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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui 

uma das ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-

nico e Emprego. O Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como 

objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira propi-

ciando caminho de o acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre 

a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias 

promotoras de ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de 

Educação dos Estados, as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos 

e o Sistema S.

A Educação a Distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, 

incentivando os estudantes a concluir o Ensino Médio e realizar uma forma-

ção e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de 

educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas 

sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Novembro de 2011

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Prezado aluno,

Antes de iniciar nossos estudos sobre Custos Logísticos, gostaria de expor como o livro está 

estruturado para que você possa ter o melhor aproveitamento possível em seu aprendizado 

sobre este tema que é tão importante para o desempenho das organizações. Lembre-se que 

ao falarmos das organizações neste livro, estaremos nos referindo tanto a empresas da inicia-

tiva pública quanto privada.

Iniciaremos o nosso estudo tratando de forma introdutória os custos logísticos em geral e, 

falando dos conceitos básicos de custos fixos, variáveis, diretos e indiretos e como eles estão 

relacionados ao custo total de logística.

Em seguida, abordaremos os componentes típicos dos custos logísticos dando uma visão geral 

sobre este tema e provendo uma introdução para o detalhamento de cada componente nas 

aulas seguintes. A partir da aula 6, começaremos o processo de entendimento mais apro-

fundado de cada componente dos custos de logística, considerando os custos de compras 

e recebimento de materiais, manutenção de estoques, administrativos de estoque e mão de 

obra, atendimento de pedidos de clientes, transportes e, finalmente, os custos de sistemas de 

informações gerenciais e financeiros relacionados à logística.

Concluímos nosso estudo reservando as duas últimas aulas para uma visão de controle dos 

custos logísticos através de ferramentas de controle de gestão.

Ao longo de cada aula, você será convidado a acessar artigos e vídeos disponíveis na Internet 

como forma de contextualizar ainda mais os assuntos tratados para que seu entendimento 

seja mais completo. 

Ao final de cada uma de nossas 20 aulas são apresentadas atividades complementares de 

estudo, para que os conceitos abordados em cada aula sejam fixados e praticados por você. 

Tenho certeza de que com esta abordagem do assunto neste livro, você terá a oportunidade 

de entender como os custos logísticos, com seus fundamentos, princípios e práticas ajudarão 

você a ter um melhor desempenho financeiro na sua vida pessoal e profissional.

Prof. Msc. Luís Alberto Saavedra Martinelli
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Aula 1 - Custos Logísticos

Nesta aula você entenderá qual é a relação entre as atividades típicas da 

logística e os custos associados a estas atividades.

Você também conhecerá o conceito de custos logísticos e como estes 

custos são considerados em relação aos objetivos das empresas.

1.1 Introdução
O entendimento dos custos logísticos e de seus componentes tem como 

ponto de partida a identificação das atividades que compõem as operações 

de logística de uma organização.

Nestas organizações públicas ou privadas, ocorre a seguinte sequência de 

atividades típicas:

•	 Compra de matérias-primas ou outros materiais;

•	 Execução dos serviços ou manufatura dos produtos, ou seja, a transfor-

mação de matérias-primas em produtos finais para sua comercialização;

•	 Transporte de materiais produzidos, documentos e diversos outros mate-

riais para armazenamento temporário em depósitos.

Após a compra, execução e transporte temporário, os produtos são trans-

portados para os clientes e em caso de documentos da administração segue 

para arquivamento em depósitos. 

Figura 1.1: Custos logísticos
Fonte: http://mangabeirablog.blogspot.com.br/



Esta 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.

Os custos logísticos representam a alocação e o gasto de recursos financeiros 

para que essas atividades da rede logística ocorram de maneira a gerar valor para 

clientes de empresas públicas ou privadas e para os usuários de serviços públicos.

1.2 Custos logísticos no curto e longo prazo
No dia a dia sabemos que os custos, ou seja, nossos gastos são importantes 

na lista de assuntos que temos que dar importância. Não podemos gastar 

mais do que ganhamos, o que resultaria em um descontrole financeiro. Mas 

é possível gastar de forma inteligente para se ter uma vida melhor. Quando 

falamos de custos logísticos, a ideia é a mesma.

Quadro 1.1: Visão de curto e de longo prazo

Para saber mais sobre a visão 
de minimização de custos 

logísticos, acesso o site: http://
www.administradores.com.

br/informe-se/artigos/custos-
logisticos-como-minimiza-

los-ao-longo-da-cadeia-de-
suprimentos/46233/

Tipo de visão Conceito

Visão de 

curto prazo

Em uma visão de curto prazo, os custos logísticos das empresas e dos órgãos públicos represen-
tam um desafio para a gestão uma vez que administrá-los significa racionalização, minimização 
e redução contínua. Dia após dia, mês após mês temos que procurar maneiras de fazer as 
coisas acontecerem na rede logística de forma mais organizada e inteligente para que as despe-
sas sejam cada vez menores.

Visão de 

longo prazo

A médio e longo prazos e a necessidade de atendimento dos nossos clientes e usuários perce-
bemos que os custos também devem ser encarados como itens necessários para a execução das 
atividades profissionais de nossas empresas e órgãos públicos. 

Assim, quanto maior a eficiência nos gastos logísticos, maior será o benefí-

cio para clientes e usuários e melhor será a reputação da empresa ou órgão 

público junto a seu público alvo.

Figura 1.2: Tipos de transporte
Fonte: http://www2.londrina.pr.gov.br/

Fonte: Elaborado pelo autor.

Custos Logísticose-Tec Brasil 12
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Vamos fazer uma relação deste ponto da nossa aula com nossa vida pessoal 

e cotidiana. É muito importante sempre termos uma visão de redução con-

tínua de nossos gastos para que no final do mês sobre mais dinheiro para a 

nossa poupança. Porém, algumas despesas são fundamentais para o dia a 

dia, como a alimentação e o transporte e outras despesas são importantes 

para o médio e o longo prazo, como educação e cuidados preventivos com 

a saúde. Cortar despesas nesses itens, sem dúvida nenhuma vai fazer com 

que gastemos menos, mas nos atrapalhará no atingimento de nossas metas 

de médio e longo prazo.

Desta forma, sempre que você estiver à frente da gestão de custos de lo-

gística, seja nas atividades de compras de materiais e insumos, de armaze-

namento, transporte ou operação de serviços/produção de bens, lembre-se 

que minimizar as despesas com estes itens é fundamental, porém esta redu-

ção não pode prejudicar os resultados no curto e longo prazo.

1.3 Custos logísticos e os resultados que  
 eles provêm
As atividades logísticas existem nas organizações com o intuito de prover 

três benefícios importantes:

1. Melhoria dos serviços prestados aos clientes e usuários. Como exem-

plo, podemos citar: entrega mais eficiente ou disponibilidade imediata de 

produtos por conta de estoques;

2. Redução de custos de compras, adquirindo produtos de fornecedores 

mais distantes, levando à necessidade de, por exemplo, transportes, ar-

mazenagem e manutenção de estoques; 

3. Redução de investimentos da empresa, como por exemplo, o trans-

porte de materiais entre várias unidades da organização distantes umas 

das outras, evitando a necessidade de construção de uma única unidade 

nova da empresa.

Dependendo dos objetivos maiores da organização, um desses objetivos será 

prioridade.

 Para todos os exemplos dados acima, a implementação de ações de lo-
gística gera custos, sejam de transporte, armazenamento ou estoques, por 

exemplo, que devem ser menores que os benefícios providos. 



Assim, se uma empresa tem custos logísticos de transportes diferenciado de 

produtos para que o cliente receba sua encomenda de bens ou documentos, 

é fundamental que o cliente esteja ciente sobre o valor desse serviço e dis-

posto a pagar por ele, seja este pagamento embutido no preço do produto 

ou à parte e de forma específica.

Esse tipo de valor percebido pelo cliente sobre os produtos de uma empre-

sa ou serviços de um órgão público gera uma imagem de credibilidade, con-

fiabilidade, maior eficiência operacional e faz com que os custos logísticos 

sejam necessários, apesar do pensamento constante em sua racionalização 

por parte dos administradores.

Da mesma forma, quando uma empresa decide comprar materiais ou insu-

mos mais baratos, porém de um fornecedor mais distante, deve considerar 

que a economia do preço dos materiais tem que ser maior que o custo 
adicional de transporte para trazer os materiais do fornecedor mais dis-

tante até a empresa compradora. 

Desta forma, a logística passa de uma abordagem de satisfação do cliente a 

um custo mínimo para uma visão de gerar valor para cliente, considerando 

ainda que cada organização define seu foco de atuação logística para aten-

der seus clientes ou usuários.

Resumo
Nesta aula aprendemos como os custos logísticos estão relacionados com 

as atividades típicas da logística. Também pudemos entender que os custos 

logísticos, apesar de serem sempre considerados como oportunidades de 

redução e racionalização, são responsáveis pela geração de benefícios para 

a empresa e seus clientes.

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise na empresa na qual você trabalha, ou em empresas localizadas 

no seu bairro, se existem funções ou departamentos específicos para 

tratar dos assuntos que geram custos logísticos, conforme vimos nesta 

aula. Faça uma lista das funções ou departamentos que você identificar 

e caracterize quais tipos de custos são gerados a partir deles. Faça uma 

relação também destes tipos de custos para evitar redundância.

Custos Logísticose-Tec Brasil 14
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Aula 2 - Custos fixos e variáveis

Nesta aula você entenderá o conceito de custos fixos e variáveis e como 

esses tipos de custos estão relacionados às atividades logísticas. 

Também veremos como podemos traçar uma relação dos fixos e variáveis 

em nosso cotidiano pessoal para fixar os conceitos. 

Por fim, veremos que um mesmo tipo de desembolso pode ser considerado 

fixo ou variável, dependendo do acordo de contratação que fizermos.

2.1 Visão geral sobre custos empresariais
A gestão de custos empresariais precisa ser conduzida a partir do entendi-

mento dos diferentes conceitos que o desembolso de recursos financeiros 

possui no contexto das organizações, sejam elas públicas ou privadas.

Muitos termos diferentes do ponto de vista conceitual são mencionados ao 

longo da discussão deste tema como, por exemplo, despesas, custos fixos, 
custos variáveis, custos diretos e indiretos e custo total. Esta diversidade 

de termos leva-nos a dedicar parte da nossa disciplina para falarmos dos con-

ceitos desses tipos de desembolso de dinheiro nas empresas e órgãos públicos.

Uma das maneiras mais utilizadas na gestão financeira para tratar os tipos 

de desembolso de dinheiro nas empresas é a abordagem da contribuição.

Esta abordagem considera que todos os custos sejam identificados como fi-

xos ou variáveis, de acordo com o seu comportamento e sua destinação cujo 

propósito  é sua contribuição para os objetivos da organização. 

Figura 2.1: Custos fixos e variáveis
Fonte: http://querocriarumblog.com.br/



Assim, a primeira visão de custos propriamente dita que veremos referem-se 

à diferenciação entre custos fixos e variáveis e como eles estão inseridos no 

contexto dos custos logísticos.

Ao longo do nosso entendimento sobre estes dois assuntos importantes re-

lacionados a custos, faremos uma relação de como os custos fixos e vari-
áveis estão presentes não só no cotidiano das empresas, mas também em 

nossas vidas pessoais. Assim, vamos aprender também a classificar os custos 

do nosso dia a dia, conforme estas duas vertentes. 

2.2 Custos fixos

Um dos assuntos centrais da aula 
refere-se a custos e seus tipos. 

Assista ao vídeo sobre “Custos Fixos 
e Variáveis” onde um consultor 

de empresas explica que toda 
empresa convive com custos que 

podem variar ou não em função de 
sua produtividade. Compreender 

esta dinâmica irá ajudar na correta 
compreensão deste assunto. Assista ao 

vídeo no link a seguir: 
http://www.youtube.com/
watch?v=NEVLaYd9pXE

Figura 2.2: Custos fixos
Fonte: http://obrasbrasil.blogspot.com.br/

Os custos fixos são aqueles que não mudam necessariamente com o vo-

lume de atividade da empresa ou do órgão público ao longo do tempo, 

sempre quando comparamos períodos de tempo equivalentes. Por exemplo, 

o custo mensal de aluguel de imóveis se enquadra neste conceito uma vez 

que seu valor não muda de um mês para outro na maioria dos contratos 

de aluguel que conhecemos. Todos os meses o valor do aluguel é o mesmo, 

independente de como você utiliza o imóvel.

Imagine que o imóvel serve como uma oficina mecânica e é alugado para o 

dono da oficina efetuar seus serviços de consertos de automóveis.

Independente do número de clientes atendidos na oficina mecânica, o valor 

do aluguel não se altera. Se em determinado mês o dono da oficina não 

atender nenhum cliente por algum motivo especial, o valor do aluguem será 

cobrado normalmente pelo seu proprietário

Custos Logísticose-Tec Brasil 16
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Neste caso, consideramos que o aluguel deste imóvel representa um custo 

fixo para o dono da oficina.

Podemos citar como exemplo, o caso do aluguel que usamos há pouco para 

esclarecer este assunto do ponto de vista das empresas, e que também se 

aplica a muitas famílias no Brasil. Também, podemos considerar as despesas 

com mensalidades pagas para educação de qualquer um dos membros da 

família. Estas despesas não variam em função de uma maior ou menor as-

siduidade as aulas ou maior ou menor dedicação aos estudos; as despesas 

com mensalidades são fixas e não variam ao longo do tempo, a não ser nos 

casos de reajuste de preços. 

Também, podemos considerar os gastos com trabalhadores domésticos 

como a empregada domésticas, a babá ou o jardineiro. Os valores pagos 

por mês esses trabalhadores são fixos e somente tem seu valor alterado nos 

momentos em que ocorrem reajustes de salários.

Da mesma forma, este tipo de situação de desembolso de dinheiro ocor-

re nas atividades de compras, transporte, armazenamento e movimentação 

de materiais nas atividades logísticas. Algumas despesas são efetuadas de 

forma constante ao longo do tempo, sem variação em função de maior ou 

menor atividade da empresa.

2.3 Custos variáveis
Por outro lado, os custos variáveis são aqueles que mudam ao longo do 

tempo, quando comparados em períodos equivalentes, em função dos volu-

mes de atividade da empresa. 

São aqueles desembolsos de dinheiro efetuados em quantidade maior 
ou menor em função do nível de atividade profissional. Vamos reto-

mar nosso exemplo da oficina mecânica que abordamos quando falamos 

de custos fixos. Já percebemos que naquele exemplo, o aluguel se refere a 

Figura 2.3: Oficina mecânica
Fonte: http://www.midiaone.com.br/Produtos.aspx



um custo fixo, porque não varia de mês a mês. Porém, quando considera-

mos outras despesas como as despesas com energia elétrica, veremos que 

nos meses em que a oficina mecânica atendeu mais clientes, o consumo de 

energia elétrica foi maior e em meses em que a oficina passou muitos dias 

fechada por algum motivo especial, o consumo de energia elétrica baixou 

muito. Isto porque este tipo de custo, o de energia elétrica é variável e sua 

variação ocorre em função da maior ou menor atividade da empresa.

2.4 Exemplos de Custos logísticos fixos ou  
 variáveis
Quando os custos logísticos são abordados, deve-se atentar para as caracte-

rísticas das despesas efetuadas para que uma correta classificação seja efetu-

ada entre custo fixo ou e variável. Isto porque, dependendo da configuração 

de contrato com um fornecedor, um mesmo serviço contratado pode ter 

conotação fixa ou variável. Para exemplo, podem-se considerar os custos de 

aluguel de armazenamento. 

Quadro 2.1: Exemplos de contratos de aluguel

Leia o artigo no link a seguir que 
fala sobre a influência dos métodos 

de custeio de produtos nos lucros 
que estes trazem nos processos de 

vendas. Disponível em: http://www.
administradores.com.br/informe-se/

artigos/metodos-de-custeio-a-
melhor-escolha-para-obtencao-de-

lucro/43545/

Fonte: Elaborado pelo autor.

Contrato de aluguel = custo fixo Contrato de aluguel 2 = custo variável

O imóvel é alugado por um preço único independente 
da área a ser usada.

Parte do imóvel é alugada por um preço por m2 e paga-
-se apenas pela área utilizada.

Alguns contratos de aluguel definem esse custo como fixo, uma vez que uma 

área é locada para armazenagem de materiais e um preço único é definido 

como paga por este espaço. Mês após mês esse valor será sempre o mesmo, 

independente da quantidade de materiais armazenados no imóvel. Por outro 

lado, outros contratos de locação de armazéns são efetuados considerando 

a utilização conforme as necessidades da empresa contratante, onde o pre-

ço de locação varia em função da unidade de área ou de volume utilizados 

em determinado período. Em geral, quando a locação é feita em função da 

unidade de área, é utlizado o metro quadrado (m²) ou metro cúbico (m³).

Esses contratos definem uma característica variável ao custo de aluguel, uma 

vez que o valor a ser pago pela empresa contratante refere-se à quantidade 

de metros quadrado utilizados para armazenamento do material. Ou seja, 

nos meses em que há maior quantidade de armazenamento o valor do alu-

guel será mais alto e nos meses de menor quantidade de armazenamento o 

aluguel será mais baixo.

Nessa categoria de custos variáveis, também podemos considerar que os 

custos de combustíveis utilizados na entrega de mercadorias são variáveis 
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à medida que oscilam de um mês para outro em função da quantidade de 

entregas feitas ou de distância percorrida, podendo ser zero, caso a empresa 

não tenha atividade nenhuma relacionada a esse serviço.

Desta forma, nas atividades da logística é fundamental não somente classifi-

car os custos, mas entender como aqueles custos são aplicados no dia a dia 

da empresa em função dos contratos firmados.

Resumo
Nesta aula entendemos como os custos podem ser classificados em fixos e 

em variáveis. Vimos também que a classificação do custo deve ser feita não 

somente em função do tipo de despesa, mas também em função de como 

a empresa contrata aquelas atividades que geram custo e como esses custos 

são considerados pela empresa ao longo do tempo.

Atividades de aprendizagem
Faça uma relação dos custos fixos com as despesas que você tem em sua 

vida pessoal. Existem tipos de despesas que você tem todo mês, indepen-

dente de usá-las mais ou menos. Pense um pouco em seu dia a dia e no 

cotidiano de sua família e veja se você encontra alguma atividade que gera 

uma despesa fixa mês após mês.

Anotações

Aula 2 - Custos fixos e variáveis
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Aula 3 - Custos diretos e indiretos

Nesta aula você entenderá o conceito de custos diretos e indiretos e 

como esses tipos de custos estão relacionados às atividades logísticas. 

Além disso, você poderá fazer uma correlação entre custos diretos e 

indiretos com o seu cotidiano pessoal para fixar os conceitos e, também, 

como esses custos podem ser relacionados com o conceito de custos 

fixos e variáveis.

3.1 Visão dos custos pelo método da   
 absorção
Uma maneira importante de entender custos e especificamente os custos 

logísticos é através do método de absorção. Este método pode ser aplicado 

para o custeio de produtos que são produzidos em empresas industriais, ou 

para o custeio de serviços operacionalizados por empresa de prestação de 

serviços ou órgãos públicos que prestam atendimento à população em geral.

Esse método de custeio por absorção é aquele método que busca atribuir 

aos produtos fabricados ou aos serviços prestados os custos de produção 

ou prestação de serviços, sejam eles diretos, ou seja, aqueles que variam em 

função de um maior ou menor volume de produção ou prestação de serviço, 

ou os indiretos, aqueles que são fixos, independente do volume de operação 

da empresa ou do órgão público.

Desta forma, podemos fazer uma relação direta entre os custos diretos com 

os custos variáveis, vistos na aula 2. E também, uma relação entre os custos 

indiretos com os custos fixos, também vistos anteriormente. Assim, vamos 

entender melhor esses dois conceitos de custos e aplicá-los às operações de 

logística de nossas empresas e órgãos públicos.

Figura 3.1: Custos diretos e indiretos
Fonte: http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/

O custeio por absorção é um dos 
métodos mais antigos de definição 
de custos de produtos e serviços. 
Leia o artigo que fala sobre esse 
assunto, acessando o link a seguir: 
http://www.administradores.com.
br/informe-se/artigos/custeio-
direto-e-custeio-por-absorcao-uma-
abordagem-analitica/20172/.



3.2 Custos diretos
Os custos diretos são aqueles que as empresas possuem em função da exis-

tência de um determinado produto, serviço, cliente ou segmento. Caso estes 

não existissem no contexto de operação da empresa ou de um órgão públi-

co, estes custos também não existiriam. 

Assim, os custos diretos são aqueles que contribuem para a geração do 

produto ou realização de um serviço e variam em função do volume de pro-

dutos produzidos ou de serviços prestados. 

Podemos considerar que esses custos diretos se referem aos custos variáveis 

que vimos na aula 2 e que podem ser zero em determinado mês em que 

não ocorreu a produção de nenhum bem na empresa, ou a prestação de 

nenhum serviço na empresa ou no órgão público.

Imagine, por exemplo, que para prestar um determinado serviço na sua repar-

tição pública, há a necessidade do preenchimento de determinado formulário. 

Como este formulário foi impresso e confeccionado de forma padronizada, 

ele tem um custo. Nesta abordagem, podemos considerar que se nenhum ci-

dadão solicitou esse serviço em um determinado período, nenhum formulário 

foi utilizado e nenhum custo referente a esse item foi alocado naquele serviço. 

Por outro lado, se milhares de cidadãos requerem esses serviços num deter-

minado período, milhares de formulários serão usados e milhares de custos 

unitários serão somados e formarão parte do custo direto do serviço.

Um ponto fundamental a ser considerado é que, em alguns casos, os custos 

logísticos podem ser facilmente identificados porque são alocados em um 

determinado departamento da empresa ou do órgão público que possui 

um centro de custo exclusivo para este fim. Porém, em outros casos esses 

custos estão dispersos em outros centros de custos, como o de produção ou 

de operação de serviço, por exemplo, demandando maior esforço na sua 

identificação, correta classificação e gestão. 

Esta configuração de custos logísticos deve ser observada no contexto dos 

custos empresariais uma vez que, dependendo da participação no custo total 

da empresa ou do órgão público, pequenos aperfeiçoamentos decorrentes 

do replanejamento das operações logísticas podem representar substanciais 

reduções de custos para a empresa como um todo.

Por exemplo, uma frota de veículos pode ser operada exclusivamente para 

atender determinado cliente ou para prover a movimentação de determinados 

Os custos são responsáveis diretos 
pelo preço dos produtos e serviços e 
empresas e órgãos públicos que têm 

um controle adequado podem prover 
melhores soluções para seus clientes 
e usuários. Assista ao vídeo que fala 
sobre esse assunto, acessando o link 
a seguir: http://www.youtube.com/

watch?v=YOCzQ3neB7I.

Os custos diretos contribuem 
diretamente para a formação dos 

preços dos produtos ou dos serviços 
que a empresa ou o órgão público 

se propõe a entregar para seus 
clientes e usuários. Esses custos, assim 

como os custos indiretos, devem ser 
considerados fortemente quando 

definimos os preços a serem cobrados 
por esses produtos e serviços. Leia o 

artigo que fala sobre esse assunto, 
acessando o link a seguir: http://www.
administradores.com.br/informe-se/

artigos/custos-na-formacao-de-
precos/21888/.
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documentos que requerem características específicas de transporte. Imagine 

que você trabalha em uma prefeitura e uma empresa terceirizada foi con-

tratada para a entrega dos carnês de IPTU. Pois bem, a mão de obra usada 

para entrega dos carnês representa custo direto porque varia em função da 

quantidade de imóveis da cidade. Quanto mais imóveis, maior a quantidade 

de pessoas requeridas para esse serviço.

Neste caso, os custos operacionais da entrega podem ser considerados cus-

tos diretos porque é atendimento de determinado tipo de clientes ou usuá-

rios do serviço público: aqueles cidadãos que têm obrigações de pagamento 

de IPTU. Uma vez que o período de entrega de carnês esteja encerrado, esse 

custo deixa de existir.

3.3 Custos indiretos

Figura 3.2: Custos indiretos
Fonte: http://200pormetro.blogspot.com.br/

Por outro lado, os custos indiretos são aqueles que ocorrem em função da 

existência de mais de um produto, serviço, cliente ou segmento operado 

pela empresa ou órgão público. Esse tipo de custo não deixa de existir se um 

dos produtos, serviços, clientes ou segmentos forem descontinuados porque 

os demais remanescentes continuarão demandando esta despesa. 

Um exemplo típico são os custos fixos de mão de obra de áreas de suporte 

como recursos humanos, finanças e qualidade que se mantém na empresa 

ou no órgão público, mesmo em casos em que não há a produção de bens 

ou o fornecimento de serviços a clientes e usuários.

Outro exemplo de custos indiretos que ocorre em empresas ou órgãos públi-

cos refere-se à operação de armazéns ou almoxarifados gerais para a guarda 

de estoques, documentos ou equipamentos. 

Quando os imóveis para este fim são alugados em contratos de características 

de custo fixo, não terão as despesas reduzidas no caso algum tipo de bem 

guardado ter seu volume reduzido, uma vez que o valor do aluguel do imóvel 

não muda com o volume de estoque nele depositado. 

Os custos da empresa ou do órgão 
público devem ser relacionados em 
uma lista onde deve constar uma breve 
descrição de a que o custo se refere e 
qual é o seu valor. Essa lista, em geral, 
é feita em uma planilha que chamamos 
de planilha de custos. Nessa planilha, 
é importante também classificar 
cada item de custo em relação a seu 
tipo, fixo, variável, direto ou indireto. 
Leia o artigo que fala sobre este 
assunto, acessando o link: http://www.
administradores.com.br/informe-se/
artigos/planilha-de-custo-alguns-itens-
importantes/21528/.



Da mesma forma que nos custos diretos, os custos fixos e variáveis também 

podem fazer parte do contexto de custos indiretos.

Resumo
Nesta aula entendemos como os custos podem ser classificados em diretos 

e indiretos. Vimos também que a classificação do custo deve ser feita não 

somente em função do tipo de despesa, mas também em função de como 

a empresa contrata aquelas atividades que geram custo e como esses custos 

são considerados pela empresa ao longo do tempo. Por fim, pudemos en-

tender que os custos diretos e indiretos também podem ser simultaneamen-

te classificados como custos variáveis e fixos.

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise na empresa ou órgão público em que você trabalha se existem 

atividades de logística (compras, transporte, armazenamento) que geram 

algum tipo de desembolso de dinheiro e classifique esses custos em dire-

tos ou indiretos e verifique quais desses custos também se classificam em 

custos fixos e custos variáveis, conforme os conceitos desta aula.

Anotações

Os custos diretos também são 
chamados de custos variáveis, os 

custos indiretos se relacionam aos 
custos fixos. Assista ao vídeo que fala 

sobre esta relação entre estes dois 
tipos de conceitos de custos. Acesse 

o link: http://www.youtube.com/
watch?NR=1&v=mfgPGenVn6k
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Aula 4 - Custo total de logística

Nesta aula, você entenderá o conceito de custo total de logística e como 

este pode ser aplicado à realidade de empresas privadas ou empresas e 

órgãos públicos. Além disso, você verá qual é o conceito de compensação 

de custos, conhecido também como trade-off logístico.

4.1 Introdução ao custo total de logística
O conceito de custo total da logística não é recente. Ele tem suas origens 

no estudo dos componentes de custos de transportes aéreos efetuado na 

década de 1950, porém se mantém como um conceito importante até os 

dias atuais para os profissionais de operações logísticas, como citado por 

Bowersox e Closs (2006).

Esse conceito de custo total de logística se aplica tanto para empresas de 

fabricação de produtos, operação de serviços ou órgãos públicos.

O que está incluído no custo total de logística?
O custo total da logística inclui todos os gastos necessários para executar 

as exigências logísticas de determinada operação de produção ou serviços, 

públicos ou privados.

Uma boa maneira de se visualizar o custo total de logística é através de um 

exemplo simples a partir da análise do custo de distribuição de medicamen-

tos de alto valor agregado para órgãos assistenciais públicos em todo o país 

através de transporte aéreo para atendimento das populações. 

Figura 4.1: Custo total de logística
Fonte: http://www.logisticadescomplicada.com/



Podemos observar que os custos de distribuição aérea, que são elevados, em 

geral são compensados pelas reduções de custos de estoques pequenos em 

diversas regiões do país. Assim, é mais barato gastar em transporte aéreo do 

que em dezenas de locais com estoque que seriam necessários se o transpor-

te terrestre, mais barato, fosse utilizado.

Então, nesse caso, fazendo as contas na ponta do lápis, o melhor esquema lo-

gístico do ponto de vista de menor custo total é demonstrado como aquele que 

possui um estoque centralizado com distribuição através de transporte aéreo.

Essa visão mostra a importância que temos que dar à visualização do pro-

cesso como um todo para a solução de uma necessidade de suprimento de 

determinadas regiões com bens ou serviços.

4.2 Conceito de trade-off de custos logísticos

Figura 4.2: Conceito de trade-off
Fonte: http://blog.timberdalehomes.com/

O exemplo que vimos das duas alternativas de transporte, aéreo e rodoviá-

rio, nos remete a um conceito muito importante no tratamento e gestão de 

custos totais de logística que é baseado na análise de compensação de cus-

tos e economias nos processos de armazenamento e distribuição de bens, 

sejam produtos ou documentos.

Esta análise de compensação também é reconhecida no vocabulário técnico 

de logística como análise de trade-off. Ou seja, é a análise que temos que 

fazer sobre as vantagens e desvantagens de cada uma das alternativas de 

logística que temos disponíveis para resolver um problema, seja de aquisição 

de bens, transporte, produção ou armazenamento.

A compensação do custo de logística é o reconhecimento de que os padrões 

de custos das diferentes atividades logísticas da empresa, frequentemente 

Trade-offs

Orçamento
•	 Origem do Recurso Financeiro
•	 Produtividade do Capital

Qualidade
•	 Arquitetura
•	 Seleção de materiais
•	 Detalhamento do processo
•	 Adequação e Acabamento

Tamanho e forma
•	 Medida / Área útil
•	 Volume, Teto e Cobertura
•	 Espaço externo

R$
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revelam características que as colocam em conflito. Ou seja, podemos obser-

var no exemplo que quando se economiza em transporte aéreo por utilizar 

o terrestre, gastamos mais em aluguel de depósitos e estoques; por outro 

lado, quando economizamos em aluguel de depósitos e estoques, há a ne-

cessidade de transportes mais rápidos e de maior abrangência em menor 

espaço de tempo, gastando-se mais em transporte aéreo.

4.3 Como gerenciar o trade-off de custos  
 logísticos
Gerencia-se esse conflito entre duas alternativas logísticas (por exemplo, 

transporte aéreo com menos estoques X transporte rodoviário com mais es-

toques) através de um equilíbrio entre as atividades de forma que elas sejam 

otimizadas para prover o menor custo total possível. 

É fundamental fazer as contas de cada uma das alternativas e tomar uma 

decisão de qual alternativa seguir, com base no menor custo final para a 

empresa ou para o órgão público.

Talvez a decisão tomada leve a um maior gasto em parte do processo logísti-

co, com a contratação de transporte aéreo, que é mais caro, mas a economia 

que se terá em estoques regionais e alugueis de depósitos ao longo do país é 

tão grande que compensam os maiores gastos com transporte aéreo.

Vamos voltar ao nosso exemplo de transporte de medicamentos de alto va-

lor através de transporte aéreo. Dois objetivos conflitantes desse cenário são 

a necessidade de redução de custos de armazenagem e a necessidade de re-

dução de custos de transporte. Feitas as análises de compensação de custos, 

chegamos a um custo total otimizado, onde reduzimos os custos de armaze-

nagem através de um modelo de estoque centralizado, porém, arca-se com 

um maior custo de transporte, utilizando-se o modal aéreo. 

Essa compensação ou trade-off é vantajosa para a empresa ou órgão público 

como um todo, uma vez que as reduções de custos com armazenamento são 

mais significativas que os aumentos de custos com transportes. Isto torna o 

custo total de logística menor através da gestão de conflitos de trade-offs. 

É comum descrever esses conflitos como incentivadores de decisões de tra-

de-offs entre tamanho de lote e estoque, trade-offs entre estoque e custo de 

transporte, trade-offs entre a variedade de produtos e estoques e trade-offs 
entre serviço ao cliente e custos. 

Para saber mais sobre o trade-off, 
leia o artigo que trata do conceito de 
custo total e as práticas das trocas 
compensatórias, também chamadas de 
trade-off. Acesse o link: http://www.
administradores.com.br/informe-se/
producao-academica/conceito-de-
custo-total-e-pratica-das-trocas-
compensatorias-ou-trade-off/3123/

Para fixar melhor este conceito, assista 
ao vídeo que explica os conceitos de 
análise de trade-off e de custo total, 
bastante utilizados na logística. Faça 
uma relação desta explicação com os 
exemplos do livro. Assista ao vídeo 
no link a seguir: http://www.youtube.
com/watch?v=lLCUFZK1GLw



Neste sentido, outra situação de análise de trade-off ocorre na compra de 

lotes de materiais de escritório e formulários impressos em órgão públicos, 

por exemplo. Nessas situações existe um conflito na decisão de compra. É 

melhor comprar grandes lotes de materiais, com preços mais baixos, para 

garantir a operação do órgão público, gerando a necessidade de locais de 

estocagem desses materiais, ou o contrário; comprar em quantidades meno-

res, com preço maior, mas com menor necessidade de estocagem e com o 

menor risco de deterioração ou perda de validade do material estocado em 

função da baixa quantidade?

Nas análises de trade-offs entre tamanho de lote comprado e estoque, ava-

liamos o conflito existente entre as necessidades de operação com aquisição 

de tamanhos de lotes grandes para reduções de custos variáveis e aumento 

da segurança operacional da prestação de serviço, tendo em contrapartida o 

aumento de custos de estoque e o risco de deterioração e perda de validade 

dos materiais estocados.

Esse conflito é mais expressivo em cadeias de suprimentos que apresentam 

maior oscilação de demanda. Sistemas de produção com menores lead times 
favorecem um melhor equilíbrio entre tamanho de lote e estoque de materiais.

Quando avaliam os trade-offs entre estoque e custo de transporte, são con-

sideradas as variáveis referentes aos volumes e a frequência de consumo 

dos materiais transportados. Em geral, transporte de cargas fechadas para 

determinados clientes são mais econômicas, porém se o cliente consome 

com baixa frequência, essas cargas poderão demandar mais tempo no for-

necedor para serem despachadas, demandando maior estoque. 

Os trade-offs entre a variedade de produtos e estoques ocorrem à medida que 

produtos com menor giro precisam ser mantidos em estoque para um forneci-

mento conforme o nível de serviço acordado, em geral, próximo ao nível de ser-

viço de produtos de maior giro. Essa configuração eleva os custos de estocagem.

Por fim, os trade-offs entre serviço ao cliente e custos devem ser analisados. 

Melhores serviços ao cliente do ponto de vista de operações logísticas im-

plicam na habilidade de atender a demanda do cliente com rapidez. Porém, 

melhores serviços nesse contexto, implicam em maiores custos de armaze-

namento, transporte, produção, entre outros, que devem ser compensados 

pelos retornos financeiros decorrentes do valor dos serviços agregados pelas 

operações logísticas.

Lead time: é um termo no idioma 
inglês que define o tempo decorrido 

entre o início e o término de uma 
atividade. No contexto de logística 

e de produção, lead time é o tempo 
decorrido entre a entrada da matéria-

prima na linha de produção e o 
armazenamento do produto acabado.

Custos Logísticose-Tec Brasil 28



e-Tec Brasil29

Dessa forma, a gestão de custos logísticos passa a controlar os recursos fi-

nanceiros ao longo da cadeia de suprimentos para que se obtenha o menor 

custo logístico total através da gestão dos conflitos nas operações da cadeia 

de fornecimento.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu sobre o conceito de custos total de logística e 

como este conceito pode ser aplicado à realidade de empresas privadas ou 

empresas e órgãos públicos. Também, compreendeu sobre o conceito de 

compensação de custos ou trade-off logístico.

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise na empresa ou órgão público em que você trabalha se existe algum 

tipo de atividade de logística (compras, transporte, armazenamento) que é 

criticada por ser mais cara do que deveria. Procure entender se esse valor 

mais caro pago não é compensado com economias maiores que geram um 

custo total menor para os cofres públicos. Você poderá descobrir a situação 

em que as críticas feitas a gastos logísticos elevados geralmente não levam 

em consideração o custo total de logística da operação como um todo.

Anotações

Aula 4 - Custo total de logística
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Aula 5 - Componentes dos custos 
logísticos

Nesta aula, você conhecerá as características dos custos logísticos e 

a importância de seus elementos como o custo de armazenamento, 

transporte, mão de obra logística de pedidos e de sistemas de informação 

relacionadas às atividades logísticas.

5.1 A cadeia de atividades logísticas
Para entendermos os custos logísticos e seus componentes, iniciamos com 

a identificação das atividades que compõem as operações de logística e de 

gestão da cadeia de suprimentos em empresas e órgãos públicos.

Em uma cadeia de suprimentos típica de produção, por exemplo, as maté-

rias-primas são compradas; produtos são manufaturados em uma ou mais 

fábricas, transportados para depósitos para fins de armazenamento tem-

porário e então transportados para varejistas e clientes. Assim, a cadeia de 

suprimentos, também chamada de rede logística, consiste em fornecedores, 

centros de produção, depósitos, centros de distribuição, varejistas, além de 

matérias-primas, estoques de produtos em processo e produtos acabados 

que se deslocam entre as instalações.

E como o conceito de custos logísticos se encaixa na cadeia de 
atividades logísticas?

Os custos logísticos representam a alocação e o dispêndio de recursos 

financeiros para que essas atividades ocorram de maneira a gerar valor 

Figura 5.1: Custos de armazenamento e transporte
Fonte: http://www.tractusconsultoria.com.br/

Dispêndio: Despesa, gasto. 
Prejuízo.



para clientes, prover vantagens competitivas para a empresa e minimizar 

o custo total logístico.

5.2 Componentes dos custos das    
 atividades logísticas
Os custos da cadeia de suprimentos ou os custos logísticos são relacionados 

e agrupados em cinco grandes categorias de custos, conforme cada uma das 

atividades da cadeia: 

1. Custos de atendimento do pedido;

2. Custos da compra de materiais (apenas materiais de produção);

3. Custos totais de manutenção de estoques;

4. Custos de sistemas de informações gerenciais e financeiros relacionados 

à logística;

5. Custos administrativos de estoque e mão de obra de produção.

Cada um desses grupos é composto por linhas de custos que se destinam 

à operação da cadeia de suprimentos e podem ser observadas no Quadro 

5.1 a seguir, onde são demonstrados os itens de custo de cada uma das 5 

categorias componentes dos custos logísticos.

Quadro 5.1: 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.
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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).

Os custos logísticos são representados pela soma de todas as despesas nos 

itens apresentados no quadro 5.1, que podem ser adaptados para operações 

de empresas ou órgão de prestação de serviço público.

5.3 Componentes dos custos das    
 atividades logísticas
Os custos de compra de materiais de produção envolvem as atividades ad-

ministrativas de compras, mas também as atividades de certificação e de 

qualificação de fornecedores que geralmente são efetuadas por áreas téc-

nicas. Já as atividades de recebimento e inspeção de materiais comprados, 

geralmente são efetuadas pela área que realizou a compra em conjunto com 

áreas técnicas, como o controle da qualidade para verificação de caracterís-

ticas funcionais do material.

Os custos totais de manutenção de estoques envolvem as despesas com os 

ativos do processo de armazenamento que inclui o custo financeiro do capital 

referente ao estoque armazenado, o custo financeiro das instalações, em caso 

de instalações próprias. Também, inclui as despesas com substituição de com-

ponentes obsoletos, impostos decorrentes do armazenamento e os seguros 

contratados para a segurança operacional das instalações como um todo.

Fonte: Adaptado de Bowersox; Closs e Cooper (2006).

Figura 5.2: Estoques e armazenamento
Fonte: http://www.aitena.pt/



Os custos de atendimento do pedido referem-se às despesas para tratar um 

pedido de compras de um cliente do ponto de vista administrativo e burocrá-

tico, disponibilizar a partir do estoque na quantidade solicitada, transportar 

e entregar no destino conforme as necessidades do cliente. Caso o produto 

demande serviços de instalação, esses custos também deverão ser conside-

rados nessa categoria.

Figura 5.3: Modais de transporte
Fonte: http://www.portogente.com.br

Os modais de transporte são as modalidades de deslocar materiais de uma 

região para outra. No Brasil, o modal mais utilizado é o rodoviário. Porém, 

também se utiliza em menor escala o modal ferroviário, uso dos trens, e o 

modal marítimo. O transporte aéreo, apesar de ser mais caro, também é um 

modal utilizado, porém quando o custo total de logística tem compensações 

que o tornam economicamente viável.

Os custos administrativos de estoque e mão de obra, por sua vez, são re-

ferentes às despesas para operação das atividades de armazenamento re-

lacionadas principalmente a pessoas, atividades de qualidade, engenharia 

ambiental e manutenção.

Os custos de sistemas de informações gerenciais e financeiros relacionados à 

logística são referentes às despesas com pessoa, e infraestrutura administra-

tiva de planejamento, controle e contabilização das atividades de gestão das 

atividades de logística relacionadas nas demais categorias de custos.

O estudo dessas cinco categorias de custos logísticos de forma integrada 

pode fornecer gestão financeira adequada às atividades relacionadas à ca-

deia de suprimentos e como resultado a empresa pode obter o menor custo 

total de logística.

O atendimento dos pedidos de clientes 
é efetuado com a efetiva entrega 

dos produtos comprados. Nesta 
atividade, entender qual é a forma 

mais econômica de transporte se torna 
fundamental para reduzir o custo 

total de logística. Para compreender 
melhor este assunto, acesse o link a 
seguir e leia o artigo que fala sobre 

modais de transporte. Disponível em: 
http://www.administradores.com.
br/informe-se/artigos/modais-de-

transportes/38696/
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Resumo
Nesta aula, tivemos a oportunidade de observar quais são os itens que com-

põem tipicamente o custo logístico de empresas privadas ou empresas e 

órgãos públicos.

Além disso, tivemos uma visão dos subcomponentes de custos logísticos im-

portantes como custo de armazenamento, transporte, mão de obra logística, 

de pedidos e de sistemas de informação relacionados às atividades logísticas.

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise em sites da Internet quais são os modais de transporte mais 

utilizados na região onde você vive e trabalha. Entenda como cada tipo 

de modal influencia nos preços dos produtos consumidos em sua região. 

2. Pesquise na sua região quais são os elementos da cadeia logística mantidos 

pelo poder público, como armazéns de abastecimento de hortifrutigranjei-

ros, terminais de cargas, dentre outros. Por fim, entenda qual é o benefício 

dessas estruturas de logística que, apesar de representarem custos para o 

governo, geram riqueza para as regiões onde estão instaladas.

Aula 5 - Componentes dos custos logísticos
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Aula 6 - Custos dos processos de 
compras de produtos e 
serviços

Nesta aula, vamos conhecer quais são os itens que compõem o custo dos 

processos de compras de produtos e serviços.

Além disso, vamos aprender que um bom planejamento logístico 

começa com o processo de aquisição, ou seja, o que pode gerar ganhos 

e economias para a organização.

6.1 O processo de suprimentos

Figura 6.1: Custos relacionados ao fechamento de negócios 
Fonte: http://www.logicservice.com.br/

Quando falamos das atividades de suprimentos de materiais de uma empre-

sa, estamos nos referindo não somente ao ato de adquirir bens necessários 

para sua operação adequada, mas também às atividades de recebimento 

feitas corretamente em suas instalações.

Porém, nesta aula trataremos apenas dos custos relacionados às atividades 

específicas do processo de compras de bens e serviços. Os demais custos de 

aquisição como transporte dos materiais comprados e recebimento desses 

materiais pelo comprador serão abordados na próxima aula.

Dessa forma poderemos nos aprofundar no custo total de aquisição, as com-

pras, que é o ato de transação entre as empresas e órgãos públicos com seus 

fornecedores de bens e serviços.

Os custos de aquisição de materiais, do ponto de vista dos custos logísticos 

incluem as despesas de mão de obra e infraestrutura. Esses materiais e servi-

ços são necessários para a operação da empresa e precisam estar disponíveis 

para a produção na quantidade e no momento exato em que são necessá-

rios para a execução dos trabalhos a que se destinam.



Nesses custos não estão incluídas as despesas com os materiais e serviços 

comprados; aqueles valores pagos pelos bens e serviços. Apenas os custos 

internos da empresa ou órgão público referente às atividades para que a 

compra seja efetuada, o material seja transportado e recebido adequada-

mente, conforme as necessidades.

As despesas relacionadas aos preços dos bens comprados referem-se a cus-

tos de produção e do produto que não são tratados no âmbito da logística. 

Porém, é importante conhecer os valores gastos com materiais e serviços no 

contexto da empresa para que um adequado método de compras através de 

procedimentos e pessoas seja instalado. Afinal, temos que sempre buscar o 

melhor preço e o melhor produto a ser comprado para maximizar a relação 

custo/benefício.

Pesquisas demonstram, conforme Viana (2002), que mais de 50% dos cus-

tos totais de uma empresa em geral refere-se ao pagamento por materiais 

e serviços comprados. Assim, torna-se fundamental adequar as operações 

de compras de forma eficaz do ponto de vista de pessoas, procedimentos e 

sistemas tendo em vista o alto volume de recursos financeiros os quais mo-

vimenta mensalmente.

6.2 Custos de compras no processo de   
 suprimentos

Figura 6.2: O foco é a redução contínua do custo de aquisição
Fonte: http://sxc.hu/

Como vimos no item 5.1, o processo de suprimentos não envolve apenas a 

compra de materiais e serviços para o transporte e o recebimento no com-

prador. Mas, também o processo de compras.
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Os custos de compras ou aquisição de materiais são compostos pelos custos de:

a) tratamento dos pedidos de reposição de materiais ou de serviços emiti-

dos pela área de compras;

b) cotação técnica e de preços de possíveis fornecedores;

c) análise e decisão de compras;

d) contratação dos pedidos de compras;

e) movimentação dos documentos envolvidos no processo de compras.

6.2.1 Onde começam os custos desse processo  
 de compras
A área de compras recebe diariamente muitos pedidos das áreas internas da 

empresa ou órgão público para que materiais sejam comprados ou serviços 

sejam contratados. 

O tratamento desses pedidos internos demanda meios de transporte das 

áreas internas até a área de compras como, por exemplo, serviços de malo-

te interno ou sistemas de informação que tem um custo de operação que 

deve ser considerado no custo de aquisição. Também, o custo das pessoas 

envolvidas no recebimento do pedido de compra, triagem e planejamento 

do processo de compras devem ser considerados.

Após esse processo de recepção do pedido interno ter sido concluído na 

área de compras, começam a incidir sobre o processo os custos de cotação 

técnica e de preço dos produtos e serviços a serem adquiridos. 

Nesta etapa de cotação, os custos importantes são de mão de obra para a 

montagem das solicitações de cotação e para seleção de prováveis fornece-

dores a serem consultados. 

Quando são comprados materiais padronizados, os custos envolvidos nessa 

etapa são menores porque o tempo para se preparar o pedido de cotação 

é pequeno. Por exemplo, quando a empresa ou o órgão público compra 

fardos de papel A4, ou parafusos conforme padrões de normas técnicas ou 

ainda matérias-primas usuais da produção, em geral os tempos de prepara-

ção dos pedidos de cotação são baixos porque as especificações do que será 

comprado já está pronta. Isto reduz em muito os custos envolvidos nesta 

etapa do processo.

Porém, quando a empresa ou órgão público efetua a compra de materiais 

e serviços que não tem um padrão conhecido, geralmente isso demanda 

Assista ao vídeo sobre o processo 
de compras ou aquisição de bens 
em uma empresa ou órgão público, 
considerando a utilização de sistemas 
da informação que podem auxiliar na 
agilidade e segurança do processo. 
Disponível em: http://www.youtube.
com/watch?v=DGZZ84qkseA

Você sabia que uma boa prática 
de compras é fazer uma cotação 
com no mínimo três candidatos 
a fornecedores para garantir que 
o melhor preço seja escolhido na 
compra? Esta é uma boa prática 
que não deve usar somente na sua 
empresa ou órgão público, mas 
também na sua vida pessoal. Veja 
algumas dicas em:
http://mulher.terra.com.br/
comportamento/dia-do-consumidor-
veja-10-dicas-para-uma-compra-con
sciente,ccc86ee9f9e27310VgnCLD1
00000bbcceb0aRCRD.html



muito tempo para que o pedido de cotação seja detalhado com o objetivo 

de se obter a cotação correta. Por exemplo, isso ocorre na compra de novos 

materiais ou serviços sob medida a determinada situação das áreas internas 

requisitantes.

Uma vez recebidas as cotações, devemos considerar os custos das atividades 

de avaliação das mesmas, igualar as propostas para comparação, ou seja, a 

transformação das propostas em um formato no qual elas possam ser com-

paradas e a decisão pela proposta mais adequada seja feita. 

Nessas atividades devemos considerar dois tipos de mão de obra envolvidos: 

a mão de obra operacional, que faz as atividades de equalização e análise de 

propostas e a mão de obra de gestão, que em casos de compras de valores ele-

vados, dedica tempo para a análise e decisão pelo fornecedor mais adequado.

Por fim, devemos considerar nesse processo os custos com a formalização 

dos contratos de compras. Esses custos serão menores à medida que os 

contratos sejam padronizados e automatizados através de sistemas de in-

formação. Contratos específicos e exclusivos em função de peculiaridades 

do fornecedor ou dos itens fornecidos tendem a tomar mais tempo para 

ficarem prontos, demandando maior custo.

Em todas essas etapas devemos considerar os custos de transporte de do-

cumento dentro e fora da empresa que muitas vezes ocorre através de sis-

temas eletrônicos, mas em casos de documentos que necessitam assinatura 

em papel, requerem transporte por correio ou empresas especializadas em 

entregas de encomendas.

Uma abordagem adequada dos processos de aquisição através da automati-

zação, padronização de atividades e documentos e qualificação de pessoas 

é o melhor caminho para a redução dos custos logísticos associados a esses 

processos.

Resumo
Nesta aula, pudemos ver quais são os itens que compõem tipicamente o cus-

to dos processos de compras de produtos e serviços em empresas privadas 

ou empresas e órgãos públicos.

Também, estudamos que um bom planejamento logístico começa com o pro-

cesso de aquisição, o que pode gerar ganhos e economias para a organização.
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Atividades de aprendizagem
1. Pesquise na sua empresa ou órgão público como funcionam os processos 

de compras e se há uma área específica para tratar desse assunto.

Anotações

Aula 6 - Custos dos processos de compras de produtos e serviços
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Aula 7 - Custos dos processos de 
recebimento de produtos e 
serviços

Nesta aula você entenderá quais são os itens que compõem tipicamente o 

custo dos processos de recebimento de produtos e serviços em empresas 

privadas ou empresas e órgãos públicos.

Além disso, você verá que um bom processo de certificação de 

fornecedores pode aumentar muito o sucesso das ações de compras e 

recebimento dos produtos e serviços.

7.1 O processo de recebimento de    
 materiais adquiridos

Figura 7.1: Processos de recebimento de produtos e serviços
Fonte: http://tecnolog-tecnolog.blogspot.com.br/

Nesta aula trataremos das atividades relacionadas especificamente ao pro-

cesso de recebimento de materiais e de gestão de fornecedores. 

Um adequado processo de recebimento de materiais propicia que a área de 

compras cumpra sua missão primordial que é disponibilizar para as áreas 

internas os materiais e os serviços solicitados na quantidade e no momento 

em que são necessários.

Esse processo de recebimento dos itens comprados demanda recursos finan-

ceiros da empresa ou órgão público, que impactam diretamente nos custos 

de logística e nos custos gerais da organização.



7.2 Os custos do recebimento de materiais  
 comprados
Os custos com essas atividades começam a ser considerados na portaria de 

entrada, onde a infraestrutura de sistemas de computadores, mecanismos 

de pesagem de caminhões e a presença de pessoas treinadas são alocados 

para uma adequada entrada das cargas nas dependências da organização. 

Em algumas empresas ou órgãos públicos esses custos são muito fáceis de 

serem identificados porque portarias específicas para a entrada de materiais 

são construídas, separadas das portarias convencionais de entrada de fun-

cionários e visitantes.

Custos adicionais podem ser contabilizados com o descarregamento dos mate-

riais comprados, caso esses custos não tenham sido contratados pelo fornece-

dor. Nesses custos podem ser alocadas despesas com equipamentos de movi-

mentação de materiais como empilhadeiras, guindastes, veículos especiais para 

carga e descarga e a mão de obra usada na operação desses equipamentos.

A inspeção propriamente dita do material recebido ou do serviço prestado 

deve ocorrer para garantir que os critérios de qualidade, quantidade e prazos 

sejam cumpridos. Assim, os custos envolvidos nessa inspeção serão maiores 

à medida que as avaliações de recebimento forem mais complexas e deman-

darem mais tempo ou pessoal mais especializado. Por exemplo, inspeções 

de matérias-primas em geral demandam inspeções de pessoal tecnicamente 

preparado que, muitas vezes, são efetuados com a utilização de equipa-

mentos de precisão ou de laboratórios de análises. Esses procedimentos au-

mentam os custos de recebimento de materiais quando comparados com 

os recebimentos de materiais de fornecedores com qualidade já certificada.

Figura 7.2: Descarregamento de cargas
http://www.pt.manitou.com

Leia o artigo que trata da logística 
aplicada à administração pública e 

considera em seu escopo as questões 
de aquisição e recebimento de 

materiais. Acesse o link: http://www.
administradores.com.br/informe-

se/artigos/logistica-aplicada-a-
organizacao-publica/49928/
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As técnicas de inspeção de recebimento baseadas em amostragem tendem a 

reduzir o tempo de inspeção fazendo com que o processo tenha menos cus-

tos. Sempre que possível a empresa deve adotar esse tipo de procedimento 

para que minimize os custos logísticos dessa etapa do processo.

Devemos considerar também que falhas nas entregas de materiais e servi-

ços podem ocorrer gerando a necessidade de regularização de documentos, 

como notas fiscais ou manuais técnicos do material recebido, ou ainda ge-

rando a devolução do material por não conformidade com as especificações. 

Os custos de tratamento dessas falhas no fornecimento com a alocação de 

pessoas e, em alguns casos, viagens técnicas de inspetores de qualidade, 

devem ser considerados como parte do custo logístico da empresa.

Dessa forma, é fundamental que sejam entendidos os custos de qualificação 

e certificação de fornecedores para que estes sejam menores que os custos 

de inspeção de recebimento.

A certificação de fornecedores tem custos relacionados à manutenção de 

suas informações cadastrais atualizadas com os dados históricos dos resulta-

dos de conformidade com os recebimentos efetuados ao longo do tempo. 

Ou seja, esse processo dá mais tranquilidade para a empresa ou órgão pú-

blico conhecer previamente a qualidade de fornecimento das empresas, já 

fazendo com que o acerto na decisão de compra e recebimento dos bens 

comprados sejam maiores.

Essa manutenção de cadastro envolve custos de pessoal e de sistemas da infor-

mação onde, em geral, os cadastros são armazenados. Também, devemos con-

siderar os custos de visitas técnicas a fornecedores prioritários para que inspe-

ções nos sistemas de produção e entrega sejam efetuadas de forma preventiva.

Os custos dessas visitas de inspeção tendem a ser elevados porque são efetuadas 

por pessoal especializado, cujo valor da mão de obra é maior. É importante notar 

que essa mão de obra pode estar alocada no departamento de compras ou em 

outros departamentos da empresa interessados no processo, por exemplo, pode-

mos citar o departamento de controle da qualidade, produção ou manutenção, 

dependendo do nível de conhecimento técnico demandado na visita de inspeção. 

Quanto melhor executado o processo de certificação de fornecedores, menor 

esforço, tempo e recursos, inclusive financeiros, serão demandados no pro-

cesso de recebimento de materiais e serviços de empresa certificada, o que 

contribui para a redução do custo logístico total.



Assim, é fundamental que os processos de compras, recebimento e certifi-

cação de fornecedores estejam integrados para que sejam minimizados os 

custos decorrentes das inter-relações entre essas funções e entre as demais 

funções da empresa interessada nos materiais e serviços adquiridos, recebi-

dos e disponibilizados internamente para os usuários.

Resumo
Nesta aula você viu quais são os itens que compõem o custo dos processos 

de recebimento de produtos e serviços em empresas privadas ou empresas e 

órgãos públicos, e viu também, a importância da certificação de fornecedores.

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise na sua empresa ou órgão público se existe um processo de cer-

tificação de fornecedores de materiais ou serviços importantes e verifique 

quem são as pessoas envolvidas no processo de certificação.

Anotações
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Aula 8 - Custos de manutenção de 
estoques I

Nesta aula você entenderá o que são os custos de capital de estoque e 

como eles influenciam nos custos de logística em empresas privadas ou 

empresas e órgãos públicos. Além disso, você aprenderá como calculá-

los e utilizá-los para gerir estes custos de forma a maximizar o capital das 

operações logísticas.

8.1 O custo de manutenção de estoques

Figura 8.1: Custo de capital
Fonte: http://www.i-press.biz/

O custo de manutenção de estoque refere-se às despesas que a empresa ou 

o órgão público tem para manter o estoque disponível, seja o estoque de 

matérias-primas, de insumos para os escritórios, de materiais de reposição, 

como peças de carros para frotas ou de produtos acabados. 

Este custo é particularmente importante porque, conforme Bowersox e Closs 

(2006), ele representa 37% do custo logístico total em uma empresa média.

Os custos totais de manutenção de estoques são formados por itens de 

custos que se referem às seguintes atividades na empresa ou órgão público:

•	 Custo de capital e custo de oportunidade;

•	 Perdas de estoque;

•	 Impostos e seguro sobre o estoque;

•	 Obsolescência de materiais estocados.

8.2 O custo de capital
O custo de capital ou custo de oportunidade refere-se ao custo financeiro do 

dinheiro imobilizado em estocagem.



Vamos entender o que é este custo financeiro?

Imagine que você possui uma cédula de R$100,00 em seu poder. Vamos supor 

que você pense em duas alternativas de uso para esta quantidade de dinheiro:

a) A primeira alternativa de uso da cédula de R$100,00 é depositá-la em um 

fundo de investimento no banco e ter um rendimento de, por exemplo, 

1% ao mês. Ou seja, a cada mês que seu dinheiro estiver depositado neste 

banco, ele aumentará em 1%; ou

b) A segunda alternativa de uso da cédula de R$100,00 é usá-la para comprar 

alimentos não perecíveis para sua casa, apenas de saber que sua despensa, 

aquele lugar onde você estoca alimentos já está cheia e, neste mês, você 

não usará os alimentos. Mas você acredita que comprar alimentos nunca é 

demais e ter um pequeno estoque em casa é sempre bom.

Pois bem, agora responda: qual destas duas alternativas de uso da 
cédula de R$100,00 você escolheria?

Para responder a esta pergunta, temos que fazer algumas contas e recorrer 

ao conceito e custo financeiro; ou seja, ao custo da perda de dinheiro, op-

tando por uma ou por outra proposta.

Vamos analisar comparativamente as duas alternativas do ponto de vista 

financeiro, considerando para esta análise o período de 1 mês. 

Na primeira alternativa, teremos a oportunidade de ganhar todos os meses 

1% sobre R$100,00, ou seja, R$1,00 ao final do primeiro mês adicionalmen-

te aos R$100,00 que investimos. Parece ser interessante!

Na segunda alternativa, não ganharemos nenhum centavo adicional ao ca-

pital que já temos. Vamos somente estocar alimentos em casa durante este 

primeiro mês, alimentos estes que não serão consumidos e, portanto, não 

terão uma utilidade prática para você.

Assim, parece que se você optar pela alternativa “b”, você perderá R$1,00 

nesse mês da análise e mais dinheiro ainda nos meses seguintes em que seu 

dinheiro não estará no banco e sim parado na forma de alimentos não usa-

dos na despensa de sua casa.
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Esse dinheiro não ganho em função de tê-lo colocado em estoques é 
o que chamamos de custo de capital ou custo de oportunidade.

Mas se as empresas fazem essa conta e percebem que investindo em esto-

que estarão perdendo dinheiro na forma de custo de capital, porque elas 

continuam investindo em estoques?

A principal resposta para essa pergunta refere-se à sensação de segurança 

que os estoques dão às empresas e órgãos públicos. A mesma sensação de 

segurança que uma despensa cheia de alimentos dá a uma família, mesmo 

se ela não irá consumi-los em curto prazo.

Cabe aos administradores privados e públicos definir qual é a quantidade 

ideal de estoques para que suas operações ocorram sem interrupções por 

falta de materiais e possam assim minimizar ao máximo os custos de capital.

8.3 Como calcular o custo de capital ou de  
 oportunidade

Assista ao vídeo que trata da 
importância do controle de estoques 
para que a quantidade de capital 
alocado neste item seja o menor 
possível e assim possam ser definidas 
ações para a redução dos custos de 
capital. Acesse o link: http://www.
youtube.com/watch?v=EsL-cxNR33I

Figura 8.2: Custo de oportunidade
Fonte: http://www.ideiademarketing.com.br

O custo de capital ou custo de oportunidade é calculado através da multi-

plicação do valor estoque médio em determinado período por uma taxa de 

custo de capital. 

Assim, considere como exemplo:

Uma empresa ou órgão público que apresenta um estoque médio mensal no 

valor de R$500.000,00.

Esse dinheiro está parado na forma de estoque e não rende nem um centavo 

a seus donos.



Imagine que se este estoque não existisse e o dinheiro referente aos 

R$500.000,00 fosse investido no banco. Neste caso, os donos do dinheiro 

poderiam receber uma remuneração mensal na forma de juros do investi-

mento, por exemplo, de 1,5% ao mês. 

Pois bem, como o dinheiro não está investido no banco, mas, parado no al-

moxarifado de estoque, podemos considerar que a taxa de custo de capital 

desse dinheiro parado em estoque é de, neste exemplo, 1,5% ao mês.

Observando essa situação, podemos obter o custo do capital desse estoque 

através do seguinte cálculo, considerando o período de um mês, apenas 

para ilustração do exemplo:

Custo do capital = Valor do estoque médio x taxa de custo de capital

Custo do capital = R$500.000,00/mês x 1,5% ao mês

Custo do capital = R$500.000,00/mês x 1,5/100

Custo do capital = R$7.500,00/mês.

A efetivação desse cálculo pressupõe que há uma coerência entre o período 

em que o estoque é valorado e o período em que é dada a taxa de custo 

de capital. No exemplo anterior, as variáveis estão dadas na mesma base 

de tempo, ou seja, na base mensal. O valor da taxa de custo de capital é 

definido por cada empresa, em função de suas oportunidades perdidas de 

alocação do dinheiro em função do dinheiro estar alocado em estoques. >

Esse ponto é particularmente importante porque sugere que cada empresa 

pode definir sua própria taxa de atratividade de investimentos, ou taxa de 

custo de capital para que seja usada no cálculo do custo de capital. 

Por exemplo, imagine que essa mesma empresa poderia ter a oportunidade 

de investir esse mesmo capital de R$500.000 em novas instalações produtivas 

que proporcionariam um retorno no investimento de 25% ao ano, resultado 

de novas receitas operacionais e reduções de custos pelo aumento de pro-

dutividade. Nesse caso, a taxa de oportunidade de investimento deixa de ser 

1,5% ao mês, como no primeiro exemplo acima, e passa a ser, no mínimo, 

25% ao ano, o que equivale a 1,9% ao mês. Essa taxa de custo de capital é a 

que deveria ser usada para cálculo do custo do capital alocado em estoques. 
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Essa empresa poderá utilizar essa taxa de juros não aproveitada para calcular 

o custo de capital do estoque, estoque este que o impediu de efetuar a apli-

cação financeira. 

Este componente do custo de logística é particularmente importante; pes-

quisas mostram que ele representa 82% do custo de manutenção de esto-

ques, como é demonstrado na Tabela 8.1.

Tabela 8.1: Componentes do custo de manutenção de estoques

Fonte: Adaptado de Bowersox, Closs e Cooper (2006).

Item de custo %

Custo de capital de 8 a 40%

Armazenamento de 0 a 4%

Impostos de 0,5 a 2%

Obsolescência de 0,5 a 2%

Seguros de 0 a 2%

Total de 9 a 50%

Um ponto importante a ser considerado neste cálculo é a precisão com que o 

estoque é calculado. Avaliações de quantidades e custos médios de estoques 

geram valores de custo de capital menos precisos. Assim atualizações constan-

tes dos custos de estoque e controle de quantidades em períodos de tempo 

menores ajudam a melhorar a veracidade dos custos de capital calculados.

Resumo
Nesta aula, você pôde entender o que são os custos de capital de estoque, 

como calculá-los e como eles influenciam nos custos de logística em empre-

sas privadas ou empresas e órgãos públicos. 

Atividades de aprendizagem
1. Faça uma avaliação do dinheiro que você teve alocado em estoque de 

alimentos em sua casa durante um mês e calcule qual é o custo de capital 

desse estoque, considerando uma taxa de juros perdida em investimen-

tos bancários não realizados com esse dinheiro de 2% ao mês. Faça o 

cálculo para 1 mês.

Aula 8 - Custos de manutenção de estoques I
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Aula 9 - Custos de manutenção de 
estoques II

Nesta aula, você entenderá o que são os custos relacionados à 

obsolescência de materiais de estoque e como calculá-los.

Você verá também, como abordar os custos de armazenamento de 

materiais, como calculá-los e quais os fatores chave para gerenciá-los 

com o objetivo de reduzi-los a um valor otimizado.

9.1 O custo de obsolescência de estoques

Figura 9.1: Custo de obsolescência
Fonte: http://simplesmente-lillian.blogspot.com.br

O custo de manutenção de estoque refere-se às despesas que a empresa ou 

o órgão público tem para manter o estoque disponível; é composto  além do 

custo de capital visto na aula 8, pelo custo de obsolescência. 

Os custos de obsolescência referem-se às perdas de estoques em fun-
ção de deterioração do material estocado por vencimento de seu pra-
zo de validade ou por deterioração.

Os custos de obsolescência são particularmente importantes porque, apesar 

de serem menores percentualmente em relação aos custos de capital já visto 

na aula 8, eles representam perdas diretas uma vez que ocorre quando a 

empresa ou órgão público descarta materiais estocados que não podem ser 

mais utilizados por estarem vencidos em relação a seu prazo de validade de 

uso ou por estarem deteriorados por más condições de armazenamento.

Em muitos casos, a empresa ou órgão público vende esse material como 

sucata, porém o preço arrecadado nessa venda é muito inferior ao preço de 

compra, comparado ao material sem a validade vencida.



O cálculo deste custo é simples e ocorre conforme a fórmula:

Custo de obsolescência = Q/2 x P x T x PO/VE x 100, onde:

Q = quantidade de material em estoque em determinado período;

P = preço unitário do material em estoque no período;

T = período de tempo considerado;

PO = valor perdido por obsolescência.

VE = valor do estoque.

Exemplo de cálculo de custo de obsolescência de estoque:

Considere a seguinte situação como exemplo. Uma empresa opera com es-

toque de 50 toneladas de materiais ao longo do ano. Este tipo de material é 

comprado por R$20/kg. 

Em média, 2% do estoque são perdidos por deterioração. Calcule o custo de 

obsolescência anual da empresa.

Dados do problema:

Q = quantidade de material em estoque em determinado período = 50 ton;

P = preço unitário do material em estoque no período = R$20/kg;

T = período de tempo considerado = 1 ano;

PO = valor perdido por obsolescência = 2%/100 x 50.000kg.

VE = valor do estoque = 50.000kg x R$20/kg.

Assim, usando-se a fórmula de cálculo do custo de obsolescência temos:

Custos Logísticose-Tec Brasil 54



e-Tec Brasil55Aula 9 - Custos de manutenção de estoques II

Custo de obsolescência = Q/2 x P x T x PO/VE

Custo de obsolescência = 50.000/2 x 20 x 1 x (2/100 x 50.000 x 20) / 

(50.000 x 20)

Custo de obsolescência = R$10.000,00/ano.

Os custos de obsolescência ocorrem, em geral, por dois motivos mais frequentes:

a) A empresa compra quantidades muito grandes de material que ficam por 

muito tempo em estoque, ultrapassando o prazo de validade;

b) A empresa não tem uma área de estoque adequada e o material deteriora 

por condições ruins de umidade, manuseio inadequado, calor, dentre outras.

As técnicas de gestão de estoque que tratam de estoque de segurança e es-

toque mínimo são bons procedimentos a serem usados para a manutenção 

de estoques em quantidades economicamente viáveis, que geram baixos 

custos de capital e de obsolescência, mas, que possam prover a segurança 

operacional de disponibilidade que as áreas internas precisam.

9.2 O custo de armazenamento de estoques

Figura 9.2: Custo de armazenamento de estoques
Fonte: http://www.civas.com.br

O custo de manutenção de estoque refere-se às despesas que a empresa 

tem para manter o estoque disponível e um componente importante é o 

custo de armazenamento.



Este custo é referente ao valor gasto com a armazenagem física dos mate-

riais e está associado especificamente às despesas com depósitos, galpões 

ou outras instalações onde os materiais são acondicionados.

O custo de armazenamento é calculado a partir da seguinte fórmula:

Custo de armazenamento = Q/2 x P x T x ia, onde:

Q = quantidade de material em estoque em determinado período;

P = preço unitário do material em estoque no período;

T = período de tempo considerado;

ia = taxa de armazenamento físico.

Antes do cálculo do custo, é necessário identificar qual é a taxa de armaze-

namento físico, que é obtida pela seguinte fórmula:

i = 100 x (S x A) / (C x P), onde:

S = área ocupara pelo estoque;

A = custo anual do m2 de armazenamento;

C = Consumo anual de materiais;

P = preço unitário do material em estoque.

Após, identificar a taxa de armazenamento físico, aplicamos a mesma fór-

mula do custo de armazenagem.

Exemplo de cálculo de custo de armazenamento de estoque:

Considere a seguinte situação como exemplo. Uma empresa opera com es-

toque de 50 toneladas de matéria-prima que é comprada por R$20/kg. Esse 

material é armazenado em um galpão de 600m2 alugado por R$50/m2. A 

empresa consome 1200 toneladas de materiais/ano. Calcule o custo de ar-

mazenamento anual da empresa.
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Para efetuar o cálculo, é necessário antes identificar qual é o fator de arma-

zenamento físico da empresa (i), conforme segue:

i = 100 x (S x A) / (C x P)

i = 100 x (600 x 50) / (1200 x 100.000)

i = 2,27%

Custo de armazenamento = Q/2 x P x T x i

Custo de armazenamento = 50000/2 x 20 x 1 x 0,0227

Custo de armazenamento = R$11.350,00/ano.

É importante notar que a taxa de armazenamento físico é calculado em base 

percentual e quando utilizada na fórmula de custo de armazenamento deve 

estar em uma base decimal. Para que essa transformação de base percentual 

para base decimal ocorra, basta dividir número percentual por 100, como no 

exemplo abaixo:

•	 taxa de armazenamento em base percentual: 10%.

•	 taxa de armazenamento em base decimal: 10% / 100 = 0,10.

O custo de armazenagem é proporcional ao estoque médio, assim, os es-

forços para redução desse custo não somente contribuem para a redução 

do custo total de estoque como também contribuem para a redução dos 

custos de capital. As técnicas de estoque mínimo e estoque de segurança 

são indicados para que a empresa opere com o menor volume possível de 

estoque no período. Sistemas de organização de ambientes de estocagem 

são recomendados para o melhor aproveitamento das áreas de estocagem, 

o que reduz o fator de armazenamento físico e, consequentemente, os cus-

tos de armazenamento.

É fundamental observar que uma variável importante nesse processo de 

identificação do custo de armazenagem é o custo da área de estocagem, 

que é dado em termos de R$/m2(reais por metro quadrado). No exemplo 

apresentado, o custo unitário de estocagem é referente apenas ao espaço fí-

sico. Em alguns contratos de locação de armazéns, porém, os custos de área 
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locada podem conter serviços agregados como o de movimentação interna 

de materiais, seguros, entre outros. Isso demanda cuidado nas comparações 

de custos de armazenamento entre empresas para que sejam efetuadas so-

mente considerando-se as mesmas bases de custo de área de armazenagem 

para que se possa efetuar uma avaliação comparativa de valor.

Resumo
Nesta aula, você pôde observar o que são os custos de relacionados à obso-

lescência de materiais de estoque e como calculá-los.

Você entendeu também como abordar os custos de armazenamento de ma-

teriais, como calculá-los e quais os fatores chave para gerenciá-los com o 

objetivo de reduzi-los a um valor otimizado.

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise na empresa ou órgão público em que você trabalha se há uma 

área específica de armazenagem de materiais e se essa área é alugada 

ou não. Entenda qual é a área total utilizada e se há perdas de materiais 

de estoques por obsolescência ou deterioração. Descreva esta situação.

Anotações
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Aula 10 - Custo de manutenção de  
 estoques III

Nesta aula, você entenderá como abordar os custos decorrentes das 

atividades de armazenamento de materiais como os custos de seguros 

de materiais armazenados. Você também aprenderá o que são os custos 

administrativos, e sua relação com a mão de obra e materiais de suporte 

em geral em almoxarifados de estocagem.

10.1 O custo de seguros de materiais   
 estocados

Figura 10.1: Manutenção de estoques
Fonte: http://www.buscarioli.com.br/

Para uma adequada segurança operacional, empresas contratam apólices 

de seguros para seus estoques, o que previne perdas definitivas em casos de 

sinistros, ou seja, em caso de roubo, incêndio, acidente, etc., mas encarecem 

os custos logísticos.

O cálculo do custo de seguro do estoque pode ser efetuado conforme segue:

Custo de seguros = Q/2 x P x T x ia, onde:

ia = fator de seguros;

Q = quantidade de material em estoque em determinado período;

P = preço unitário do material em estoque no período;

T = período de tempo considerado.



O fator de seguros é calculado conforme a fórmula:

O Fator de Seguros ia pode ser calculado com a seguinte fórmula de cálculo:

ia = 100 x custo anual do seguro / (valor do estoque + valor do edifício).

Exemplo de cálculo de custo de seguros de estoque:

Para ilustrar esta situação, use o exemplo dado na aula 9, cujo enunciado 

segue abaixo. 

Uma empresa opera com estoque de 50 toneladas de materiais ao longo 

do ano. Esse tipo de material é comprado por R$20/kg. Em média, 2% do 

estoque são perdidos por deterioração. Calcule o custo de obsolescência 

anual da empresa. Considere o valor do seguro de R$15.000/ano contrata-

dos para um estoque máximo de 80 toneladas e o valor do galpão estimado 

em R$400.000,00. Calcule qual é custo logístico de seguros:

Para efetuar o cálculo, é necessário antes identificar qual é o fator de seguros 

(ia), conforme segue:

ia = 100 x 15.000 / (20 x 80.000 + 400.000)

ia = 0,75%.

Definido, então, este fator, procede-se o cálculo do custo de seguros:

Custo de seguros = 50000/2 x 20 x 1 x 0,0075

Custo de seguros = R$3.750,00/ano.

O custo logístico do seguro é referente ao custo proporcional do custo do 

seguro contratado em relação à quantidade média de material que está ar-

mazenada na empresa em um determinado período. Quando esse valor é 

significativamente menor que o valor contratado, podemos considerar duas 

hipóteses:

Custos Logísticose-Tec Brasil 60



e-Tec Brasil61Aula 10 - Custo de manutenção de estoques III

a) O cálculo foi efetuado em um período onde o estoque está abaixo do 

valor do estoque máximo, mas em algum outro período ocorrerá o esto-

que máximo e o seguro foi contratado de forma correta em relação aos 

volumes estimados;

b) O cálculo foi efetuado em um período onde o estoque reflete uma con-

dição normal de volume estocado e a empresa dificilmente atingirá o 

estoque máximo contratado na apólice. Neste caso, a apólice deve ser 

revista para refletir as condições de estoques adequadas em termos de 

volume, o que acarretará reduções de custos logísticos.

Estas abordagens de cálculo, tanto do custo de armazenamento físico quan-

do dos custos de seguros são fundamentais para empresas que tem um 

compromisso com a racionalização de custos e otimização dos recursos alo-

cados nas operações logísticas.

Os custos com seguros, serão cada vez menores se a empresa ou órgão 

público definir locais de estocagem que contenham os dispositivos de se-

gurança requeridos para combate a incêndios, controle de vazamentos de 

materiais líquidos tóxicos, sinalização de emergência conforme as normas de 

segurança, dentre outros aspectos que previnem consequências mais graves 

no que se refere a acidentes em almoxarifados.

Quando uma empresa ou órgão público aluga galpões de estocagem, jun-

tamente com os serviços de administração de estoque, é fundamental que 

no contrato de aluguel constem cláusulas que garantam o cumprimento 

das exigências legais de segurança do depósito para garantir o pagamento 

futuro de valores de seguro de estoque mais baixos.

10.2 O custo administrativo de mão de  
 obra de estocagem de materiais
Os custos administrativos de estoque e mão de obra, por sua vez, são as des-

pesas para operação das atividades de armazenamento relacionadas princi-

palmente a pessoas, movimentação de materiais, depreciação de ativos, ma-

teriais de serviços gerais, despesas com água, energia elétrica, dentre outros.

Especificamente a mão de obra representa custos fixos nas operações de 

almoxarifados, que em geral é destinada a serviços de administração de es-

toque, controles de escritório e emissão de relatórios. 



Os custos totais de mão de obra são calculados multiplicando-se a quanti-

dade de funcionários efetivos nas operações de estocagem pelos salários 

respectivos. A esse valor devem ser somadas as despesas com encargos tra-

balhistas que variam em função da faixa salarial em questão.

Os custos administrativos de mão de obra são calculados considerando os cus-

tos de salários mais encargos trabalhistas definidos pela legislação em vigor.

De forma simplificada um cálculo estimado dos valores dos encargos pode 

ser efetuado multiplicando-se o valor total dos salários por 0,15, sugerindo 

que, em média, os encargos representam 15% do valor da folha de paga-

mento desse tipo de operação.

10.3 O custo administrativo de serviços e  
 materiais gerais de almoxarifados de  
 estocagem
Outro componente dos custos administrativos são os custos com materiais 

de serviços gerais usados na operação dos almoxarifados, com exceção dos 

materiais de escritório.

Neste item podem ser considerados os materiais de limpeza, de manutenção 

e de conservação das instalações. 

O consumo desse tipo de materiais varia em função da área dos depósitos 

de estoques e da quantidade de pessoas que são alocadas nessas operações. 

Assim, quanto maior o depósito e maior a quantidade de pessoas operando 

em serviços gerais de manutenção de estoques, maior será esse custo. Apesar 

disto, essas despesas são consideradas como custos fixos uma vez que não 

variam significativamente mês após mês em função dos volumes estocados.

O cálculo desse custo, como recomenda Viana (2002), deve ser efetuado a partir 

do valor total da mão de obra uma vez que está represento o nível de atividade 

de operações de estocagem mais assertivamente que a área dos armazéns. Em 

média, os custos com materiais de limpeza, de manutenção e de conservação 

das instalações referem-se a 20% do custo com a mão de obra total. 

Resumo
Nesta aula, pudemos entender como abordar os custos decorrentes das ati-

vidades de armazenamento de materiais como, os custos de seguros de ma-

teriais armazenados.
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Também, entendemos o que são os custos administrativos e tivemos uma 

visão dos custos administrativos relacionados à mão de obra e materiais de 

suporte em geral em almoxarifados de estocagem.

Atividades de aprendizagem
1. Fazer seguro é importante. Em geral fazemos seguro de carros, mas pou-

cas vezes nos preocupamos em fazer seguro de imóveis. Faça uma co-

tação de seguro para sua casa em uma empresa seguradora e faça as 

contas de quanto este valor de seguro representa percentualmente no 

valor de suas despesas totais do ano. Depois, pergunte ao agente de se-

guros quais são os fatores que fariam este valor ser menor para que você 

possa entender se o imóvel em que você reside é considerado de maior 

ou menor risco.

Anotações

Aula 10 - Custo de manutenção de estoques III
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Aula 11 - Custos administrativos de  
 movimentação e transporte  
 interno

Nesta aula, você entenderá como abordar os custos decorrentes da 

movimentação e transporte de materiais internamente aos almoxarifados 

de estocagem das empresas e órgãos públicos.

Também veremos como os sistemas automatizados podem ajudar 

na redução desses custos, bem como quais são as melhores práticas 

para gerir essas operações de forma a aperfeiçoar o custo de logística 

relacionado a esse assunto.

11.1 Os custos administrativos de    
 movimentação e transporte de   
 materiais em almoxarifados
A movimentação e transporte dos materiais nos depósitos podem ser efe-

tuados de forma manual e automática. As operações de movimentação to-

mam tempo dos operadores e aumentam os riscos de danos em produtos, 

acidentes com trabalhadores e de acidentes em relação à instalação física do 

almoxarifado de materiais. 

Figura 11.1: Custos administrativos 
Fonte: http://www.empresassa.com.br/

Figura 11.2: Custos administrativos de movimentação e transporte
Fonte: http://www.tre-sc.gov.br



Nesta aula, serão considerados apenas os custos com equipamentos de movi-

mentação e transporte de materiais uma vez que os custos com mão de obra 

já foram tratados anteriormente; da mesma forma, os custos com danos de 

materiais já foram tratados quando foi abordada a obsolescência de estoque, 

que envolve não somente perdas de materiais por vencimento de prazo de 

validade, mas também por danos na movimentação e na estocagem.

Quando os sistemas de armazenamento são altamente automatizados de-

vem-se considerar os custos do sistema referente à depreciação mensal dos 

equipamentos, bem como os custos específicos de manutenção dos mesmos. 

A legislação contábil define os períodos máximos de depreciação que, em 

geral, para equipamentos computadorizados considera-se até cinco anos e 

para equipamentos mecânicos, dez anos. Quando se trata da depreciação de 

edificações civis referentes aos sistemas de estocagem, pode-se considerar 

que a depreciação pode ser feita para um período de vinte anos. 

Quando sistemas de armazenagem onde a movimentação possui um menor 

nível de automação, contando com equipamentos padrão de movimentação 

de cargas, considera-se que esses sistemas operam com um custo de movi-

mentação referente a 30% do custo da mão de obra. Este percentual não 

considera a depreciação com edificações, a qual deve ser calculada a parte.

Os custos de mão de obra de obra mais os custos referentes a equipamentos 

de movimentação são considerados como custos de manuseio e são relativa-

mente simples de serem obtidos, uma vez que seus registros na contabilida-

de das empresas e órgãos públicos são frequentemente presentes.

A esses custos devem ser adicionadas as despesas com energia elétrica, água 

e despesas gerais, que normalmente correspondem a 15% dos custos de 

administração de estoques.

Veja a seguir como reduzir os custos de armazenagem de materiais em almo-

xarifados de empresas privadas e órgãos públicos.

Esses custos tendem a baixar na medida em que algumas boas práticas de 

armazenagem são utilizadas, referentes à:

a) Adequação dos fluxos de materiais com layouts racionais e lógicos;
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b) Redução das distâncias entre docas, almoxarifado e linha de produção, 

eliminando caminhos em ziguezague;

c) Redução do manuseio intermediário antes do manuseio final para coloca-

ção ou retirada definitiva de material em estoque; 

d) Utilização, sempre que possível, ao máximo a lei da gravidade para o trans-

porte de materiais, reduzindo o consumo de horas de trabalho de pessoas, 

necessidade de equipamentos e diminuindo o consumo de energia;

e) Utilização de equipamentos automatizados que resultam em uma adequa-

da flexibilidade de movimentação vertical e horizontal, para diversas mo-

dalidades de materiais presentes no estoque;

f) Atenção para a segurança e saúde das pessoas presentes nos sistemas de 

armazenagem, reduzindo riscos de acidentes que diminuem a produtivi-

dade, aumentam custos e agridem a integridade física dos colaboradores.

Desta forma, com uma abordagem técnica podemos criar sistemas adequa-

dos de armazenagem de materiais com custos otimizados de administração 

de estoques.

Resumo
Nesta aula abordamos os custos decorrentes da movimentação e transporte 

de materiais dentro dos almoxarifados de estocagem e como os sistemas 

automatizados podem ajudar na redução destes custos.

Também, pudemos observar o conceito dos custos de atendimento dos pe-

didos de compras dos clientes por parte dos almoxarifados de materiais e 

quais são as atividades que contribuem para esse custo.

Atividades de aprendizagem
1. Visite a área de almoxarifado de materiais de sua empresa ou órgão públi-

co e verifique se existem equipamentos de movimentação de estoques que 

contribuem para a redução dos custos de logística neste aspecto. Depois, 

verifique se o uso deste tipo de equipamentos contribui para que o proces-

so de atendimento dos pedidos de clientes seja mais rápido e custe menos.
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Aula 12 - Custos de atendimento   
 de pedidos de compras de  
 clientes

Nesta aula você vai entender como abordar os custos decorrentes de 

atendimento de pedidos de compras e como esses custos afetam os 

custos totais de logística. Você vai entender, também, o que são os 

custos de não atendimento dos pedidos de compras dos clientes, os 

custos decorrentes de atendimento de pedidos em atraso e os custos de 

não atendimento dos pedidos de clientes.

12.1 Os custos de atendimento de pedidos

Figura 12.2: Custos de atendimento de 
pedidos
Fonte: http://enext.com.br/

Figura 12.1: Custos de atendimento 
Fonte: http://portal2.pr.sebrae.com.br/

Os custos de atendimento do pedido são aquelas despesas para tratar um pe-

dido de compras de um cliente do ponto de vista administrativo e burocrático

Esses custos são referentes às seguintes atividades: disponibilizar a partir do 

estoque na quantidade solicitada, transportar e entregar no destino conforme 

as necessidades do cliente. Caso o produto demande serviços de instalação, 

esses custos também deverão ser considerados nesta categoria.

Nesta categoria de custos é necessário entender estes três momentos impor-

tantes do processo de atendimento de pedidos:

1. atividades de escritório e almoxarifado para o tratamento dos pedidos 

recebidos do ponto de vista da documentação, sua triagem, registro nos 

sistemas corporativos e aprovações de liberação, além das atividades de 

armazém, onde os pedidos são separados e embarcados; 



2. atividades de transportes;

3. atividades de instalação dos materiais entregues, caso necessário.

Neste tópico serão tratados os custos de tratamento do pedido e disponibi-

lização dos materiais para transporte.

Nos custos dessas atividades devem estar considerados aqueles referentes 

aos sistemas de informação por onde transitam as informações das áreas de 

vendas para os almoxarifados com as solicitações dos clientes para que os 

produtos sejam separados e agrupados em lotes para entrega. Também deve 

considerar os custos com pessoal administrativo das áreas externas ao almo-

xarifado que efetuam a triagem, classificação e processamento dos pedidos 

dos clientes após terem saído da área comercial.

Um ponto importante na definição desses custos é que as despesas de mo-

vimentação dos materiais no almoxarifado já foram calculadas dentro do 

custo de manuseio dos estoques, que considera o custo da mão de obra dos 

armazéns e o custo dos equipamentos de movimentação de materiais.

No contexto do custo de atendimento dos pedidos devem ser considerados três 

outros elementos importantes decorrentes deste que, muitas vezes, impactam 

fortemente as operações empresariais: os custos de não atendimento de pedi-

dos e o custo de pedidos em atraso para clientes e o custo de pedidos em atraso 

do fornecedor. Estes três tipos de custos serão abordados nos tópicos seguintes.

12.2 Os custos de não atendimento do   
 pedido do cliente
O custo de não atendimento de pedidos é referente ao custo e à perda de 

lucro de vendas em função de um cliente ter optado por cancelar um pedido. 

Essa situação acontece, porque a empresa vendedora não possui os produtos 

em estoque, ou não tem capacidade de entregar o que o cliente quer comprar. 

O custo de não atendimento de um pedido de cliente é o lucro que deixa de 

ser concretizado nesta determinada venda, em função do não atendimento 

específico desse pedido, seja por incapacidade da empresa ou por cancela-

mento do pedido por parte do cliente em função do não atendimento.

Essa situação pode ser representada através de um exemplo simples: a rotina 

de um restaurante Buffet Self Service, tipo de restaurante onde a comida é 

exposta em uma ou mais mesas para que o consumidor se sirva sozinho. Pode 

A adequada administração de 
almoxarifados e estoques garante o 

adequado atendimento dos pedidos de 
clientes para que estes possam receber 

os materiais comprados de forma rápida 
e conforme o combinado no pedido de 

compra. Isto pode se transformar em 
uma vantagem competitiva da empresa 

sobre seus concorrentes, ajudando-a 
a ter uma posição competitiva mais 

atraente. Leia o artigo que fala sobre 
este assunto, acessando o link: http://

www.administradores.com.br/
informe-se/artigos/gestao-de-estoques-

e-distribuicao-este-e-um-grande-
diferencial-competitivo/27286/
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significar mesa para servir iguarias, bebidas, saladas, pratos quentes, frios, etc.

A comida está à disposição no Buffet no horário das refeições e os clientes con-

somem imediatamente. O preço de venda de um prato de comida neste res-

taurante é R$20,00, ou seja, o buffet é livre, independente de quanto o cliente 

comer. O restaurante opera com uma margem de lucro de 50%. Ou seja, a 

cada prato de comida vendido, 50% é lucro, ou R$10,00 de lucro por cliente. 

Imagine a seguinte situação. Em um determinado momento os clientes per-

cebem que não há comida suficiente, eles podem decidir cancelar seu pedi-

do e deixar o restaurante. Neste caso, o custo da falta de estoque de produto 

levou a um custo de não atendimento de pedido de R$10,00 por cliente. Se 

esta situação ocorre com 100 clientes, o custo deve ser multiplicado por 100 

e neste caso há perda de lucro de R$10.000,00.

Em geral, esse tipo de situação ocorre com empresas que não tem um plane-

jamento adequado de suas demandas do mercado ou de previsão de núme-

ro de clientes a serem atendidos. Quando falamos de órgãos públicos, esse 

problema ocorre quando usuários superlotam as unidades de prestação de 

serviços públicos e há uma restrição no atendimento por falta de materiais 

de escritório, disponibilidade de sistemas, entre outros.

12.3 Os custos de pedidos em atraso para  
 os clientes
O custo de pedidos em atrasos para clientes são aqueles custos em que os 

pedidos não foram cancelados por falta de estoque, mas ainda não foram 

entregues aos clientes solicitantes. 

Nestes casos, podem ocorrer custos referentes a multas por atrasos ou ainda 

com transportes especiais e em regime de urgência para que o pedido seja 

entregue com atraso menor. Essas despesas são não planejadas e geram 

gastos ao sistema de custos de logística e da empresa como um todo.

Em geral, esses custos podem ser identificados previamente porque os atra-

sos nas entregas de muitos bens comercializados no dia a dia das empresas 

acarreta, o pagamento de multas que são definidas em contratos que regu-

lamentam as transações de compra e venda de produtos.

Essas multas contratuais não se aplicam somente para produtos não entre-

gues, mas também a serviços que são prestados com atraso em relação à 

data previamente combinada entre o prestador de serviços e os clientes.



Existem algumas regulamentações de defesa dos direitos do consumidor que 

definem sanções financeiras, ou seja, leis específicas para atrasos nas entre-

gas de produtos e prestação de serviços. Nestes casos, as multas pagas por 

imposição dessas regulamentações também devem ser considerados como 

custos de pedidos em atrasos.

12.4 Os custos de pedidos em atraso pelo  
 fornecedor
Os custos de pedidos em atraso do fornecedor ocorrem quando a empre-

sa ou o órgão público não podem operar porque um fornecedor atrasou 

a entrega de matérias-primas, materiais em geral ou a disponibilização de 

serviços contratados. 

Neste caso devemos considerar os custos com as pessoas paradas na linha 

de produção, nos balcões de atendimento de clientes e usuários, os custos 

de equipamentos ociosos nesse período, os demais custos fixos gerais.

Quando esse tipo de custo ocorre, é provável que ocorra em seguida o custo 

de atraso de pedido para clientes e o custo pelo não atendimento de pedidos.

É importante acrescentar que esses custos acarretam outros custos indiretos 

e mais difíceis de serem quantificados, que são aqueles referentes às perdas 

de clientes em função do não cumprimento de seus pedidos. Clientes que 

não têm seus acordos de fornecimento cumpridos em algum momento do 

relacionamento comercial tendem a mudar de fornecedor e isto impacta as 

receitas futuras da empresa que perdeu esses clientes.

Resumo
Nesta aula, você pôde entender como abordar os custos decorrentes de 

atendimento de pedidos de compras e como estes custos afetam os custos 

totais de logística. Você viu também o que são os custos de não atendimento 

dos pedidos de compras dos clientes, os custos decorrentes de atendimento 

de pedidos em atraso e os custos de não atendimento dos pedidos de clien-

tes porque seus fornecedores falharam em suas entregas comprometidas.
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Atividades de aprendizagem
1. Faça uma lista das ocasiões em que você não foi atendido corretamente 

por um fornecedor de produtos ou serviços. Relacione o que ocorreu em 

cada uma dessas situações: você cancelou o pedido ou o pedido foi en-

tregue com atraso. Lembre-se, também, se você procurou seus direitos de 

consumidor por ter sido prejudicado nesse contrato de compra e venda de 

produtos ou serviços.

Anotações

Aula 12 - Custos de atendimento de pedidos de compras de clientes
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Aula 13 - Custos de transportes I

Nesta aula, você vai entender como abordar os custos decorrentes de 

transporte de materiais da empresa ou do órgão público.

Na sequência, você verá quais são os tipos de custos envolvidos nesta 

importante atividade logística e sua estrutura de classificação.

13.1 Os custos de transportes e distribuição
Na aula 11 pudemos entender como surgem os custos de transporte e mo-

vimentação interna dos materiais nos almoxarifados de uma empresa. Nesta 

aula, vamos conhecer os custos de transporte entre as unidades da mesma 

empresa ou entre as organizações das unidades de seus clientes.

Os custos de transporte e distribuição são destinados ao pagamento pela 

movimentação de materiais entre dois pontos geográficos e as despesas re-

lacionadas com o gerenciamento e a manutenção do estoque em trânsito.

Os transportes podem ser efetuados através de diferentes maneiras, utilizan-

do os mais variados tipos de veículos. Cada um desses tipos recebe o nome 

de modal de transporte. Assim, as cargas podem ser transportadas, con-

forme suas características e necessidades por modais tais como: rodoviário, 

ferroviários, aéreo, marítimo e fluvial.

Devemos considerar também, que os transportes podem ser efetuados por 

frotas próprias ou frotas terceirizadas e as cargas transportadas podem ser clas-

sificadas em cargas cheias ou cargas parciais. As cargas cheias são aquelas que 

serão descarregadas completamente no destino final do transporte e as cargas 

Figura 13.1: Custos de transporte e distribuição
Fonte: http://www.estudoprimeonline.com/

No Brasil, a maneira mais utilizada 
de se efetuar o transporte de bens 
comercializados é através de transporte 
rodoviário, com grande utilização de 
caminhões de cargas. Esse modelo de 
transporte gerou a criação de muitas 
empresas especializadas nesse tipo 
de transporte e que presta serviços 
para outras empresas e para órgãos 
do poder público. Acesse o link:http://
www.administradores.com.br/
informe-se/artigos/a-importancia-
da-gestao-do-transporte-
rodoviario/24814/.



parciais são aquelas que serão descarregadas fracionadamente em pontos in-

termediários da rota de transporte.

13.2 Tipos de transportes e distribuição de  
 materiais

Figura 13.2: Tipos de transporte e distribuição de materiais
Fonte: http://tmslogix.wordpress.com/

A primeira decisão do gestor da empresa que impacta nos custos de trans-

porte é se a organização irá operar com transporte próprio ou terceirizado. 

O transporte próprio ocorre quando a empresa possui veículos próprios de 

transporte e gerenciam os funcionários que operam esses veículos. Nestes 

casos, os veículos de transporte são ativos fixos dessas organizações e cons-

tam em sua contabilidade de ativos e as pessoas que operam esses veículos 

são seus funcionários registrados, conforme as legislações trabalhistas.

Já o transporte terceirizado ocorre quando a organização contrata uma em-

presa especializada nessa atividade e, através de um contrato de prestação 

de serviços, recebe o serviço de transporte. Neste caso, os veículos de trans-

porte não são de propriedade do contratante do serviço e os funcionários da 

empresa contratada não têm vínculo com a organização contratante.

Em geral, quando uma empresa opta por transporte terceirizado isto ocorre 

por dois motivos básicos: 

1. obtenção de menores custos;

2. utilização de serviços de transporte especial em função da característica 

da carga que pode ser tóxica, inflamável ou ainda pode requerer caracte-

rísticas de veículos não padronizados. 
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Neste segundo caso, uma das vantagens da terceirização do transporte é a 

redução de custos, uma vez que as empresas não possuem escala de trans-

porte, ou seja, grande quantidade de produtos a serem transportados, que 

justifiquem o investimento em transporte especial próprio.

13.2 Estrutura dos custos de transportes e  
 distribuição de materiais
Independentemente do tipo de transporte ser próprio ou terceirizado, a es-

trutura de custos de transporte se divide em três categorias, conforme o 

quadro a seguir.

Quadro 13.1: Estrutura de custos de transporte e distribuição

Fonte: Adaptado de Ballou (2006).

Classificação do 
custo

Definição Exemplo

1. Custos fixos
São aquelas despesas que não variam em 
relação à distância percorrida pelo veícu-
lo em um determinando tempo.

Nesta categoria pode-se considerar o seguro 
do veículo, sua depreciação do ativo, as licen-
ças do veículo e os juros do financiamento, 
caso o veículo tenha sido comprado a pres-
tação.

2. Custos do operador
São despesas referentes ao pagamento 
da mão de obra de motoristas e ajudan-
tes de transporte.

Incluem-se os salários e encargos trabalhistas, 
despesas com diárias em trânsito com hotel e 
alimentação, despesas com comunicação tele-
fônica, pagamento de seguro saúde e previ-
denciário, dentre outros. Muitos destes custos 
são definidos mais em função do tempo de 
transporte do que das distâncias percorridas.

3. Custos 
operacionais

Estes custos variam em função das dis-
tâncias percorridas pelos veículos e ge-
ralmente são convertidos em um custo 
médio em R$/km rodado pelos veículos 
da empresa.

Referem-se às despesas com manutenção 
dos veículos em trânsito que incluem com-
bustíveis, pneus e reparos mecânicos, elétri-
cos e eletrônicos.

Esta estrutura de custos de transporte pode ser considerada tanto para fro-

tas próprias como para frotas contratadas. De maneira geral, empresas que 

optam por frotas próprias precisam definir suas estruturas e controles de 

custos da mesma forma que transportadores especializados para que pos-

sam comparar seus custos de transporte e verificar se existem vantagens em 

manter transporte próprio ou terceirizá-lo.

Empresas que operam com modelo de transportes próprio tendem a ter preços 

totais maiores quando comparados com preços de transportes contratados.

Isto ocorre em função das economias de escala que empresas transportado-

ras possuem em função do volume e da flexibilidade de materiais transpor-

tados e também pela capacidade de gestão dedicada e especialização do 



corpo de gestores dos serviços de transporte que constituem a atividade fim 

das empresas transportadoras. Porém, deve-se considerar que empresas que 

operam com transportes próprios podem ter custos iguais ou menos que o 

custo de empresas especializadas em transportes caso operem 80% de suas 

rotas com cargas fechadas.

Os custos com transportes podem ser minimizados na medida em que rotas 

mais econômicas são traçadas e adequação das cargas em relação aos desti-

nos intermediários e finais de cada rota seja realizada.

Devemos considerar que quando os fretes são pagos pelo comprador, esses 

conceitos se aplicam também ao transporte de materiais comprados. Por 

exemplo, quando uma empresa compra matérias-primas tendo como res-

ponsabilidade a retirada do material nas instalações do vendedor. 

Resumo
Nesta aula você conheceu os custos decorrentes de transporte de materiais 

da empresa ou do órgão público.

Você viu também quais são os tipos de custos envolvidos nesta importante 

atividade logística e sua classificação.

Atividades de aprendizagem
1. Considere a empresa em que você trabalha ou escolha uma empresa de 

seu bairro, faça uma lista dos principais materiais transportados e iden-

tifique quais são os meios ou modais de transporte de cada um. Depois, 

identifique se o modelo de transporte é próprio ou terceirizado.
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Nesta aula vamos conhecer os custos decorrentes do transporte de 

materiais de uma empresa. 

Você vai ver também quais são os tipos de custos envolvidos nessa 

importante atividade logística e a sua classificação.

14.1 Princípio da minimização de custo de  
 transporte de cargas fechadas
Uma carga fechada é definida como uma quantidade de materiais que de-

vem ser entregues e que ocupam o espaço completo do veículo que o trans-

portará. Assim, as cargas fechadas são aquelas que têm um ou mais veículos 

de transporte dedicados para a entrega até o ponto de destino.

Os custos de transporte são minimizados à medida que as rotas definidas 

possuem o menor número possível de entregas intermediárias. O menor cus-

to é obtido quando uma carga fechada é despachada, sem entregas inter-

mediárias para descarregamento em um destino final.

Esta minimização dos custos de transportes pode ser efetuada, conforme 

Dias (1993), através de uma metodologia simples, porém de grande valor na 

definição da configuração inicial de um roteiro de entregas. 

Este método é denominado o método do Canto Noroeste. 

Esse nome se deve ao fato de usar uma matriz como base do cálculo e a 

primeira casa da matriz à esquerda como ponto de partida; essa é a casa do 

canto noroeste da matriz. Uma matriz é uma espécie de tabela onde em seus 

campos são inseridos números com o objetivo de algum cálculo específico. A 

figura 14.1 demonstra uma matriz qualquer com a indicação do campo com 
o “canto noroeste”. 

Canto Noroeste

Figura 14.1: Frota matriz indicando o campo chamado de “canto noroeste”
Fonte: Elaborada pelo autor.



Para ilustrar esse método, vamos efetuar um cálculo de rota de transporte 

otimizado, considerando um exemplo de caso citado por Dias (1993), con-

forme o item a seguir.

14.1 Cálculo de custo de transporte de   
 cargas fechadas
Considere o caso a seguir de uma empresa que demonstra a configuração 

de depósitos e de clientes a serem atendidos.

Uma empresa possui três depósitos de estocagem de produtos acabados 

com capacidade mensal de expedição de 120, 40 e 80 toneladas/mês de 

produtos. Esses três armazéns são utilizados para entregar produtos para um 

grande cliente que possui e unidades que compram regularmente ao longo 

do mês. Esse cliente, para cada uma de suas 3 unidades, compra 100, 50 e 

90 toneladas/mês. Esses dados são demonstrados na tabela a seguir.

Tabela 14.1: Volumes comercializados

Capacidade dos depósitos do fornecedor 
(ton/mês)

Entrega de produtos por unidade do cliente 
(ton/mês)

A 120 1 100

B 40 2 50

C 80 3 90

Fonte: Elaborada pelo autor.

Unidades do cliente

1 2 3

Depósitos do 

fornecedor

A 8 15 4

B 5 10 8

C 9 11 5

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os custos de transporte variam em função de cada armazém e cada cliente 

principalmente pelas diferenças de distâncias envolvidas. Estes custos são 

(em R$/tonelada transportada):

Tabela 14.2: Custo de transporte (R$/ton)

Calcule o melhor valor do transporte para distribuição de produtos para o 

cliente, considerando a entrega nas suas 3 unidades.

Vamos começar a resolução deste problema:

O primeiro passo para a definição da rota inicial a ser definida com o respec-

tivo cálculo do custo é a montagem da matriz do método Canto Noroeste, 
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para somente depois proceder à inserção dos dados do problema. 

Tabela 14.3: Resolução do problema

Unidades do cliente Capacidade 
de entrega1 2 3

Depósitos do 

fornecedor

A

B

C

Compra dos clientes

Fonte: Elaborada pelo autor.

Uma vez que a matriz está pronta, definimos o valor a ser colocado na pri-

meira célula da matriz, referente à intersecção da linha Armazém A com 

Cliente 1. Esse valor é definido pela comparação entre o maior valor 
de capacidade de entrega, neste caso 120, e o maior valor de compra 
dos clientes, neste caso 100. O valor escolhido é o menor entre esses 
dois números. Neste exemplo, o valor escolhido é 100. Ou seja, 100 

toneladas por mês serão entregues ao cliente 1 a partir do armazém A. 

Tabela 14.4: Definição da rota inicial

Unidades do cliente Capacidade 
de entrega1 2 3

Depósitos do 

fornecedor

A 100 20 120

B 30 10 40

C 80 80

Compra dos clientes 100 50 90 240 \ 240

Fonte: Elaborada pelo autor.

As 20 toneladas por mês restantes disponíveis no armazém A poderão ser 

enviadas ao cliente 2, juntamente com mais 30 toneladas por mês oriundas 

do armazém B, para completar seu pedido de 50 toneladas por mês. As 10 

toneladas por mês restantes disponíveis no armazém B poderão ser enviadas 

ao cliente 3, juntamente com mais 80 toneladas por mês provenientes do 

armazém C, para completar seu pedido de 90 toneladas por mês. 

Uma vez que as quantidades a serem transportadas estão definidas em re-

lação às rotas entre armazéns e clientes, podemos obter os valores de cada 

frete utilizando-se os valores de transporte em R$/tonelada transportada. 

Assim, os valores dos custos de transporte são:



Frete do armazém A para a unidade 1 do cliente = 100 ton x 8 = R$800,00.

Frete do armazém A para a unidade 2 do cliente = 20 ton x 15 = R$300,00.

Frete do armazém B para a unidade 2 do cliente = 30 ton x 10 = R$300,00.

Frete do armazém B para a unidade 3 do cliente = 20 ton x 8 = R$160,00.

Frete do armazém C para a unidade 3 do cliente = 80 ton x 5 = R$400,00.

Considerando o custo de transporte por cliente tem-se que: para entrega 

dos produtos a unidade 1 a empresa terá um custo de R$800,00; para en-

trega a unidade 2, o custo será de R$600,00; e para a unidade 3, o custo 

será de R$560,00. O custo total de transporte para atendimento destes três 

clientes, considerando esta configuração de distribuição, é de R$1.810,00.

Esta é uma das alternativas de combinação de fornecimento para os três clientes 

a partir dos armazéns. Outras combinações são possíveis, como a tabela 14.5.

Tabela 14.5: Otimização dos volumes comercializados

Unidades do cliente Capacidade 
de entrega1 2 3

Depósitos do 

fornecedor

A 90 30 120

B 20 20 40

C 80 80

Compra dos clientes 90 50 100 240 \ 240

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na primeira célula da matriz coloca-se o valor a ser transportado para o res-

pectivo cliente, ou seja, o cliente 3. Neste caso, 90 toneladas por mês. As 30 

toneladas por mês restantes disponíveis no armazém A poderão ser enviadas 

ao cliente 2, juntamente com mais 20 toneladas por mês oriundas do arma-

zém B, para completar seu pedido de 50 toneladas por mês. As 20 toneladas 

por mês restantes disponíveis no armazém B poderão ser enviadas ao cliente 

1, juntamente com mais 80 toneladas por mês provenientes do armazém C, 

para completar seu pedido de 100 toneladas por mês. 

Uma vez que as quantidades a serem transportadas estão definidas em relação 

às rotas entre armazéns e clientes, podemos obter os valores de cada frete 

utilizando os valores de transporte em R$/tonelada transportada. Assim, os 

valores dos custos de transporte são:
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Frete do armazém A para a unidade 3 do cliente = 90 ton x 3 = R$270,00.

Frete do armazém A para a unidade 3 do cliente = 30 ton x 15 = R$450,00.

Frete do armazém B para a unidade 2 do cliente = 20 ton x 10 = R$200,00.

Frete do armazém B para a unidade 2 do cliente = 20 ton x 5 = R$100,00.

Frete do armazém C para a unidade 1 do cliente = 80 ton x 9 = R$720,00.

Considerando o custo de transporte por cliente tem-se que: para entrega dos 

produtos a unidade 1 a empresa terá um custo de R$820,00; para entrega 

a unidade 2, o custo será de R$650,00; e para entrega a unidade 3, o custo 

será de R$270,00. O custo total de transporte para atendimento destes três 

clientes, considerando esta configuração de distribuição, é de R$1.740,00.

Desta forma, é fundamental efetuar as simulações, quantidade que forem 

necessárias para que o modelo mais econômico de distribuição seja implan-

tado. Porém, podem ser utilizados métodos de otimização que reduzem o 

tempo de cálculo e são mais precisos. Estes cálculos de otimização serão 

apresentados nas aulas seguintes.

Resumo
Nesta aula você aprendeu como abordar os custos decorrentes de transporte 

de materiais da empresa ou do órgão público. Você viu, também, quais são 

os tipos de custos envolvidos nesta importante atividade logística e sua es-

trutura de classificação dos mesmos.

Atividades de aprendizagem
1. Considere o seguinte exercício, similar ao exemplo da aula, com capaci-

dades de expedição diferentes.

Uma empresa possui três depósitos de estocagem de produtos acabados 

com capacidade mensal de expedição de 200, 120 e 90 toneladas/mês de 

produtos. Estes três armazéns são utilizados para entregar produtos para um 

grande cliente que possui e unidades que compram regularmente ao longo 

do mês. Este cliente, para cada uma de suas 3 unidades, compra 150, 110 e 

100 toneladas/mês. Estes dados são demonstrados na tabela a seguir.

Aula 14 - Custos de transportes II



Tabela 14.1: Volumes comercializados

Capacidade dos depósitos do fornecedor 
(ton/mês)

Entrega de produtos por unidade do cliente 
(ton/mês)

A 200 1 150

B 120 2 110

C 90 3 100

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os custos de transporte variam em função de cada armazém e cada cliente 

principalmente pelas diferenças de distâncias envolvidas. Esses custos são 

(em R$/tonelada transportada):

Tabela 14.2: Custo do transporte (R$/ton)

Unidades do cliente

1 2 3

Depósitos do 

fornecedor

A 8 15 4

B 5 10 8

C 9 11 5

Fonte: Elaborada pelo autor.

Calcule o melhor valor do transporte para distribuição de produtos para o 

cliente, considerando a entrega nas suas 3 unidades.

Anotações
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Nesta aula, você vai aprender como reduzir os custos decorrentes de 

transporte de materiais de uma empresa com um foco matemático, 

usando como base o método do “canto noroeste”. Você verá também 

quais são os fatores críticos para a redução desse tipo de custo, 

considerando as variáveis de rotas possíveis entre clientes.

15.1 Otimização do custo de transporte de  
 cargas fechadas
Os custos de transporte e distribuição podem ser calculados, como observa-

do na aula anterior, considerando uma série de possibilidades de combina-

ções de origens e destinos de materiais. 

Executar estes cálculos através do método de tentativa e erro pode ser de-

morado e improdutivo quando o número de origens e destinos é demasiada-

mente grande. Para reduzir a complexidade no tratamento destas combina-

ções, podemos utilizar o método de otimização de transportes denominado 

Teste da Otimalidade. Esse teste fornece a solução ótima de combinação 

entre diversas origens e destinos no ponto de vista de custos.

Para ilustrar esse teste, considere o seguinte exemplo:

Uma empresa possui três depósitos de estocagem de produtos acabados 

com capacidade mensal de expedição de 120, 40 e 80 toneladas/mês de 

produtos. Esses três armazéns são utilizados para entregar produtos para 

Figura 15.1: Otimização do custo de transporte
Fonte: http://www.fbvcursos.com.br/



3 clientes que possuem unidades que compram regularmente ao longo do 

mês, respectivamente, 100, 50 e 90 toneladas/mês. Construa uma matriz 

com o custo de cada movimento realizado, conforme segue.

Tabela 15.1: Custo do transporte (R$/ton)

Clientes

k.1 k.2 k.3

Armazéns

L.A 8 15 4

L.B 5 10 8

L.C 9 11 5

Fonte: Elaborada pelo autor.

Após essa construção, escolha um coeficiente L.A para a primeira linha no 

valor de zero e são calculados os demais coeficientes através da seguinte 

fórmula:

L + K = C, onde:

L = coeficiente da linha.

K = coeficiente da coluna.

C = custo da casa usada.

Considerando que L.A = 0 

O cálculo de K.1 é:

L.A + K.1 = C

0 + K.1 = 8

K.1 = 8 

O calculo de K.2 é:

L.A + K.2 = C

0 + K.2 = 15

K.2 = 15.

O cálculo de L.B é:

L.B + K.2 = C

L.B + 15 = 10

L.B = -5.
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O cálculo de K.3 é:

L.B + K.3 = C

-5 + K.3 = 8

K.3 = 13.

O cálculo de L.C é:

L.C + K.3 = C

L.C + 13 = 5

L.C = -8. 

Para cada célula vazia da matriz calculamos o valor referente à soma dos 

fatores K e L, subtraído do valor do respectivo custo da célula, conforme a 

fórmula, que dá origem a matriz apresentada na sequência:

CV = C – (L+K), onde:

CV = valor da casa vazia.

L = coeficiente da linha.

K = coeficiente da coluna.

C = custo da casa vazia.

8 15 13

Clientes Capacidade 
de entregak.1 k.2 k.3

0
Depósitos do 

fornecedor

L.A -9 120

-5 L.B -3 40

-8 L.C 9 4 80

Compra dos clientes 100 50 90 240 \ 240

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 15.2: Custo otimizado

Sempre que ocorrer um valor negativo em uma casa vazia, como ocorreu 

nas intersecções K.1 x L.B e K.3 x L.A, considera-se que é possível obter uma 

melhor solução transferindo-se volume de material para a casa desocupada.

Para que esta suposição seja válida é necessário que o número de casa ocu-

pada seja igual à soma de linhas e colunas, subtraindo 1 desta soma. Neste 



exemplo, temos 3 linhas e 3 colunas que somado e subtraído 1 desta soma, 

geram o número 5, exatamente igual ao número de casas preenchidas.

Assim, para se obter um resultado mais vantajoso do ponto de vista de custo 

devemos transferir volumes de materiais a serem transportados para as célu-

las com valores negativos. Efetuando-se essa transferência, podemos obter 

a seguinte configuração de distribuição:

Tabela 15.3: Configuração de distribuição

Unidades do cliente Capacidade 
de entrega1 2 3

Depósitos do 

fornecedor

A 60 60 120

B 40 40

C 50 30 80

Compra dos clientes 100 50 90 240 \ 240

Fonte: Elaborada pelo autor.

Uma vez que as quantidades a serem transportadas estão definidas em rela-

ção às rotas entre armazéns e clientes podemos obter os valores de cada fre-

te utilizando os valores de transporte em R$/tonelada transportada. Assim, 

os valores dos custos de transporte são:

Frete do armazém A para o cliente 1 = 60 ton x 8 = R$480,00.

Frete do armazém B para o cliente 1 = 40 ton x 5 = R$200,00.

Frete do armazém C para o cliente 2 = 50 ton x 11 = R$550,00.

Frete do armazém A para o cliente 3 = 60 ton x 4 = R$240,00.

Frete do armazém C para o cliente 3 = 30 ton x 5 = R$150,00.

Considerando o custo de transporte por cliente temos: para entrega dos 

produtos ao cliente 1 a empresa terá um custo de R$680,00; para entrega 

ao cliente 2, o custo será de R$550,00; e para entrega ao cliente 3, o custo 

será de R$390,00. O custo total de transporte para atendimento desses três 

clientes, considerando este resultado de distribuição, é de R$1.620,00.

Através da utilização do Teste de Otimalidade foi possível obter uma alterna-

tiva melhor do ponto de vista do atendimento de todos os três clientes (ta-

bela 15.5) que compara os três exercícios efetuados no bloco anterior com 
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o método da tentativa e erro e, neste bloco, com o Teste da Otimalidade:

Tabela 15.5: Comparação das tentativas

Tentativa e erro 1 Tentativa e erro 2
Teste da 

Otimalidade

Cliente 1 R$800 R$820 R$680

Cliente 2 R$600 R$650 R$550

Cliente 3 R$560 R$270 R$390

Total R$1.810 R$1.740 R$1.620

Fonte: Elaborada pelo autor.

A utilização deste tipo de técnica é particularmente necessária quando se 

opera sistemas de distribuição com três ou mais origens e destinos.

Para a utilização deste método não há a necessidade do número de destinos 

serem iguais ao número de origem, mas todas as demais condições citadas an-

teriormente devem ser satisfeitas para garantir a confiabilidade dos resultados.

Resumo
Nesta aula você aprendeu como abordar o processo de redução dos custos 

decorrentes de transporte de materiais de uma empresa com um foco mate-

mático, usando como base o método do “canto noroeste”. Você aprendeu, 

também, quais são os fatores críticos para a redução desse tipo de custo, 

considerando as variáveis de rotas possíveis entre clientes. 

Atividades de aprendizagem
1. Considere o seguinte exercício, similar ao exemplo da aula, com capaci-

dades de expedição diferentes.

Uma empresa possui três depósitos de estocagem de produtos acabados 

com capacidade mensal de expedição de 200, 120 e 90 toneladas/mês de 

produtos. Estes três armazéns são utilizados para entregar produtos para 3 

clientes que possuem unidades que compram regularmente ao longo do 

mês, respectivamente, 100, 50 e 90 toneladas/mês. Construa uma matriz 

com o custo de cada movimento realizado, conforme segue.

Aula 15 - Custos de transportes III



Clientes

k.1 k.2 k.3

Armazéns

L.A 8 15 4

L.B 5 10 8

L.C 9 11 5

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 15.1: Custo do transporte (R$/ton)

Anotações
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Aula 16 - Custos de transporte IV

Nesta aula veremos o que são custos conjuntos e custos comuns. Você vai 

ver, também, como manter esses custos de forma a manter uma gestão 

adequada para prover o menor custo logístico possível.

16.1 Custos conjuntos de transporte
Os custos de transporte e distribuição não podem ser relacionados apenas 

àquelas despesas efetuadas para o deslocamento de materiais e produtos de 

um ponto A, referente a um fornecedor, até um ponto B, referente a um cliente.

Ao efetuar um transporte entre ponto A e o B pode acontecer do veículo 

transportador retornar do ponto B para o ponto A, após a entrega dos ma-

teriais ou produtos. Esses custos são denominados custos de conjuntos, uma 

vez que pertencem aos custos principais do serviço de transporte contratado.

Desta forma, caso o cliente pague apenas pelo transporte do ponto A até o 

ponto B, o fornecedor dos serviços de transporte deverá considerar o custo 

conjunto através de duas alternativas viáveis:

a) Considerar os custos conjuntos no custo total do transporte e repassa 

este custo para o cliente no preço do frete;

b) Considerar os custos conjuntos no custo total do transporte e não re-

passa este custo para o cliente no preço do frete, demandando assim, a 

necessidade de encontrar outro cliente que queira transportar materiais 

e produtos do ponto B para o ponto A.

Figura 16.1: Custos de transporte
Fonte: http://www.newscomex.com.br/



Note que em ambas as alternativas os custos conjuntos devem ser considera-

dos. Esses custos incorrem nos custos de logística e nos custos empresariais 

e não podem ser deixados de lado. 

A alternativa “a” nem sempre se torna possível uma vez que as empresas 

fornecedoras de transporte buscam cada vez mais minimizar os preços do 

serviço buscando alternativas logísticas através de fretes de retorno, como 

colocado na alternativa “b”. 

Porém, em alguns casos especiais, quando os veículos de transporte são es-

pecíficos para determinados tipos de produto, há  quase obrigatoriedade de 

que o retorno seja vazio e neste caso, os custos conjuntos devem ser repas-

sados ao cliente. É o caso de caminhões-tanque que transportam produtos 

que não podem ser contaminados por outros materiais. Neste caso, retornar 

o caminhão carregado com esses outros materiais pode gerar sujeira no tan-

que, inviabilizando tecnicamente o transporte do material principal.

Assim, o frete de retorno, por sua vez, é uma alternativa de redução do 

custo conjunto, muito utilizada e deve ser considerada com alguns cuidados 

para garantir que, principalmente, o tipo de carga específica seja utilizado 

no veículo adequado e não ocorram contaminações no transporte. 

Sempre que os custos conjuntos não forem embutidos no preço no frete 

principal de ida, deve haver uma segurança muito grande de que o frete de 

retorno já está ou estará contratado para minimizar as despesas conjuntas a 

zero. Caso o transportador não embuta o custo conjunto no preço do frete 

principal e não consiga vender o serviço de frete de retorno, arcará com os 

custos de transporte do veículo sem carga no retorno após o descarrega-

mento da carga principal.

Um ponto importante é o custo da mão de obra envolvida no transporte 

que pode representar um custo conjunto. Por exemplo, alguns tipos de car-

gas perigosas requerem, por força de lei, que a condução do veículo que as 

carrega seja efetuada por motorista qualificado em técnicas de segurança 

e manuseio do material especial transportado. Esse profissional, em geral, 

custa mais caro que um motorista com qualificação padrão para transporte 

de cargas comuns.

Então, se o frete de retorno do material comum for transportado em cami-

nhão conduzido por motorista com maior qualificação, esse custo adicional 

(diferença entre o salário do motorista qualificado e do motorista padrão), 

Veja os tipos de veículos de carga 
rodoviária e note que cada tipo de 
carga necessita de uma carroceria 

específica, o que torna mais complexo 
o processo de obtenção de cargas 

de retorno para minimizar os custos 
conjuntos dessa natureza. Leia o 

artigo acessando o link: http://www.
administradores.com.br/informe-se/
producao-academica/gerenciamento-

de-transportes-e-frota-gtf-03/2868/
download/
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deve ser considerado como custo conjunto, que não foi zerado, mesmo com 

o frete de retorno.

16.2 Custos comuns de transporte

Figura 16.2: Custos comuns de transporte
Fonte: http://www.novomilenio.inf.br/

Os custos comuns são aqueles referentes a despesas por utilização de em-

barcadouros ou terminais de carga, geralmente ligados a tarifas de admi-

nistração desses estabelecimentos e cobrados em função de sua utilização.

São exemplos de embarcadouros os portos marítimos e portos fluviais, terminais 

de cargas fora de zonas litorâneas, chamados de portos secos, dentre outros.

Em muitos casos, a utilização desses terminais, para carregamento e des-

carregamento de materiais e produtos, gera custos aos transportadores que 

devem ser considerados no custo total dos transportes. 

Esse tipo de custo é chamado de custos comuns porque recaem em todos 

os transportadores que utilizarem esse tipo de infraestrutura (portos, ter-

minais públicos etc.), sendo assim comuns a todos, com valores cobrados 

proporcionalmente ao volume de utilização.

Outro exemplo de custo comum é o pagamento de pedágios para a utilização 

de rodovias através de postos de cobranças das empresas concessionárias, 

instalados ao longo de estradas pedagiadas por concessão do poder público.

As empresas transportadoras pagam pela utilização das estradas que se 

mantém em adequado estado de conservação em função das benfeitorias 

realizadas com o dinheiro pago no pedágio. Existe muita polêmica sobre 

esse modelo de gestão de rodovias, uma vez que muitos defendem um mo-

delo contrário a este, que é manter a responsabilidade pela conservação des-

sas estradas junto ao poder público. De qualquer forma, esse tipo de custo é 



comum a todos os transportadores que utilizam esses trechos de rodovias, e 

devemos considerar que esse custo também se estende a todos os usuários, 

mesmo àqueles cidadãos comuns que utilizam essas estradas para se deslo-

car para o trabalho, estudo ou lazer.

Sempre que você efetuar os cálculos de otimização de valor de transportes, 

considerando diversas rotas e destinos, é fundamental levar em considera-

ção os custos comuns que pertencem a cada alternativa. Isto porque, deter-

minadas rotas podem ser mais longas, porém não possuem custos comuns 

relacionados a pedágio em estradas, por exemplo, podendo fazer compen-

sar esta alternativa em relação a outras.

Resumo
Nesta aula você entendeu o que são custos conjuntos e custos comuns.

Você viu, também, como manter uma gestão adequada para obter o menor 

custo logístico possível. 

Atividades de aprendizagem
1. Faça uma pesquisa na Internet e identifique qual é o valor do pedágio 

para utilização de estradas na região onde você reside. Identifique qual 

é o valor pago em pedágios em uma viagem típica da sua cidade até a 

maior cidade da região que vende produtos para o consumo.
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Aula 17 - Custos de transporte V

Nesta aula você vai aprender o que são custos de serviços e custos de 

instalação.

Você verá também como manter uma gestão adequada para obter o 

menor custo logístico possível. 

17.1 Custos de serviços

Figura 17.1: Custos de serviços
Fonte: http://blog.timesunion.com

Figura 17.2: Cálculo do custo de serviço na ponta do lápis
Fonte: http://cdnx.sempretops.com/

Um conceito muito utilizado quando falamos de custos de transporte é o 

conceito de custo de serviço.

O custo de serviço é a parcela do preço do transporte relacionada à mar-

gem de lucro do transportador, ou seja, o valor propriamente cobrado pelo 

transporte, além dos custos como mão de obra, veículos, movimentações 

internas e externas etc.



Para um melhor entendimento, segue o exemplo abaixo:

Um fornecedor de transporte opera com uma margem de lucro de 20% 

sobre todos os seus serviços. 

Um cliente solicita um determinado transporte de materiais de um ponto A 

para um ponto B. O dono da empresa de transporte faz as contas e percebe 

que o custo do transporte é de R$800,00, porém neste custo de transporte, 

não está incluído o custo do serviço. 

Assim, o custo de serviço é acrescentado, acrescendo-se 20% sobre o cus-

to do transporte inicialmente calculado. Depois de efetuado este cálculo, 

chega-se a um custo total de transporte, que pode ser o preço a ser cobrado 

do cliente, no valor de R$960,00. 

Essa abordagem da inclusão do custo de transporte através de um coeficien-

te fixo e genérico, como os 20% do exemplo, é muito utilizada quando se 

trata de transporte de materiais padronizados onde não existem condições 

especiais de embarque, acomodação da carga no veículo e desembarque. 

Nessas situações é possível estimar uma margem adicional ao custo de trans-

porte que cubra os demais custos empresariais não considerados no custo de 

transporte e que resulte um percentual de lucro ao empresário.

17.2 Custos de instalação
Muitos materiais, equipamentos e utensílios em geral transportados necessi-

tam de uma atividade de montagem após a sua entrega por parte do trans-

portador, uma vez que são transportados com suas partes desmontadas.

Sempre que essa situação ocorrer, devemos considerar os custos de monta-

gem como parte dos custos de transportes. Isso porque a função básica de 

logística é disponibilizar produtos adequados para a utilização no ponto de 

uso. Assim, enquanto o produto não estiver montado, ele não estará pronto 

para utilização por parte de quem o adquiriu.

Assim é importante considerar custos eventuais de instalação dos bens trans-

portados ao final do descarregamento.

Porque bens são transportados com suas partes desmontadas se ge-
ram custos adicionais de montagem?

A qualidade dos serviços de transportes 
é cada vez mais requerida pelos 

clientes que utilizam empresas que 
têm uma boa reputação no mercado 
em relação a este ponto. No entanto, 

essas empresas acabam cobrando uma 
taxa de serviço maior em função de 

sua reputação de bons prestadores de 
serviços. Leia mais sobre a qualidade 

nos serviços de transportes acessando 
o link: http://www.administradores.

com.br/informe-se/artigos/qualidade-
nos-servicos-de-transportes/29362/
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Em muitas modalidades de entrega, os bens são transportados com suas par-

tes desconectadas para minimizar os custos de transporte em função do me-

nor espaço que ocupam nos veículos quando desmontados. Porém, é necessá-

rio que o cliente receba o bem devidamente montado e em condições de uso.

Na definição do custo de transporte devemos sempre considerar se os custos 

de montagem e instalação do bem transportado serão a cargo do transpor-

tador ou a cargo do fornecedor do bem. 

Se acaso o custo de instalação for definido como responsabilidade do trans-

portador, devemos considerar custos adicionais como: mão de obra para 

montagem, motorista e horas extras de trabalho. A necessidade de mão de 

obra especializada para a montagem e instalação aumenta os custos porque 

nem sempre os especialistas acompanham a carga no momento do trans-

porte o que demanda visitas posteriores para efetuar a montagem.

Quando ocorre o transporte de bens desmontados que exigem mão de obra 

altamente especializada, em geral os custos de instalação não são de res-

ponsabilidade da transportadora, porque algumas vezes esta não possui 

profissional habilitado para tal em seu quadro de funcionários. Também, a 

contratação de montadores terceirizados pode não garantir ao comprador 

uma instalação adequada, o que faz com que este custo seja pago pelo re-

cebedor dos bens.

Assim, para o contratante do serviço de transporte é fundamental que seja 

efetuada uma avaliação não somente do ponto de vista de custo, mas, tam-

bém, do ponto de vista de qualidade; quando se contrata serviços de trans-

porte com os custos de instalação incluídos no preço.

Por outro lado, quando os trabalhos de montagem ou instalação são padro-

nizados como, por exemplo, a montagem de móveis que são transportados 

e desmontados, as empresas transportadoras treinam seu pessoal de trans-

porte para a execução desse serviço. Em alguns casos, os lojistas vendedores 

de móveis ofertam os transportes com preço de montagem embutido, fican-

do mais caro ou sem este preço embutido. Neste último caso, a montagem 

deve ser feita pelo comprador, após o recebimento.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu o que são custos de serviços e custos de instala-

ção. Você viu, também, como manter uma gestão adequada para obter o 

menor custo logístico possível.



Atividades de aprendizagem
1. Faça uma pesquisa no comércio da cidade em que você reside ou na In-

ternet, e verifique se há empresas de venda de móveis ou outro tipo de 

bem. Verifique se a mercadoria é entregue desmontada e se há opção 

para o cliente contratar o serviço de transporte de entrega com ou sem o 

custo de instalação incluso no preço.

Anotações
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Aula 18 - Custos de sistemas de   
 informações

Nesta aula você entenderá o que são custos relacionados aos sistemas de 

informações e como esses custos podem ajudar no aumento do resultado 

obtido com os serviços de logística. 

18.1 Sistemas de informação gerencial de  
 logística
A gestão das atividades logísticas tem sido válida a partir da evolução tecno-

lógica para obter vantagens competitivas, muitas vezes relacionadas a custos 

de operação.

A tecnologia da informação tem sido uma poderosa aliada dos gestores lo-

gísticos porque tem gerado soluções que reduzem o tempo de obtenção, 

tratamento e cruzamento de informações. Resultando assim, na agilidade e 

eficácia no processo de tomada de decisões.

Essa agilidade e eficácia são obtidas através de investimentos e despesas 

em softwares e equipamentos de informática utilizados para a gestão dos 

processos logísticos.

Os sistemas de planejamento de recursos empresariais, chamados sistemas 

ERP (Enterprise Resource Planning) são fundamentais para gestão logística e 

cadeia de suprimentos. 

Figura 18.1: Custos de sistemas de informações 
Fonte: http://www.dvwcomunicacao.com.br/



Esses sistemas ERPs podem e devem estar integrados aos sistemas de:

a) Comunicação;

b) Gestão de transportes;

c) Monitoramento de cargas em trânsito;

d) Gestão de armazéns;

e) Gerenciamento de compras;

f) Planejamento e controle da produção;

g) Gestão de ativos e interligados com os sistemas de contabilidade e financeiros.

Sempre que uma empresa decide por automatizar suas atividades de gestão 

com a implementação de softwares e hardwares, devemos considerar os 

impactos desses investimentos nos custos de logística da empresa.

Os investimentos de capital da empresa nesses sistemas de informação ge-

ram aumento de custos. Esse aumento de custo ocorre pela depreciação do 

sistema ao longo do tempo o que leva à inclusão de custos fixos mensais de-

correntes do investimento. Em geral, os softwares e hardwares são deprecia-

dos em até cinco anos, ou seja, durante cinco anos o valor dos investimentos 

será lançado em parcelas mensais no custo fixo da empresa.

Figura 18.2: Sistema ERP
Fonte: http://erpsistemasoftware.com.br/

HRM

Human Resource Management: 

Gerência de Recursos Humanos

CRM

Customer Relationship 

Management: Gerência de 

Relações com o cliente

MRP

Manufacturing Resource 

Planning: Planejamento de 

Recursos de Produção

SCM

Supply Chain 

Management: Gerência de 

Cadeia de Fornecedores

FRM

Financial Resource 

Management: Gerência de 

Recursos Financeiros

ERP
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É importante mencionar que, à medida que os sistemas de gestão logística 

são operados, dados são armazenados em servidores que possuem capa-

cidade proporcional a estimativa de dados armazenados em determinado 

período. O armazenamento desses dados históricos representa um custo re-

fletido na depreciação dos equipamentos servidores próprios ou no aluguel 

de equipamentos servidores terceirizados. 

Em alguns casos específicos esses custos são significativos, em função da 

elevada necessidade de capacidade de armazenamento de imagens e víde-

os. Esses custos são chamados de custos decorrentes da gestão de banco 
de dados de logística.

Outros custos associados a sistemas de informação de logística referem-se à 

locação de canais de transmissão de dados, de voz e de imagem, em alguns 

casos através do aluguel de bandas de satélites ou redes privadas de trans-

missão. Isso ocorre quando os sistemas de informações estão conectados 

com as operações de clientes e de fornecedores ou quando a empresa opera 

sistemas de monitoramento online de cargas em trânsito. Em alguns casos, 

custos fixos referentes ao pagamento de aluguel do sistema de informação 

e infraestrutura ou ao pagamento de licenças de uso que são cobrados pelas 

empresas fornecedoras desses serviços.

Juntamente com a operação dos sistemas compostos de softwares e har-

dwares vêm os custos com manutenção e conservação dos mesmos. 

Quando os sistemas e a infraestrutura de tecnologia de informação são de 

uso padrão no mercado, gerando baixa complexidade tecnológica, a empre-

sa opta por possuir serviços próprios de manutenção, gerando mais gastos 

referentes à folha de pagamento de pessoal e nas linhas de despesas com 

materiais de consumo quando necessitam de reparos. 

Porém as empresas optam por subcontratar esses serviços de manutenção 

por se tratar de mão de obra extremamente especializada em alguns casos, 

o que sobrecarrega ainda mais o quadro de custos de logística. 

Nesses custos estão incluídas as despesas com manutenção de equipamen-

tos, de redes de dados, de equipamentos de acondicionamento ambientes 

em relação a temperatura e a umidade onde operam os hardwares que sus-

tentam os sistemas, dentre outros.

As empresas de logística estão cada 
vez mais utilizando os serviços de 
GPS (Global Positioning System, ou 
Sistemas de Posicionamento Global) 
para efetuarem o monitoramento de 
seus veículos, principalmente quando 
esses transportam cargas de alto valor 
agregado. Leia o artigo que trata deste 
assunto, acessando o link: http://www.
administradores.com.br/informe-se/
artigos/a-importancia-do-gps-para-o-
transporte-rodoviario-de-cargas-no-
brasil/45083/



Os sistemas de gestão operam fornecendo informações das operações lo-

gísticas que devem ser comparadas com parâmetros, metas ou referenciais 

para que possam ser considerados adequados ou não do ponto de vista da 

performance de logística e da empresa.

Esses parâmetros, metas ou referenciais utilizados podem ser provenientes 

da experiência passada da empresa ou podem refletir condições médias de 

mercado, que são obtidas a partir da análise de resultados de concorrentes. 

Neste caso, a obtenção de referenciais de mercado relacionado a operações 

externas da empresa é denominada benchmarking. 

Obter esses referenciais pode ocorrer com o estabelecimento de parcerias 

entre concorrentes em determinadas operações ou através da compra de 

pesquisas de mercado e de relatórios de boas práticas de operações. Em 

ambas as situações, despesas com a obtenção das informações ocorrerão e 

onerarão os custos fixos de logística.

Devemos considerar que se outros departamentos da empresa, como o de-

partamento de finanças, possuem sistemas de informação dedicados ao pro-

cessamento de dados de logística, as despesas referentes a esses sistemas 

também devem ser alocadas nos custos logísticos.

Resumo
Nesta aula você entendeu o que são custos relacionados aos sistemas de in-

formações e como esses custos podem ajudar no aumento da performance 

dos serviços de logística. 

Atividades de aprendizagem
1. Faça uma pesquisa na Internet e entenda como as empresas de logística 

utilizam sistemas de informação para o monitoramento de suas cargas. 

Verifique que tipos de cargas são mais sujeitas a utilização desse tipo de 

monitoramento, inclusive com a utilização de sistemas de monitoramento 

por satélites.
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Aula 19 - Balanced Scorecard

Nesta aula, você vai entender o que é o Balanced Scorecard, como ele 

surgiu e como pode ser utilizado para a gestão das atividades de logística 

de forma a obtero melhor desempenho do ponto de vista de eficácia do 

sistema logístico. 

19.1 Introdução
O Balanced Scorecard, também conhecido como BSC, é uma metodologia de 

controle de negócios que teve sua origem nos anos 1990 quando Kaplan e 

Norton (1997) lançaram esse conceito como uma forma de integrar as estra-

tégias empresariais a práticas de implementação e execução das estratégias.

Este conceito surgiu a partir de um estudo feito na Harvard Business School 

com o objetivo de descobrir porque empresas em dado momento apresen-

tavam desempenho financeiro adequado, entravam em uma rota de declínio 

mercadológico até chegarem ao ponto irreversível da falência.

Figura 19.1: Professores Norton e Kaplan 
Fonte: http://www.thinkers50.com

O estudo dos Professores Norton e Kaplan identificou que o fracasso organi-

zacional ocorria a despeito dos bons resultados financeiros porque controlar 

apenas esse tipo de resultado não gerava uma condição de solidez organiza-

cional frente às oportunidades e ameaças do mercado.

Pelo contrário, as empresas que tinham consistência de atuação nos seus 

respectivos setores tinham por prática controlar outros aspectos das opera-

ções empresariais além das informações e dados financeiros.



Além disto, essas empresas utilizavam a sistemática de controle de indica-

dores críticos da empresa para verificar se as ações estavam sendo adequa-

damente implementadas e gerando os resultados esperados pela empresa.

19.2 Surgimento do Balanced Scorecard
O conjunto de tópicos monitorados pelas empresas estudadas pelos profes-

sores Norton e Kaplan foram agrupados em quatro grandes grupos que pas-

saram a ser chamados de perspectivas de controle estratégico, compondo 

Balanced Scorecard.

Esses quatro grupos estratégicos, denominados perspectivas de controle, 

são: finanças, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. O 

controle da empresa deve considerar que indicadores para cada um destes 

quatro assuntos sejam definidos, dados sejam coletados e que as performan-

ces em cada um destes quatro assuntos sejam avaliadas de forma integrada, 

considerando as inter-relações entre cada perspectiva considerada.

Para saber mais sobre os principais 
indicadores de desempenho logístico, 

acesse o link a seguir e veja como 
eles ajudam a gestão de empresas e 

organizações públicas a terem uma visão 
lógica e objetiva do nível de serviço 

logístico de sua operação. Disponível 
em: http://www.administradores.com.
br/informe-se/artigos/indicadores-de-

desempenho-logistico/45091/

Figura 19.2: Perspectivas de controle do Balanced Scorecard
Fonte: http://www.trainingcompany.com.br/

19.2.1 A perspectiva financeira
A perspectiva financeira tem por objetivo olhar a empresa do ponto de vista 

dos conceitos financeiros e contábeis tradicionais. Assim, busca entender 

as posições da empresa em relação a seu desempenho de receitas, custos, 

lucratividade, liquidez, crescimento de patrimônio líquido, consistência de 

gestão de fluxo de caixa, dentre outras variáveis que são de interesse da em-

presa para que uma adequada visão desse assunto seja provida.

19.2.2 A perspectiva de clientes
A perspectiva de clientes está relacionada ao desempenho da empresa em 

suas incursões mercadológicas. Esta visão busca entender questões como o 

desempenho de marketshare, de lealdade, fidelidade e satisfação de clientes, 
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volume de negócios com clientes novos e antigos, índices de recompra de 

produtos por parte dos clientes, entre outros. Esses indicadores visam colocar 

a gestão da empresa com uma visão focada no cliente, na maximização de sua 

satisfação e lealdade e no aumento contínuo do marketshare da empresa.

19.2.3 A perspectiva de processos internos
A perspectiva de processos internos busca prover a gestão de uma visão 

da eficácia empresarial que provém das operações internas da organização. 

Essa eficácia é medida, em geral, entendendo como os produtos ou serviços 

são providos aos clientes em termos de sua conformidade com os requisitos 

definidos nos processos de vendas. Os processos internos são mais eficazes 

na medida em que entregam aos clientes produtos e serviços que superam 

suas expectativas. A medição dessa performance pode ser obtida através da 

definição de indicadores baseados em características críticas dos produtos 

ou serviços para os clientes. Assim, indicadores podem ser definidos para 

medir o nível de adequação de características da qualidade, de atendimento 

de prazo de entrega,  nível de devoluções,  nível de defeitos no uso, recla-

mações de clientes, dentre outros que expressam o quanto a empresa está 

entregando produtos ou serviços de forma eficaz, ou seja, atendendo ou 

superando as expectativas dos clientes.

19.2.4 A perspectiva de aprendizado e crescimento
Por fim, a perspectiva relacionada a aprendizado e crescimento refere-se a 

prover uma visão de como o capital intelectual da empresa está sendo di-

recionado para o atingimento de metas estratégicas, táticas e operacionais.

Nessa perspectiva são medidos os níveis de aprendizado organizacional rela-

cionado a treinamentos, o perfil do clima organizacional relacionado à motiva-

ção e engajamento de pessoas, o nível de novos conhecimentos tecnológicos 

estão sendo incorporados pelas pessoas da organização e os impactos da cul-

tura da empresa nos resultados das pessoas no nível individual e corporativo.

Entender a empresa através dessas quatro perspectivas de forma integra-

da pode prover uma visão rica do desempenho organizacional e de como 

a empresa está se movendo em direção da implementação de suas ações 

estratégicas. Além disto, provê uma forte visão de resultados empresariais 

reforçando a ideia de que as ações implementadas pela equipe de gestão 

somente têm valor se trouxerem consigo benefícios de curto, médio e longo 

prazo para o sucesso da organização. Assim, pode-se ter uma visão muito 

mais completa do desempenho da empresa, ao invés da simples visão finan-

ceira, muito utilizada antes da utilização do Balanced Scorecard.

Market Share significa participação 
de mercado, em português, e é a 
fatia ou quota de mercado que uma 
empresa tem no seu segmento ou 
no segmento de um determinado 
produto. O Market Share serve para 
avaliar a força e as dificuldades de uma 
empresa, além da aceitação dos seus 
produtos. http://www.significados.com.
br/market-share/

Entenda na prática como o Balanced 
Scorecard pode ser usado como uma 
estrutura de avaliação de desempenho 
logístico em uma empresa de 
distribuição de lubrificantes. Leia o 
artigo acessando o link: http://www.
administradores.com.br/informe-se/
producao-academica/o-balanced-
scorecard-como-estrutura-de-
avaliacao-de-desempenho-logistico-
em-uma-empresa-de-distribuicao-de-
lubrificantes/3395/download/



Resumo
Nesta aula você aprendeu sobre o Balanced Scorecard, como ele surgiu e como 

pode ser utilizado para a gestão das atividades de logística de forma a fornecer 

o melhor desempenho do ponto de vista de eficácia do sistema logístico. 

Atividades de aprendizagem
1. Faça uma pesquisa na empresa ou órgão público em que você trabalha, 

ou então na Internet, para identificar quais são os indicadores de desem-

penho mais utilizados do ponto de vista da logística e relacione-as as 

perspectivas do BSC.

Anotações
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Aula 20 - Balanced Scorecard II

Nesta aula você vai ver como o Balanced Scorecard pode ser aplicado aos 

processos de controle de custos de logística, considerando os componentes 

de custo que compõem essa linha de desembolso da empresa.

20.1 Gestão de custos logísticos
Uma vez que a logística faz parte das operações empresariais, esta deve estar 

presente e refletida em um conjunto de indicadores que compõem o Balan-
ced Scorecard das empresas.

Os custos logísticos são componentes importantes do controle das opera-

ções logísticas e devem estar presentes no modelo de controle baseado no 

Balanced Scorecard, porém, como o próprio conceito diz, o controle e a 

análise desse indicador devem ser efetuados de forma integrada com outros 

indicadores logísticos presentes nas quatro perspectivas de controle.

Do ponto de vista da perspectiva financeira, os custos logísticos devem inte-

grar o rol de indicadores aqui considerados e devem refletir a conformidade 

ou não deste item de controle de forma desdobrada em elementos impor-

tantes de custo. 

Como exemplos, podem ser considerados indicadores de custos fixos, custos 

variáveis, custos diretos, custos indiretos, ou ainda desdobrados por elemen-

tos do custo logístico como custo de transporte ou de gestão de armazéns, 

dependendo da importância desses custos na estrutura de custos da empresa. 

Figura 20.1: Gestão de custos logísticos
Fonte: http://www.nexsys.com.br/



Indicadores de custos conjuntos e custos comuns são muito demandados 

porque expressam um aspecto relevante da maior ou menor eficácia opera-

cional da empresa.

20.2 Tipos de indicadores por tipo de   
 empresa
Caso a empresa não seja uma empresa de prestação de serviços de logísti-

ca, esses custos logísticos devem ser comparados com os custos totais de 

produto ou do serviço para entender quanto as operações logísticas estão 

impactando nas margens de contribuição dos mesmos.

Por outro lado, se a empresa opera na prestação de serviços de logística, os 

custos devem ser controlados de forma desdobrada, ou seja, com o máximo de 

empenho possível como demonstrado anteriormente, de forma integrada com 

as receitas operacionais dos tipos de serviços prestados. O objetivo é ter uma 

visão clara e racional de quanto cada tipo de serviço prestado está demandan-

do em termos de recursos para que seja adequadamente entregue aos clientes.

Estes indicadores de custos logísticos da perspectiva financeira devem ser 

analisados de forma integrada com os indicadores da perspectiva de proces-

sos internos relacionados à eficácia das operações logísticas em termos de 

entrega de serviços conforme os requisitos dos clientes. 

Nessa perspectiva, indicadores de valor podem estar relacionados ao cumpri-

mento dos prazos de entregas, níveis de reclamações de clientes em função 

de avarias de produtos entregues, eficácia dos sistemas de segurança inter-

na e de segurança de cargas em trânsito. Podem ser também monitorados 

os níveis de obsolescência de materiais em estoque nos armazéns, taxas de 

consumo de materiais de reposição em veículos de transporte, eficácia da 

manutenção de equipamentos de movimentação e transporte de materiais, 

eficácia de manutenção de infraestrutura de tecnologia da informação, den-

tre outros. Esses indicadores podem prover uma visão do valor que os re-

cursos alocados nas operações, através de custos de logística, agregam aos 

produtos ou serviços prestados por empresas ou departamentos logísticos.

20.3 A importância da análise integrada
Esta análise integrada é importante porque se deve considerar que a redução 

de custos é uma ação contínua na empresa para que não ocorram conse-

quências adversas frente ao desempenho dos serviços para o cliente, que 

tem suas expectativas claramente definidas nos contratos de prestação de 

serviços com a empresa de logística contratada. 

Existem peculiaridades na 
implementação do Balanced Scorecard 
nas áreas de logísticas que devem ser 

consideradas principalmente em função 
dos tipos de indicadores que devem ser 

monitorados. Leia o artigo que trata 
deste assunto acessando o link: http://

www.administradores.com.br/informe-
se/artigos/implantacao-do-balanced-

scorecard-na-logistica/13379/
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Por outro lado, a análise apenas de indicadores de nível de serviço a cliente 

pode levar à melhoria contínua dos indicadores de desempenho a ponto 

da empresa gerar um serviço de excelência, que supera as expectativas do 

cliente, mas não está condizente com o padrão de preço aplicado, gerando 

prejuízos de algumas ou muitas operações a clientes atendidos.

Neste aspecto é fundamental também integrar essas análises com as análises 

de receita e lucratividades para que se possa estabelecer um equilíbrio entre a 

contribuição financeira dos clientes chave e o nível de serviço associado a esses 

clientes. Isto guarda uma relação direta com a alocação de recursos da empre-

sa nessas operações, seja na forma de custos ou na forma de investimentos.

Alinhada com esta análise, devemos considerar a perspectiva de clientes, do 

ponto de vista da satisfação do cliente em relação aos níveis de serviço pres-

tados, principalmente quando processos contínuos de redução de custos 

estão ocorrendo para que se tenha uma visão clara o objetiva dos impactos 

desses programas nos níveis de serviço e na sua influência na satisfação do 

cliente. Derivada desta análise, a lealdade e a fidelidade do cliente devem ser 

consideradas em função da longevidade dos contratos de serviços estabele-

cidos e pelos níveis de recompra de serviços de logística. 

Esses resultados são mais facilmente atingidos se a empresa controlar o 

desenvolvimento técnico de suas equipes de armazéns e de manuseio de 

equipamento de movimentação de materiais e transporte de cargas, através 

da perspectiva de aprendizado e crescimento. Definir, também, indicadores 

para a incorporação de novas tecnologias que melhorem a produtividades, o 

que impacta diretamente nos custos e criar uma cultura com foco no cliente 

e na racionalização de recursos na prestação de serviços conforme as expec-

tativas dos clientes.

Resumo
Nesta aula você aprendeu como o Balanced Scorecard, pode ser aplicado aos 

processos de controle de custos de logística, considerando os componentes 

de custo que compõem esta linha de desembolso da empresa.

Atividades de aprendizagem
1. Faça uma pesquisa na Internet e entenda como os custos logísticos im-

pactam nos resultados financeiros de empresas e órgãos públicos. Tam-

bém monte uma relação de indicadores financeiros de custos que seriam 

importantes para o contexto de sua pesquisa, no sentido de serem con-

trolados para prover o melhor resultado financeiro final da organização



Anotações
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Atividades autoinstrutivas

1. Apesar de os custos representarem um fator de atenção para a 
gestão da empresa para que ocorram resultados adequados, os 
custos geram benefícios, uma vez que desembolsados adequada-
mente. Dentre estes benefícios pode-se citar:

a) Melhoria da eficiência e redução de investimentos.

b) Aumento dos investimentos e melhoria da eficiência.

c) Melhoria da eficiência e insatisfação dos funcionários.

d) Satisfação dos funcionários e insatisfação dos gerentes.

e) Aumento dos investimentos e satisfação dos funcionários.

2. Os custos devem ser analisados e gerenciados com duas visões 
básicas em relação ao tempo. Assinale a alternativa correta:

a) Visão de curto prazo e foco no passado.

b) Visão de curto prazo e visão de presente.

c) Visão de longo prazo e visão de passado.

d) Visão de curto prazo e visão de longo prazo.

e) Visão de longo prazo e visão de futuro distante.

3. Quais são os principais tipos de custos abordados na disciplina de 
Custos Logísticos? Assinale a alternativa correta:

a) Direto, indireto, subjacente, total.

b) Fixo, variável, direto, indireto, total.

c) Fixo, variável, de logística, de produção, de marketing.

d) Direto, variável, de logística, de produção, de marketing.

e) De logística, de produção, de marketing, de recursos humanos.

4. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Pode-se considerar que os custos fixos de uma empresa ou órgão 
público

a) referem-se aos custos de logística.

b) são os custos totais da organização.

c) variam em função do volume de trabalho realizado.

d) não variam em função do volume de trabalho realizado.

e) contribuem diretamente para a realização do produto ou serviço.



5. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Os itens de custo “matéria-prima”, “área de estocagem utilizada” e 
“combustível de frotas de entrega de produtos” são exemplos de

a) custos variáveis.

b) receitas operacionais.

c) despesas operacionais.

d) despesas administrativas.

e) rateio de custos e despesas.

6. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Pode-se considerar que os custos diretos são aqueles que

a) não deixa de existir se um dos produtos, serviços, clientes ou segmentos 

forem descontinuados porque os demais remanescentes continuarão de-

mandando esta despesa.

b) são considerados custos fixos.

c) são decorrentes das atividades de logística, marketing e produção.

d) as empresas possuem em função da existência de um determinado pro-

duto, serviço, cliente ou segmento.

e) são responsáveis pelo desempenho operacional da empresa.

7. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Em uma empresa industrial, os itens de custo “material de escritó-
rio”, “despesas de contabilidade” e “despesas com mão de obra de 
compras” são considerados

a) custos totais.

b) custos diretos.

c) custos indiretos.

d) custos variáveis. 

e) custos de logística.

8. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: Os 
custos indiretos podem ser em geral considerados como

a) custos fixos.

b) custos totais.

c) custos diretos.

d) custos variáveis.

e) custos semivariáveis.
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9. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Pode-se considerar que o custo total de logística refere-se a

a) todos os custos de transportes da empresa ou órgão público.

b) todos os custos de entrega de produtos ou serviço da empresa ou órgão 

público.

c) todos os gastos necessários para executar as exigências logísticas da em-

presa ou órgão público.

d) todos os custos de almoxarifado e movimentação interna de materiais da 

empresa ou órgão público.

e) todos os custos necessários para executar as exigências logísticas e de 

marketing da empresa ou órgão público.

10. Sempre que um profissional de logística avaliar alternativas de so-
luções logísticas, uma das análises importantes a serem feitas é a de 
trade-off. Esta análise refere-se a

a) receita operacional.

b) custo logístico púlbico.

c) despesas com transporte.

d) custo de matéria-prima e estoques.

e) compensação de custos por benefícios entre duas ou mais alternativas de 

soluções logísticas.

11. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
São componentes dos custos logísticos:

a) A logística.

b) Os materiais.

c) A propaganda.

d) As despesas fixas.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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12. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: Os 
custos da compra de materiais se referem à

a) custo de capital, custo de oportunidade e perdas de estoque.

b) finanças e Sistemas de Informações Gerenciais (SIG).

c) gerenciamento das necessidades de materiais, verificação da qualidade 

do fornecedor, frete, impostos das compras e recebimento dos materiais.

d) liberação dos materiais para entrega, emissão do pedido pelo cliente, 

distribuição e transporte dos materiais do pedido.

e) verificação de qualidade e produção, manutenção do equipamento e 

proteção ao meio ambiente;

13. Assinale a alternativa que se refere ao conceito de modais de 
transporte:

a) São as modalidades de transporte para se deslocar materiais de uma 

região para outra.

b) São as modalidades mais em uso em determinado momento, ou sejam, 

“da moda”, para se deslocar materiais de uma região para outra.

c) São os diferentes tipos de caminhões existentes para transporte de dife-

rentes tipos de cargas.

d) São as áreas de apoio aos transportes como portos, centrais de abasteci-

mento e depósitos.

e) São as diferentes maneiras de se efetuar um carregamento em um cami-

nhão ou em um navio.

14. O custo de aquisição de materiais do ponto de vista do custo lo-
gístico não é afetado por

a) custos dos materiais comprados.

b) custos do frete transporte dos materiais.

c) custos dos impostos dos materiais comprados.

d) custos de recebimento dos materiais comprados.

e) custos das pessoas envolvidas no processo de compras.

15. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Os custos logísticos de compras de materiais e serviços incluem:

a) custos de transporte, custos de cotação e custos de contratação do pedido.

b) custos de tratamento de pedidos, custos de cotação e custos de transporte.

c) custos de recebimento dos materiais comprados, custos de cotação e 

custos de transporte.

d) custos de tratamento de pedidos, custos de cotação e custos de contra-

tação do pedido.

e) custos de tratamento de pedidos, custos de transporte e custos de con-

tratação do pedido.
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16. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: Um 
adequado processo de recebimento de materiais comprados propicia

a) controlar a qualidade de fornecedores e clientes.

b) aumentar os custos de mão de obra na área de produção.

c) controlar a qualidade de produtos produzidos na empresa.

d) viabilizar que a área de expedição de produtos acabados seja mais produtiva.

e) disponibilizar internamente materiais solicitados na quantidade e no mo-

mento necessário.

17. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
São exemplos de itens de custo do processo de recebimento de 
materiais comprados os custos

a) de mão de obra de produção e expedição de materiais, de mecanismos de 

pesagem de caminhões e de equipamentos de descarregamento de materiais.

b) da portaria de entrada, de mão de obra da produção e de equipamentos 

de descarregamento de materiais.

c) da portaria de entrada, de mecanismos de pesagem de caminhões e de 

transporte de materiais do fornecedor ao cliente.

d) da portaria de entrada, de mecanismos de pesagem de caminhões e de 

equipamentos de descarregamento de materiais.

e) da portaria de entrada, de transporte de materiais do fornecedor ao 

cliente e de equipamentos de descarregamento de materiais.

18. O que são os custos de capital? Assinale a alternativa correta:
a) Referem-se aos custos de movimentação materiais em estoque.

b) Referem-se aos custos de armazenamento de materiais em estoque.

c) Referem-se aos custos financeiros do dinheiro imobilizado em estoque.

d) Referem-se aos custos decorrentes do pagamento de matérias-primas 

em estoque.

e) Referem-se aos custos de transporte em grandes cidades como as capi-

tais dos estados.

19. Uma empresa ou órgão público possui um estoque mensal de ma-
teriais no valor de R$100.000,00. Este valor poderia estar aplicado 
em investimentos no banco rendendo uma taxa de juros de 1% 
ao mês. Calcule o custo de capital mensal deste estoque e, depois 
assinale a alternativa correta: 

a) R$1.000,00

b) R$1.100,00

c) R$1.500,00

d) R$1.600,00

e) R$2.000,00
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20. A taxa de juros utilizada por cada empresa ou órgão público para o 
cálculo do custo de capital pode ser definida de muitas formas técni-
cas. Qual das alternativas a seguir melhor expressa uma destas for-
mas tecnicamente adequadas? Assinale a alternativa correta:

a) Utilização de taxas de juros e investimentos bancários.

b) Utilização de taxas de juros mais baixas possíveis para se reduzir este custo.

c) Utilização de taxas de juros mais altas possíveis para se baixar este custo.

d) Utilização de taxas de juros sempre iguais, que não mudam ao longo do 

tempo.

e) Utilização de taxas de juros de aleatórias, se relação com o mercado fi-

nanceiro, por exemplo, com os bancos.

21. O que são custos de obsolescência? Assinale a alternativa correta:
a) Referem-se aos custos de manutenção em máquinas da produção por-

que estão obsoletas.

b) Refere-se a perdas de produtividade porque os conhecimentos dos fun-

cionários tornam-se obsoletos.

c) Referem-se aos custos de iluminação das instalações de almoxarifado.

d) Referem-se às perdas de estoques em função de deterioração do material 

estocado por vencimento de seu prazo de validade ou por deterioração.

e) Referem-se aos custos de iluminação e transporte das instalações de al-

moxarifado.

22. Quais são os dois principais motivos de se ter custos de obsolescência 
nas empresas e órgãos públicos? Assinale a alternativa correta:

a) As compras são efetuadas em quantidades maiores que o necessário; os 

equipamentos de produção são mantidos em ordem o tempo todo.

b) Os equipamentos de produção são mantidos em ordem o tempo todo; as 

instalações de estocagem são impróprias.

c) As compras são efetuadas em quantidades maiores que o necessário; as 

instalações de estocagem são impróprias.

d)  Iluminação adequada nas instalações de estocagem; controle adequado 

de processos de compras de materiais.

e) Iluminação adequada nas instalações de estocagem; controle adequado 

de processos de produção.

Custos Logísticose-Tec Brasil 120



23. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
O custo logístico de seguro refere-se aos

a) custos das empresas para manter estoque reserva de segurança.

b) custos das seguradoras referentes a emissão de apólice de seguros.

c) custos das empresas com a contratação de seguros para seus estoques.

d) custos das empresas para manter caminhões de transporte reservas por 

segurança.

e) custos das seguradoras por pagar indenização a empresas por incêndios 

os seus estoques.

24. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Os custos logísticos de seguros podem ser reduzidos, por exem-
plo, através de

a) aumento de condições inseguras nas instalações de estocagem.

b) contratação de depósitos de custo mais baixo, sem dispositivos de segurança.

c) atendimento das normas técnicas de segurança para instalações de es-

tocagem.

d) redução dos investimentos de dispositivos de segurança nas instalações 

de estocagem.

e) contratação de pessoas de baixo custo com menos preparo para comba-

te a incêndios em estoques.

25. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Os custos totais de mão de obra são de estocagem são calculados

a) somando-se a quantidade de funcionários que trabalham nas operações 

de estocagem.

b) dividindo-se a quantidade de estoque pelo número de funcionários efe-

tivos nas operações de estocagem.

c) multiplicando-se a quantidade de funcionários efetivos nas operações de 

estocagem pelos salários respectivos.

d) diminuindo-se o valor dos estoques pela quantidade de funcionários efe-

tivos nas operações de estocagem.

e) somando-se o valor de todos os materiais em estoque em um determi-

nado almoxarifado.
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26. A movimentação e transporte dos materiais nos depósitos é uma 
atividade que gera custos logísticos para as empresas. Como é fei-
ta esta movimentação interna? Assinale a alternativa correta:

a) Somente manual.

b) Somente automática.

c) Manual e automática.

d) Somente por funcionários próprios.

e) Somente por funcionários terceirizados.

27. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Quando os sistemas de armazenamento são altamente automati-
zados, deve-se considerar que os custos destes sistemas se refe-
rem basicamente a

a) custos de manutenção dos equipamentos e custos de obsolescência.

b) depreciação mensal dos equipamentos e custos de compras de materiais.

c) custos de manutenção dos equipamentos e custos de seguros de estoque.

d) depreciação mensal dos equipamentos e custos de manutenção dos 

equipamentos.

e) depreciação mensal dos equipamentos e custos de transporte de mate-

riais para o almoxarifado.

28. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Os custos totais de manuseio interno de estoques são calculados 
somando-se os custos

a) de manutenção dos equipamentos e custos de seguros de estoque.

b) de mão de obra de operação dos equipamentos de movimentação e 

custos de obsolescência.

c) de manutenção dos equipamentos e depreciação mensal dos equipa-

mentos de movimentação.

d) de mão de obra de operação dos equipamentos de movimentação e 

custos de transporte de materiais para o almoxarifado.

e) de mão de obra de operação dos equipamentos de movimentação e cus-

tos de se manter os equipamentos de movimentação.
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29. Os custos de movimentação interna tendem a baixar na medida 
em que algumas boas práticas de armazenagem são utilizadas. 
Assinale a alternativa INCORRETA referentes a uma destas boas 
práticas:

a) Adequação dos fluxos de materiais com layouts racionais e lógicos.

b) Evitar manuseio intermediário antes do manuseio final para colocação ou 

retirara definitiva de material em estoque. 

c) Aumento das distâncias entre docas, almoxarifado e linha de produção, 

com aumento de caminhos em forma de ziguezague.

d) Utilização de equipamentos automatizados que provejam uma adequada 

flexibilidade de movimentação vertical e horizontal, para diversas modali-

dades de materiais presentes no estoque.

e) Sempre que possível, utilizar ao máximo a lei da gravidade para o trans-

porte de materiais, reduzindo o consumo de horas de trabalho de pesso-

as, necessidade de equipamentos e diminuindo o consumo de energia.

30. Os custos de atendimento de pedido existem porque a empresa 
executa atividades para atender as demandas dos seus clientes. 
Assinale a alternativa INCORRETA referente a uma atividade que 
gera custo de atendimento de pedidos:

a) Atividades de transportes. 

b) Atividades de aprovações de liberação dos pedidos.

c) Atividades de separação dos itens solicitados no almoxarifado e embar-

que nos caminhões.

d) Atividades de recebimento dos materiais no cliente para verificar se o que 

foi pedido foi realmente entregue.

e) Atividades de escritório e almoxarifado para o tratamento dos pedidos 

recebidos, triagem, registro nos sistemas.

e-Tec BrasilAtividades autoinstrutivas 123



31. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Nos custos de atendimento de pedidos de clientes devem ser con-
siderados os custos 

a) com pessoal administrativo das áreas externas ao almoxarifado que efe-

tuam a triagem, classificação e processamento dos pedidos e os custos 

de recebimento de matérias-primas para a produção dos materiais solici-

tados pelo cliente.

b) de sistemas de informação por onde transitam as informações dos pe-

didos e os custos com pessoal administrativo das áreas externas ao al-

moxarifado que efetuam a triagem, classificação e processamento dos 

pedidos.

c) de sistemas de informação por onde transitam as informações dos pedi-

dos e os custos com o pessoal de produção que fabricou os bens solici-

tados pelo cliente.

d) de sistemas de informação por onde transitam as informações dos pe-

didos e os custos recebimento de matérias-primas para a produção dos 

materiais solicitados pelo cliente.

e) com pessoal administrativo das áreas externas ao almoxarifado que efe-

tuam a triagem, classificação e processamento dos pedidos e os custos 

com o pessoal de produção que fabricou os bens solicitados pelo cliente.

32. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Os custos decorrentes de multas pela incapacidade de uma em-
presa atender um pedido de um cliente por ter assumido compro-
missos de entrega que não pode cumprir, são considerados como 
os custos de 

a) entrega de pedidos a clientes.

b) pedidos em atraso para os clientes.

c) transporte de materiais para entrega.

d) não atendimento do pedido do cliente.

e) pedidos em atraso pelo fornecedor que impedem a organização de aten-

der seus clientes.
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33. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Os custos de pedidos em atraso pelo fornecedor que impedem a or-
ganização de atender seus clientes devem considerar os custos com 

a) as pessoas paradas na linha de produção, nos balcões de atendimento 

de clientes e usuários e os custos de transporte dos materiais em atraso.

b) as pessoas paradas na linha de produção, nos balcões de atendimento de 

clientes e usuários, os custos de equipamentos ociosos neste período e os 

demais custos fixos gerais.

c) as pessoas paradas na linha de produção, nos balcões de atendimento 

de clientes e usuários e os custos de equipamentos de movimentação 

interna nos materiais em atraso.

d) transporte dos materiais em atraso,  os custos de equipamentos ociosos 

neste período e os demais custos fixos gerais.

e) equipamentos ociosos neste período, os demais custos fixos gerais e os cus-

tos de equipamentos de movimentação interna nos materiais em atraso.

34. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Os custos logísticos de transporte e distribuição referem-se ao pa-
gamento 

a) pela movimentação de pessoas em viagens a serviço da empresa.

b) pela movimentação de materiais dentro das dependências da empresa.

c) pelas movimentações internas, no almoxarifado e de materiais em estoque.

d) pelos transportes dos funcionários para o local do trabalho e deste de 

volta para suas casas.

e) pela movimentação de materiais entre dois pontos geográficos e as des-

pesas relacionadas com o gerenciamento e a manutenção do estoque 

em trânsito.

35. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
São exemplos de modais de transporte:

a) rodoviários, marítimo e ferroviário.

b) de pessoas, de materiais e de líquidos.

c) marítimo, rodoviários e de produtos acabados.

d) de matérias-primas, de produtos acabados e de pessoas.

e) rodoviários, de matérias- primas e de produtos acabados.
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36. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
O transporte terceirizado ocorre quando:

a) A organização contrata instalações de armazenagem de matérias-primas 

e produtos;

b) A organização possui frota própria de veículos de transporte de mate-

riais, mas os almoxarifados de estoque são alugados;

c) A organização possui frota própria de veículos de transporte de mate-

riais, mas os almoxarifados de estoque são próprios também;

d) A organização contrata uma empresa especializada nesta atividade e, 

através de um contrato de prestação de serviços recebe o serviço de 

transporte;

e) A organização possui uma frota própria de veículos de transporte e ge-

renciam os funcionários que operam estes veículos.

37. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
As cargas que serão descarregadas completamente no destino fi-
nal do transporte são chamadas de

a) cargas cheias.

b) cargas parciais

c) cargas normais

d) cargas especiais.

e) cargas incompletas.

38. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Os custos de transporte são minimizados à medida que

a) as rotas são definidas a partir da maior quantidade possível de entregas 

intermediárias da carga.

b) as rotas são definidas aleatoriamente, sem planejamento prévio.

c) opera-se exclusivamente com frotas próprias.

d) opera-se exclusivamente com frotas terceirizadas. 

e) as rotas são definidas a partir da menor quantidade possível de entregas 

intermediárias da carga.

39. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
O método do Canto Noroeste é uma maneira simples e objetiva 
de se calcular

a) o custo de seguros de estoques.

b) o custo de compras de materiais na empresa.

c) a configuração de roteiro de entrega de cargas.

d) a configuração dos custos indiretos de entrega de cargas.

e) a configuração dos custos fixos e variáveis de entrega de cargas.
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40. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
O método de otimização de transportes denominado Teste da Oti-
malidade é importante na análise logística por que provê

a) uma ótima solução de combinação entre diversas origens e destinos no 

ponto de vista de custos.

b) uma visão clara dos custos fixos e variáveis do transporte.

c) a solução ótima de redução de custos de armazenamento de materiais.

d) a solução ótima de redução dos custos de obsolescência.

e) uma visão da variação mês a mês dos custos totais de logística.

41. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Quando tratamos dos custos de retorno do veículo de transpor-
te vazio após o descarregamento da carga transportada, estamos 
tratando dos custos

a) fixos.

b) comuns.

c) indiretos.

d) conjuntos.

e) totais de logística.

42. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Os custos referentes às despesas por utilização de embarcadouros 
ou terminais de carga, geralmente ligados a tarifas de administra-
ção destes estabelecimentos e cobrados em função de sua utiliza-
ção e são chamados de custos

a) fixos.

b) comuns.

c) indiretos.

d) conjuntos.

e) totais de logística.
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43. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
O custo de serviço de logística refere-se a:

a) A parcela do preço do transporte relacionada aos equipamentos de des-

carregamento do veículo de transporte; 

b) A parcela do preço relacionada ao valor propriamente cobrado pelo 

transporte;

c) A parcela do preço do transporte relacionada a margem de lucro do 

transportador;

d) A parcela do preço relacionada ao custo de mão de obra, veículos, movi-

mentações internas e externas etc.;

e) A parcela do preço do transporte relacionada ao custo do serviço de des-

carregamento do veículo de transporte.

44. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Os custos logísticos de instalação ocorrem quando

a) a empresa opera com frota própria de transporte de materiais.

b) a empresa opera com frota terceirizada de transporte de materiais.

c) a empresa não possui almoxarifados próprios e deve alugá-los de terceiros.

d) os bens são transportados desmontados e necessitam montagem após o 

descarregamento.

e) os bens transportados são transportados montados e prontos para uso 

após seu descarregamento.

45. A tecnologia da informação tem sido uma poderosa aliada dos ges-
tores logísticos. Isso ocorre por quê? Assinale a alternativa correta:

a) Os gestores logísticos não sabem usar sistemas de informação adequa-

damente.

b) Os funcionários preferem trabalhar de forma manual, sem a ajuda e 

apoio de sistemas da informação.

c) Os gestores logísticos se sentem mais valorizados quando trabalham com 

computadores nos escritórios.

d) Os funcionários se sentem mais valorizados quando trabalham com com-

putadores nos escritórios.

e) Tem provido soluções que reduzem o tempo de obtenção, tratamento e 

cruzamento de informações fazendo com que o processo de tomada de 

decisões seja mais ágil e eficaz.
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46. Os sistemas de planejamento de recursos empresariais, chamados 
sistemas ERP são importantes para gestão logística e para cadeia 
de suprimentos. Qual a função destes sistemas? Assinale a alter-
nativa correta:

a) Efetuar o planejamento estratégico da empresa.

b) Efetuar o planejamento dos recursos da empresa.

c) Efetuar o planejamento de férias dos funcionários.

d) Efetuar o cálculo de despesas com faltas de funcionários.

e) Efetuar o cálculo das rotas mais econômicas para a empresa entregar 

seus produtos.

47. O Balanced Scorecard, também conhecido como BSC, é uma me-
todologia de controle de negócios que teve sua origem nos anos 
1990 por Kaplan e Norton (1997). O BSC utiliza 4 perspectivas de 
análise. Quais são elas? Assinale a alternativa correta:

a) (1)Financeira, (2)clientes, (3)receitas, (4)custos.

b) (1)Financeira, (2)estratégica, (3)operacional, (4)inovação.

c) (1)Recursos humanos, (2)finanças, (3)produção, (4)marketing.

d) (1)Financeira, (2)clientes, (3)processos internos, (4)aprendizado e cresci-

mento.

e) (1)Financeira, (2)estratégica, (3)operacional, (4)aprendizado e crescimento.

48. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 
Sobre a utilização dos indicadores de desempenho do Balanced 
Scorecard, é fundamental que todos os indicadores

a) de qualidade sejam analisados e geridos de forma integrada com os in-

dicadores de custo para garantir que os resultados positivos ocorrerão.

b) sejam analisados e geridos buscando aumentos constantes dos custos 

logísticos.

c) financeiros sejam analisados e geridos de forma para garantir que o re-

sultado financeiro irá ocorrer.

d) de logística sejam analisados prioritariamente, sem considerar indicado-

res de outras áreas das empresas.

e) sejam analisados e geridos de forma integrada para garantir que todas 

as perspectivas de controle da empresa ou órgão público estão sendo 

monitoradas.
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49. Os indicadores de custos logísticos da perspectiva financeira, de-
vem ser analisados de forma integrada com os indicadores da 
perspectiva de processos internos relacionados à eficácia das ope-
rações logísticas em termos de entrega de serviços conforme os 
requisitos dos clientes. Quais exemplos, a seguir, podemos consi-
derar como indicadores de processos internos logísticos? Assinale 
a alternativa correta:

a) Qualidade do material entregue, prazo de entrega, custo de mão de obra 

de almoxarifado e custo de materiais obsoletos.

b) Número de veículos da frota de entrega de materiais, prazo de entrega, 

custo de mão de obra de almoxarifado e custo de materiais obsoletos.

c) Prazos de entregas, níveis de reclamações de clientes em função de ava-

rias de produtos entregues e custo de mão de obra de almoxarifado.

d) Prazos de entregas, níveis de reclamações de clientes em função de ava-

rias de produtos entregues e eficácia dos sistemas de segurança de car-

gas em trânsito.

e) Taxas de consumo de materiais de reposição em veículos de transporte, 

eficácia da manutenção de equipamentos de movimentação e transporte 

de materiais e custo de mão de obra de almoxarifado.

50. São exemplos de indicadores de desempenho logístico da pers-
pectiva financeira do Balanced Scorecard:

a) Custo da frota de entrega de materiais.

b) Custo de mão de obra de almoxarifado.

c) Custo de gestão de armazéns.

d) Custo de transporte.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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