e variáveis. 

Custos fixos: São recursos dentro da capacidade de produção de uma empresa, que 

permanecem constantes dentro de um total, mesmo com variações no volume de vendas. 

Exemplos: Aluguéis, salários de supervisores de produção, depreciação de maquinas e 

equipamentos, etc. 

Já Martins (2001, p. 269) salienta que: 

 

Sabidamente, não existe custo ou despesa eternamente fixo; são, isso sim, fixos 

dentro de certos limites de oscilação da atividade a que se referem, sendo que, após 

tais limites, aumentam, mas não de forma exatamente proporcional, tendendo a subir 

em degraus. 

 

Custos variáveis: São recursos usados nas operações da produção que variam 

conforme a produtividade. Exemplos de custos variáveis: embalagens, matéria prima, mão de 

obra direta, energia elétrica, entre outros. 

O grau da importância financeiro sobre os custos fixos e variáveis dentro de uma 

organização de fins lucrativos é salientado por Hansen/Mowen (2001): 

 

“Em termos financeiros, a alavancagem operacional esta preocupada com a 

combinação relativa de custos fixos e variáveis de uma organização”. E 

complementa: 
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“À medida que os custos variáveis diminuem, aumenta a margem de contribuição, 

fazendo com que a margem de contribuição de cada unidade vendida seja muito 

maior”. 

“Assim as empresas que abaixarem os custos variáveis com o aumento na proporção 

dos custos fixos se beneficiarão com aumentos muito maiores nos lucros, à medida 

que as vendas aumentam, do que uma empresa com uma proporção mais baixa de 

custos fixos”.  

 

 

2.3 Custos diretos e indiretos 

 

 

Os custos diretos e indiretos são formas de classificações para melhor aferir os gastos 

de produção. 

Os custos diretos são aqueles que podem ser identificados diretamente apropriados a 

cada tipo de obra a ser custeado, tem a propriedade de ser perfeitamente mensuráveis de modo 

objetivo, ou seja, são aqueles incluídos diretamente no cálculo dos produtos. Exemplos de 

custos diretos: matérias primas, mão de obra direta, serviços contratados aplicados 

diretamente ao produto ou serviço. 

Indireto é o custo que não se pode apropriar diretamente a cada tipo de bem ou função 

de custo no momento de sua ocorrência são materiais empregados nas atividades auxiliares de 

produção, no qual tem sua importância para o desenvolvimento do produto mais é um 

material irrelevante como graxa, lixas, lubrificantes etc. E também temos a mão de obra 

indireta que é representada pelos prestadores de serviços e que não são mensuráveis em 

nenhum produto ou serviço executado, como mão de obra dos supervisores, controle de 

qualidade etc. Existem também outros custos indiretos como a energia elétrica, manutenção 

de equipamentos, depreciação, seguros etc. 

 

 

2.4 Sistema de custeio no transporte rodoviário 

 

 

São vários os fatores que influenciam o custo e o preço do transporte, entre esses 

fatores podemos destacar o peso e a cubagem do veículo, além desses e a distância os fatores 

que podemos destacar são: 
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• Trânsito: entregas em locais congestionados como grandes centros de cidade, 

locais com horário de carregamento e descarregamento também são variáveis 

que influencia no custo. 

• Risco de carga: carregamento de produtos inflamáveis ou tóxicos também 

influencia no valor do frete. 

• Carga de retorno: Caso a transportadora ou empresa responsável pelo veículo 

que respectivamente irá fazer a entrega não tiver carga de retorno também é 

mais uma variável que influenciara no custo do transporte. 

 

Conforme Figueiredo/Fleury/Wanke (2003) o método de custeio de transporte 

rodoviário é divido em quatro etapas, dentre elas as que se identificam com o tema de análise 

e demonstração de custos são:  

 

1. Definição dos itens de custos; 

2. Classificação dos itens de custos em fixos e variáveis; 

 

Abaixo, explicação detalhada dos métodos citados anteriormente: 

 

Definição dos itens de custos 

 

Os itens essenciais para calcular os custos no transporte rodoviários são eles: depreciação, 

remuneração de capital, pessoal (no caso o motorista) encargos, salários e benefícios, seguro 

do veículo, combustível, pneus, lubrificantes, manutenção e pedágio. 

Figueiredo/Fleury/Wanke (2003). 

 

Classificação dos itens de custos em fixos e variáveis. 

 

Todos os custos que variam de acordo com a quilometragem serão considerados 

variáveis, e os demais serão considerados fixos: depreciação, seguro do veiculo etc. 

Figueiredo/Fleury/Wanke (2003). 
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3 ESTUDO DE CASO  

 

 

 

3.1 Descrições dos processos 

 

 

O trabalho tem por finalidade demonstrar e comparar os custos envolvidos na 

atividade de transporte rodoviário de semestres de anos subseqüentes, dando um foco para a 

frota própria responsável por 100% das operações logísticas internas da empresa, como 

abastecimento de depósitos e lojas. A empresa também trabalha com frotas terceirizadas que 

fazem outras operações de entregas como, por exemplo, parte das vendas feitas pelo atacado. 

A Gazin empresa estudada nesse caso é uma empresa sólida de grande expressão no 

mercado Atacadista, varejista e Industrial, sua Logística representa 4% sobre o faturamento 

anual da empresa, sua área de atuação passa por estados distintos descentralizados das 

principais rodovias da logística brasileira, como podemos observar da figura 4: 

 

Figura 4: Mapa das regiões de atuação da Gazin. 

 

     

Fonte: Arquivo do departamento de contabilidade. 
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3.1.1 Localização da matriz 

 

A sede fica localizada na PR 82 Km1 na cidade de Douradina estado do Paraná, apesar 

de esta fora dos grandes centros onde esta situada as grandes concorrentes, a Gazin é uma 

potencia nacional estando em 373° das melhores e maiores do ano de 2009, e entre as 150 

melhores para se trabalhar do Brasil, conforme pesquisa realizada pela revista Exame S/A. A 

figura 6 nos mostra a vista aérea do complexo da matriz. 

 

Figura 5: O complexo da matriz 

 

Fonte: Site da empresa 

 

 

3.2 A Logística da empresa 

 

 

Com o objetivo de satisfazer ainda mais as necessidades dos seus clientes e ao mesmo 

tempo reforçar e melhorar a qualidade de trabalho de seus funcionários a Gazin a partir do 

ano de 2002 intensificou o investimento em pesquisas e materiais para o setor de Logística 
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buscando facilitar o recebimento, estocagem, separação e expedição de produtos e materiais, 

nos seus centros de distribuição, transportando com mais agilidade e qualidade para suas lojas 

e seus clientes atacadistas. A estratégia para esse projeto foi o próprio envolvimento de toda 

equipe de colaboradores, do setor, dando maior validade e comprometimento à 

implementação das propostas que eram recomendados para o seu andamento, depois de visto 

o tamanho e complexidade da grandeza e necessidade da eficiência e eficácia desse 

departamento juntando com o enorme crescimento da empresa no varejo, atacado e indústrias 

e outros centros de distribuição a empresa investe continuamente em tecnologia de ponta para 

que o setor cumpra com absoluta confiança e em tempos recordes, o trabalho a que se destina. 

 

3.2.1 Departamento de transporte 

 

O departamento de transporte fica situado na Matriz e até o fechamento do mês de 

junho de 2009 contava com 232 colaboradores sendo 11 no administrativo e 221 condutores. 

Os condutores ficam espalhados por 9 unidades da empresa sendo elas Douradina PR FL 85, 

Vilhena RO FL 96 e Candelária RS FL 150 ambas fabricas de colchões, Douradina PR FL 68,  

Linhares ES FL 164 e Feira de Santana BA FL 146, que são os centros do atacado, e Jaciara 

MT FL 121 e a Matriz que fica os centros de distribuição. 

 

 

3.3 Custos no transporte 

 

 

As empresas procuram e devem oferecer sempre o melhor em mercadorias e serviços 

para ser competitiva no mercado onde atua, por isso que sempre as mesmas procuram 

aperfeiçoar os processos dentro de suas operações, desde que isso não prejudique no custo 

final do seu produto. No caso do transporte um dos processos da logística, é de extrema 

importância ficar de olho no seu custo, quanto que a empresa está gastando para transitar sua 

mercadoria, quais são as principais variáveis que compõe esse custo, enfim quanto que esta 

sendo gasto em transporte, levantando os dados referentes ao 1° semestre de 2008 e o 1° 

semestre de 2009 e fazer um comparativo dos principais custos fixos e variáveis, diretos e 

indiretos que formam o custo do transporte. 
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3.3.1 Custos variáveis no transporte 

 

De acordo com as demonstrações dos resultados fornecidas pelo departamento de 

contabilidade da empresa Gazin segue na tabela 1 o total da receita, custos e despesas 

variáveis referentes ao transporte do 1° semestre de 2008 e 2009.  

 

Tabela 1 Receita e despesas com transporte 

1° semestre de 2008 

Descrição das Contas TOTAL %  

Receita Bruta 427.983.612,80 

Desp. Variável c/ transporte 15.985.967,70 3,74 

1° semestre de 2009 

Descrição das Contas TOTAL %  

Receita Bruta 517.189.891,97 

Desp. Variável c/ transporte 18.908.220,64 3,66  

Fonte: Dados fornecidos pelo departamento de contabilidade 

 

Observando a receita da empresa com o total das despesas consta uma redução dos 

gastos variáveis comparando os dois semestres, o percentual de 3,74 caiu para 3,66 

considerando assim uma série de fatores que foram melhorados em relação de um ano para o 

outro que vão ser citados durante a elaboração do estudo de caso. 

Os principais fatores de custos e despesas variáveis que compõe o sistema de 

transporte rodoviário da empresa são: 

 

• Óleo diesel. 

• Conservação e manutenção de veículos. 

• Pneus, câmaras e materiais rodantes. 

• Diária de viagem dos condutores. 

• Comissão sobre produção motorista. 

• Pedágios. 

• Leasing. 

• Valores de frete pagos a entregas terceirizadas. 

 

Óleo diesel: 

 

O óleo diesel é o item principal que incorpora o custo de transporte, no 1° semestre de 

2008 significou 27 % do total das despesas com transporte sendo que no 1° semestre de 2009 
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esse numero foi para 26 %, vários fatores foram responsáveis pela redução desse percentual 

um deles foi um treinamento feito por quatro funcionários da empresa, um do Recursos 

humanos e três do administrativo do transporte, com o tema ‘‘direção econômica’’ realizado 

no mês de novembro do ano de 2008 em Maringá no estado do Paraná pela empresa G10 

especialista no ramo de transporte e os mesmos repassaram para os condutores da empresa 

durante os meses de dezembro de 2008, janeiro e fevereiro de 2009. 

Outro fator relevante para a economia do combustível é uma bonificação que a 

empresa oferece para os condutores para aqueles que atingirem suas metas por Km rodado, o 

que ele economizar de combustível ele fica com 50% da economia pago como salário e 

ordenados em folha de pagamento. 

 

Gráfico 1: Gasto com óleo diesel 

 

Fonte: Dados coletados na empresa. 

 

Conservação e manutenção de veículos/Pneus, câmaras e material rodantes: 

 

A Conta conservação e manutenção de veículos que se trata da mecânica dos veículos 

como peças e acessórios, e a conta pneus, câmaras e material rodantes, no 1° semestre de 

2008 significou 11,8% do total das despesas com transportes enquanto no 1° semestre de 

2009 esse numero foi de 13,4%, deu se em conta esse aumento devido a menor contração de 
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terceirizados no 1° semestre de 2008 em relação ao 1° semestre de 2009 forçando assim os 

caminhões próprios a fazerem entregas das vendas do atacado, conseqüentemente desgastando 

pneus e peças mecânicas dos veículos,  no gráfico 2 e 3 mostra-nos a evolução dos gastos com 

conservação e manutenção de veículos e Pneus. 

 

Gráfico 2: Conservação e manutenção de veículos 

 

Fonte: Dados coletados na empresa. 
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Gráfico 3: Pneus, câmaras e materiais rodantes 

 

Fonte: Dados coletados na empresa. 

 

Comissão s/Produção Motorista, Diárias com viagem e pedágios: 

 

A conta de comissões sobre produção motorista refere-se aos km rodados pelo 

motorista dentro do mês é mais um incentivo que a empresa disponibiliza para motivar seu 

funcionário, e a conta diária com viagem que se refere ao dinheiro repassado ao condutor para 

refeições e estadias, e a conta pedágios são despesas que variam conforme a quantidade de 

caminhões que estão em circulação, quantos km rodados a frota percorreu dentro do mês entre 

outras variáveis, essas contas somadas representam 5,7% das despesas no 1° semestre de 2008 

e 9,6 % no 1° semestre de 2009 o aumento do percentual comparando os dois semestres 

também deve ao fato do menor número de contratações de serviços de entrega terceirizada 

conseqüentemente assim aumentando a quantidade de frota própria em circulação, segue o 

gráfico 4 com a evolução dos dois semestres mês a mês das despesas somadas das respectivas 

contas: 
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Gráfico 4: Comissão s/ produção motorista, diárias com viagem e pedágios. 

 

Fonte: Dados coletados na empresa. 

 

Leasing: 

O leasing é utilizado para financiamentos da frota, geralmente quando o caminhão ou 

carreta é adquirido a empresa financia 100% do valor do bem, já caminhões que são usados e 

adquiridos a empresa não utiliza essa forma de pagamento pagando-o 100% com recursos 

próprios e avista. O pico de leasing de caminhões foi definido pela empresa nos meses de 

janeiro/fevereiro/março e agosto/setembro. O 1° semestre de 2008 foi gasto R$ 1.381.044,70 

ou seja, 8,8% sobre a despesa de transporte e no 1° semestre de 2009 foi gasto R$ 

1.503.310,48 com o percentual de 7,9% . segue para análise o quadro 1, demostrando mês a 

mês a evolução dos veiculos com a média de km rodados e também o gráfico 5 demostrando 

os valores gastos com Leasing. 
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MÉDIA KM VEÍCULO POR MÊS 
MÊS VEÍCULOS KM RODADO KM MÊS 

Janeiro/2008 128 1.174.325 9.174 

Fevereiro/2008 123 1.190.753 9.681 

Março/2008 126 1.340.654 10.640 

Abril/2008 131 1.264.665 9.654 

Maio/2008 135 1.228.631 9.101 

Junho/2008 138 1.225.136 8.878 

Janeiro/2009 180 1.294.853 7.194 

Fevereiro/2009 178 1.547.240 8.692 

Março/2009 182 1.400.139 7.693 

Abril/2009 185 1.466.155 7.925 

Maio/2009 183 1.763.983 9.639 

Junho/2009 185 1.812.787 9.799 

Quadro 1 Evolução dos veículos e Km rodados 

Fonte: Dados fornecidos pelo departamento de transporte da Gazin. 

 

Gráfico 5: Evolução mês a mês do Leasing utilizado pela empresa. 

 

Fonte: Dados coletados na empresa. 

 

Valores de frete pagos a entregas terceirizadas: 

 

São valores pagos a frotas terceirizadas, no 1° semestre de 2008 o valor gasto em 

percentual é de 42,7% e no 1° semestre de 2009 atingiu o valor de 39,1% sobre as despesas 
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com transporte, a variável que determinou tal baixa foi à evolução da frota própria sendo 

assim menos transportadoras foram contratadas, segue abaixo o gráfico 7 referente aos valores 

em R$ gastos mês a mês dos dois semestres estudados, sendo no 1° semestre de 2008 gasto 

um total de R$ 6.551.232,98 e no 1° semestre de 2009 o valor de R$ 7.398.333,81. 

 

Gráfico 6: Entregas Terceirizadas 

 

Fonte: Dados coletados na empresa. 

 

Ainda consta mais outros itens que compõe os custos e despesas variaveis de 

transporte da empresa como licenciamentos e placas, balsas e balanças entre outros, 

representando igualmente nos 2 semestres estudados 4% sobre as despesas de transporte. 

 

3.3.2 Custos fixos no transporte 

 

 Os custos fixos são valores que variam de acordo com a produção, no caso do 

transporte, quanto mais caminhões forem adquiridos e mais viagens eles fizerem, maior vai 

ser o valor do custo fixo. O gerente administrativo do departamento de transporte o senhor 

Célio Roberto Cantuários controla seus custos e despesas fixas através da demonstração 

contábil fornecido pelo departamento de contabilidade da empresa, o Departamento de 

transporte trabalha com um frete cobrado gerencialmente das filiais e entra na sua 

demonstração como receita, no 1° semestre de 2008 os custos fixos significaram 25% sobre 

essa receita e no 1° semestre de 2009 o percentual foi de 16,7%, a seguir segue o quadro 2 
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com a DRE (demonstração de resultado do exercício) dos meses de Março e Abril do ano de 

2009 salientando que é desta forma que chega em mãos do gerente administrativo do 

departamento de transporte para análise de seus custos e despesas dentro do mês. 

 

DRE TRANSPORTE 

Descrição das Contas Março 2009     % Abril 2009     % 

          

(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.614.487,51  100,00  3.898.460,69  100,00  

(-) TOTAL DE DESPESAS FIXAS (694.061,24) 19,20  (686.780,96) 17,62  
(-) DESPESAS COM PESSOAL (salários e encargos) (405.294,23) 11,21  (451.587,25) 11,58  

(-) OCUPAÇÃO (210.295,67) 5,82  (202.485,88) 5,19  

(-) DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS (26.456,68) 0,73  (23.073,46) 0,59  

(-) IMPOSTOS E TAXAS (27.200,33) 0,75  (2.288,91) 0,06  

(-) OUTRAS DESPESAS (24.814,33) 0,69  (7.345,46) 0,19  

DESPESAS OPERACIONAIS (694.061,24) 19,20  (686.780,96) 17,62  

LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL  2.920.426,27  80,80  3.211.679,73  82,38  

    0,00    0,00  

(-) DESPESAS COM TRANSPORTES VARIAVEIS (3.076.754,31) 85,12  (3.327.855,69) 85,36  
Balsas e Balanças (4.080,38) 0,11  (3.117,51) 0,08  
Pedágios (51.002,46) 1,41  (56.585,35) 1,45  

Óleo Diesel (Frota Pesada) (1.107.081,58) 30,63  (931.605,90) 23,90  

Frete saída mercadoria Pessoa Jurídica (946.798,04) 26,19  (1.079.136,11) 27,68  

Leasing (252.986,58) 7,00  (239.536,05) 6,14  

Licenciamento, Placas e Reg. Veiculo (5.435,49) 0,15  (213,49) 0,01  

Conservação e Manutenção Veículos (345.807,03) 9,57  (523.612,31) 13,43  
Lubrificantes, óleos, aditivos, fluidos (743,20) 0,02  (23.446,96) 0,60  

Pneus, câmaras e materiais rodantes (13.082,16) 0,36  (85.998,00) 2,21  

Comissão s/Produção Motorista (100.391,10) 2,78  (109.824,87) 2,82  

Óleo Diesel (Frota Leve) (125.991,88) 3,49  (132.928,99) 3,41  

Diárias de Viagens (122.805,84) 3,40  (134.709,82) 3,46  
          

LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL S/ FINANCEIRO (156.328,04) (4,33) (116.175,96) (2,98) 

          

LUCRO OU PREJUIZO COM FINANCEIRO (156.328,04) (4,33) (116.175,96) (2,98) 

          

LUCRO OU PREJUIZO APÓS IMPOSTOS (156.328,04) (4,33) (116.175,96) (2,98) 

          

LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO FINAL (156.328,04) (4,33) (116.175,96) (2,98) 

Quadro 2 Demonstração dos resultados do exercício mês de março e abril de 2009. 

Fonte: Dados fornecidos pela empresa. 

 

Dos custos fixos os principais que compõe a atividade de transporte são os seguintes: 

 

• Salários, ordenados e encargos. 

• Depreciação de veículos. 

• Seguros em geral. 
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Salários, ordenados e encargos: 

 

A conta salários, ordenados e encargos é preenchida pelos valores de salários, férias, 

13° salário, rescisão e encargos (FGTS, INSS, IRRF entre outros), sobre os funcionários do 

administrativo do departamento de transporte e também os condutores, ele é responsavel por 

60% dos custos fixos do transporte, e sofre reajuste de acordo com os sindicatos. 

 

Depreciação de Veiculos: 

 

 Depreciação de veículos é o item de composição dos custos fixos que houve maior 

oscilação de um semestre para o outro, no 1° semestre de 2008 o valor de depreciação 

chegava a 10% do total dos custos fixos do transporte e no 1° semestre de 2009 esse valor se 

elevou para 25%, são duas as variáveis que levou a oscilação da depreciação uma delas foi à 

mudança da gestão do departamento de ativo imobilizado onde são integralizados os veículos, 

que a partir da nova gestão houve um controle mais rígido da depreciação, outra variável que 

contribuiu para o aumento da depreciação foi à renovação da frota no final do ano de 2008 

substituindo alguns veículos totalmente depreciados por 52 novos veículos onde 

conseqüentemente aumentou-se o valor da depreciação. A seguir segue o gráfico 8 onde nos 

mostra os valores de depreciação dos 2 semestres estudados mês a mês. 

 

Gráfico 8: Depreciação de veículos 

 

  Fonte: Dados fornecidos pela empresa 
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Seguros em geral 
 

A Gazin fixou contrato com duas grandes seguradoras de veículos, a HDI seguros e o 

Bradesco seguros, cada montante de veículos que é adquirido pela empresa é elaborado 

apólice de seguros, contra roubo, colisão entre outros benefícios que as seguradoras oferecem. 

Na demonstração do resultado o item seguros de veículos está classificado como serviços, 

segue abaixo o quadro 3 com o meio de controle de cada apólice de seguros feito pelo 

departamento de transporte. 

 

BRADESCO (total) 

Apólice 424-536693-0000 Proposta: 117364 

Vigência 31/08/2008 a 31/08/2009 

Pago em 4 Parcelas 

Primeira Segunda Terceira Quarta     

39696 10319,88 39722 10548,45 39753 10548,45 10548,45   

Item Frota Bônus Valor Apólice IOF Valor com IOF Total Parcelas Propor. A 12 M. 

1 1740 7  R$ 5.350,73  
             
394,88  

            
5.745,61  

            
5.745,61              1.436,40  

                
478,80  

2 1705 7  R$ 5.532,48  
             
408,30  

            
5.940,78  

            
5.940,78              1.485,19  

                
495,06  

3 1730 5  R$ 6.025,36  
             
444,67  

            
6.470,03  

            
6.470,03              1.617,51  

                
539,17  

4 1720 7  R$ 5.350,73  
             
394,88  

            
5.745,61  

            
5.745,61              1.436,40  

                
478,80  

5 1865 9  R$4.554,98  
             
336,16  

            
4.891,14  

            
4.891,14              1.222,78  

                
407,59  

6 1870 8  R$4.554,98  
             
336,16  

            
4.891,14  

            
4.891,14              1.222,78  

                
407,59  

7 1855 7  R$4.893,82  
             
361,16  

            
5.254,98  

            
5.254,98              1.313,75  

                
437,92  

8 2115 7  R$  636,29  
               
46,96  

               
683,25  

               
683,25                 170,81  

                  
56,94  

9 2165 6  R$ 638,86  
               
47,15  

               
686,01  

               
686,01                 171,50  

                  
57,17  

10 2720 0  R$ 1.542,82  
             
113,86  

            
1.656,68  

            
1.656,68                 414,17  

                
138,06  

TOTAL  10    R$ 39.081,05  
 
R$2.884,18  

 
R$41.965,23  

 
R$41.965,23   R$10.491,31   R$ 3.497,10  

Quadro 3: Planilha de controle das apólices de seguros de veículos Seguradora Bradesco 

Fonte: Dados fornecidos pela empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



                
 

32

3.4 Considerações Finais 

 

 

A logística em si é uma área de tamanha complexidade, ainda mais se for de uma 

empresa de grande porte que é o caso da Gazin, com o estudo de caso podemos verificar que a 

empresa atende suas necessidades em matéria de transportes usando assim parte de 

terceirizados e frota própria, no entanto o controle de seus custos e despesas ainda deixa a 

desejar pelos métodos utilizados, muitos controles ainda são feitos por planilhas, poderia ser 

melhorado com um investimento maior em um software especifico em controles de custos de 

transporte, que o Gerente administrativo Célio Roberto Cantuarios já adiantou que está em 

planejamento e será implantado até o final do ano de 2009. 

As táticas adotadas nos métodos estratégicos como podemos observar conta muito nas 

reduções de despesas de um período para outro, como foi o caso da redução em percentual do 

Óleo Diesel, um grande fator nas reduções é a conscientização de pessoal, se todos 

colaboradores estiverem focados e comprometidos nos cumprimentos das metas a empresa 

poderá trabalhar com o custo ideal das operações envolvidas em transporte. 
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