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RESUMO 

 

A boa gestão não só no setor de transportes, como também nos demais setores da 

empresa são de extrema importância, pois é dessa forma que as empresas podem 

ter um destaque perante as outras. Como o setor de transportes representa um dos 

maiores custos das empresas às operações devem ser analisadas de forma a 

buscar a oportunidade ou não nos investimentos. Este trabalho tem por objetivo 

estudar a viabilidade de aquisição de veículos para a frota própria na empresa 

Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda. Os dados foram coletados junto á empresa 

Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda., por meio de um sistema de software (Frota 

Certa), dispondo os dados em planilhas e gráficos. O principal instrumento utilizado 

para a coleta de dados foi o estudo de caso, com abordagem quantitativa, onde foi 

possível fazer uma pesquisa exploratória descrevendo os custos operacionais 

envolvidos no setor de transportes da empresa Agrodanieli. Dentro dos custos fixos 

e variáveis foram estudados os materiais utilizados na manutenção preventiva e 

corretiva, combustível, pneus, pedágios, despesas administrativas, salários dos 

motoristas, impostos (IPVA e DPVAT) e ainda o faturamento dos veículos. O 

faturamento dos veículos foi analisado com o intuito de analisar o valor que é gerado 

pelos fretes da distribuição de produtos. Observou-se que os veículos apresentaram 

valores positivos no resultado do período estudado. Conclui-se que mesmo não 

havendo gestão dos custos não impede que as empresas obtenham lucro. Um 

controle mais específico pode ajudar a visualizar os resultados, sejam eles positivos 

ou negativos, para melhorar o desempenho e aproveitar melhor as oportunidades 

que surgirem para o crescimento da empresa. A frota própria de veículos para a 

distribuição de produtos é viável, pois diante dos resultados obtidos pôde-se verificar 

que a soma dos custos e despesas dos veículos foram menores que o faturamento 

dos transportes dos veículos da Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda. 

 

Palavras-chave: custos de transporte, análise de resultados, viabilidade. 
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ABSTRACT 

 

Proper management not only in transportation but also in other sectors of the 

company are extremely important because this is how enterprises can have a 

highlight towards the other. As the transportation sector represents a major cost to 

business operations must be analyzed in order to pursue the opportunity or not 

investments. This work aims to study the feasibility of purchasing vehicles for its own 

fleet in Agrodanieli company Industria e Comercio Ltda. Data were collected near the 

Agrodanieli company Industria e Comercio Ltda., Using a software system (Fleet 

One), providing the data in spreadsheets and charts. The main instrument used for 

data collection was a case study with a quantitative approach, it was possible to do 

an exploratory describing the operational costs involved in transportation company 

Agrodanieli. Within the fixed and variable costs were studied materials used in 

preventive and corrective maintenance, fuel, tires, tolls, administrative expenses, 

salaries of drivers, taxes (property taxes and DPVAT) and still billing the vehicle. 

Sales of vehicles was analyzed in order to analyze the value that is generated by 

freight distribution of goods. It was observed that vehicles showed positive values in 

the outcome of the study period. We conclude that even without cost management 

does not prevent companies from obtaining profit. A more specific control can help 

visualize the results, whether positive or negative, to improve performance and make 

better use of the opportunities presented to the company's growth. The fleet of 

vehicles for the distribution of products is feasible, because before the results could 

be verified that the sum of costs and expenses of the vehicles were lower than 

revenues of transport vehicles Agrodanieli Industria e Comercio Ltda. 

 

Keywords: transportation costs, results analysis, feasibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A globalização nos últimos anos vem trazendo um aumento no 

desenvolvimento da nação. O trabalho em questão traz a atividade logística, em 

específico o setor de transportes, que teve e têm muitas mudanças devidas á sua 

importância dentro das organizações. Como a logística tem por missão satisfazer às 

necessidades dos clientes, consequentemente facilita as operações de produção e 

marketing (BOWERSOX e CLOSS, 2007, p.23). 

Por muito tempo a logística acabou sendo vista como um ponto de gargalos 

para a distribuição dos produtos. Quando houve uma percepção de que o mercado 

começou a exigir mais das empresas nas entregas dos produtos, as mudanças 

passaram a surgir normalmente. 

Com a utilização de tecnologia as empresas passaram a ter maiores 

vantagens competitivas, pois puderam dessa forma ser mais eficientes e eficazes 

em suas operações. Antigamente, a logística era considerada somente como 

transporte e armazenagem de produtos. Hoje, são percebidas também como parte 

integrante dos processamentos de pedidos, estoques, compras e vendas. Em alguns 

casos, a utilização incorreta da logística pode gerar custos maiores dos que os já 

previstos. 

Com o passar dos anos até a atualidade há uma oportunidade de crescimento 

maior. Aliando a possibilidade de desenvolvimento á uma maior rentabilidade e a 

competitividade nas empresas, agregando valor aos produtos e serviços prestados 

resultando em maior suporte a cadeia produtiva. 

Fazendo uma utilização dos conceitos de gerenciamento de transportes 

dentro do setor logístico, o trabalho busca algumas soluções para responder à 

questão da viabilidade da frota própria de caminhões. 

No Brasil o modal rodoviário é o mais utilizado para o transporte de grandes e 

médias distâncias. Em alguns casos de maior volume de produtos a ser 

transportados pode-se utilizar outros modais de transporte, como por exemplo, o 

ferroviário ou até mesmo a multimodalidade, para suprir o abastecimento da cadeira 

de suprimentos. 

O objetivo geral do trabalho é realizar um estudo para verificar a viabilidade 

da frota própria de veículos da Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda. Já os objetivos 

específicos do trabalho são: fazer um levantamento dos custos fixos, custos 
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variáveis e análise mensal da frota própria de veículos da Agrodanieli Indústria e 

Comércio Ltda. Através dos dados podem-se esclarecer melhor todos os custos 

envolvidos na operação de transporte.  

Partindo do ponto de vista que os veículos de carga envolvem um recurso 

financeiro significativo faz-se então o seguinte questionamento: o investimento em 

veículos próprios para o transporte de produtos, da Agrodanieli Indústria e Comércio 

Ltda., é viável? 

Com isso, o presente trabalho ajudará os administradores da empresa na 

tomada de decisões, objetivando assim a melhoria dos processos. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A maioria das pessoas ouve e visualiza muito a palavra logística. Porém, 

surge sempre a ideia de que a logística como um todo sempre está ligada a 

transporte. A logística tem uma importante influência dentro das organizações, pois 

independente do setor da empresa, a matéria prima e os produtos acabados 

precisam estar dispostos no local e horário certo para atender a demanda do 

mercado consumidor. 

Para que as atividades das empresas se mantenham ativas no mercado, há a 

necessidade de comprometimento não só de um setor em especifico, mas de todo o 

conjunto organizacional. Porém, o setor logístico tem um papel fundamental nas 

empresas. É ele quem faz todo o processo de movimentação de suprimentos de fora 

para dentro e de dentro para fora das empresas. As matérias primas devem chegar 

na hora e quantidades certas para que não haja quebra de produção. 

Em um mercado cada vez mais competitivo, a necessidade de conquistar a 

maior quantidade de clientes e a sua fidelização, não é responsabilidade somente da 

logística. Mas grande parte depende dela, pois as matérias primas têm que chegar 

aos seus destinos com eficiência e eficácia. 

Os transportes são parte do sistema empresarial e, por isso, estão 

interligados com os demais, para realizar as atividades de escoamento e auxiliar na 

distribuição dos produtos. Como representam grande parte dos custos, os 

transportes precisam ser estudados com cautela, seus parâmetros devem ser 

observados para que as firmas não percam seu lucro no fim da cadeia objetivando 

uma melhor administração dos recursos logísticos disponíveis, com a finalidade de 

minimizar os custos, sem interferir na qualidade da entrega dos produtos e 

apresentar um resultado concreto para uma tomada de decisão de qual opção seja 

mais rentável. 

O trabalho em questão foi realizado na Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda., 

com o objetivo de estudar a viabilidade econômica na aquisição de veículos de frota 

própria para as entregas de produtos. Têm-se como objetivos específicos fazer um 

levantamento dos custos fixos, variáveis, além de analisar os custos totais de rotas 

utilizadas com mais frequência. 

Após a realização desse estudo, as conclusões que foram obtidas darão 

maior suporte para a tomada de decisões de investimento na área logística, tendo 
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como foco a frota própria de veículos para a distribuição de produtos na Agrodanieli 

Indústria e Comércio Ltda. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

O trabalho foi desenvolvido na empresa Agrodanieli Indústria e Comércio 

Ltda., onde foram feitas pesquisas focadas na área que se destina o setor logístico 

de entrega do produto em específico farelo de soja. „‟A metodologia cientifica, é, 

pois, aquela disciplina que ensina o „‟caminho‟‟, quer dizer, a norma técnica que 

devem ser seguidas na pesquisa cientifica‟‟(RAMPAZZO, 2002, p 13). 

 

 

3.1 ABORDAGEM 

 

O trabalho realizado na empresa Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda., 

dentro da sua abordagem foram caracterizados como pesquisa quantitativa. A 

pesquisa quantitativa “é determinada em relação aos dados ou à proporção 

numérica, mas a atribuição numérica não deve ser feita ao acaso, porque a variação 

de uma propriedade não é quantificada cientificamente”. (FACHIN, 2006, p.78). 

 A pesquisa foi classificada como quantitativa visto que os dados foram 

coletados a partir de um sistema de software no setor de transportes da Agrodanieli, 

para que se tenha uma qualificação melhor dos dados utilizados, pois se trata de 

números e valores reais, os quais dão mais ênfase ao estudo. 

 

3.2 TIPOS DE PESQUISA 

 

         Este trabalho foi realizado na empresa Agrodanieli Indústria e Comércio e 

foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: 

         a) Pesquisa Bibliográfica: Segundo Fachin (2006, p.120) esse tipo de pesquisa 

tem como finalidade conduzir o leitor á uma pesquisa de determinado assunto, 

fazendo com que o mesmo tenha conhecimento sobre que foi estudado. Esta 

pesquisa bibliográfica foi feita por meio de consulta em livros de metodologia. 

b) Estudo de caso: O estudo de caso trata-se de uma abordagem de 
investigação e pesquisa com o intuito de compreender, fazer uma exploração ou até 
mesmo descrever alguns contextos os quais possuem diversos fatores. Estudo de 
caso: 
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  É uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 
biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 
poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados (COSTA, 2008, p. 47). 

 

Para a obtenção de dados para a conclusão do projeto, foi realizado um 

estudo dos dados que foram pesquisados, coletados e elencados dos custos 

logísticos do setor de farelo de soja da Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda., 

utilizando a pesquisa de observação e em meios eletrônicos (softwares). 

Durante algum tempo, o estudo de caso foi visto como um procedimento que 

não tinha uma exigência significativa e que o seu objetivo era somente para estudos 

que possuíam natureza exploratória. Talvez por esse estudo não ser considerado 

como de conclusão, ou seja, que tivesse resultados óbvios e concretos, não era 

considerado importante. 

Estudo de caso, que se caracteriza,  

 
[...]. No método do estudo de caso, leva-se em consideração, 
principalmente, a compreensão, como um todo, do assunto investigado. 
Todos os aspectos do caso são investigados. Quando o estudo é intensivo, 
podem até aparecer relações que, vistas de outras maneiras, não seriam 
descobertas (FACHIN, op. cit., p. 45). 

 

O estudo de caso não é uma tarefa simples de ser realizada. A experiência de 

um pesquisador se faz necessária para que após a realização desses estudos se 

possam analisar e interpretar os dados coletados. É por esse motivo que ao se fazer 

um estudo de caso ressalta-se a importância de que o autor da pesquisa 

proporcione uma visão do contexto do problema e também elencar os fatores que 

possam o influenciar ou ser por ele influenciados. 

Este trabalho é um estudo de caso, pois buscou através de pesquisa de observação, 

comparação e coleta de dados, trazer para a realidade informações até então 

desconhecidos. 

 

 

3.3 MÉTODO 

 

Método é o caminho pelo qual se chega a determinados resultados, mesmo 

que esse caminho não tenha sido definido ou de alguma forma traçado para tal. 
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De maneira geral e se tratando de logística, em específico o setor de 

transportes da Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda., tendo como foco a análise de 

custos envolvidos na operação de transportes, buscou-se selecionar as técnicas 

ideais e tomar as decisões corretas para analisar os custos logísticos para se chegar 

a um objetivo mais concreto: o resultado da pesquisa de viabilidade da frota própria 

de veículos. 

Nesse caso, a pesquisa tem como objetivo forçar a investigação que possa 

oferecer um conhecimento mais amplo das atividades e principalmente dos custos 

incluídos na distribuição de produtos (farelo de soja). 

Em resumo, pode-se dizer que método trata-se de um conjunto de várias 

atividades sistematizadas e racionadas que permitem alcançar o objetivo geral da 

pesquisa. 

Pode se dizer que:  
 

A abordagem indutiva pode ser considerada uma evolução da abordagem 
dedutiva. A maioria das pesquisas nas áreas físicas e biológicas se baseia 
nela. Através da indução, atribuímos as características do particular ao 
geral. A abordagem indutiva depende da observação e da experiência 
empírica. Por outro lado pode ser dizer que a abordagem dedutiva depende 
da lógica, da matéria e da experiência de seu pesquisador (ESPÍRITO 
SANTO, 1992, p. 27). 

 
         O método pelo qual a pesquisa foi feita é indutivo e dedutivo. Indutivo, pois a 

partir de dados obtidos acaba-se por induzir resultados que não estão contidos nas 

partes que foram pesquisadas. Na maioria dos casos o objetivo é levar a algumas 

conclusões onde o conteúdo examinado tem um campo de estudo muito maior do 

que os dados iniciais. 

           É ainda dedutivo, pois após o levantamento de dados, análise, comparação e 

verificação pode se chegar á conclusão de que tal fato se faz necessário para que 

os processos sejam rentáveis. 

 

 

3.4 COLETAS DE DADOS 

 

Para que se pudesse dar continuidade é este estudo de caso, foi realizada 

junto à empresa Agrodanieli, uma coleta de dados. Os dados coletados formam 

parte dos custos de transportes demonstrando assim a representatividade em 

relação ao faturamento. Através de uma tabulação dos dados feitas em planilhas 
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eletrônicas e gráficos permitiu-se organizar as informações, como custos, despesas 

e o faturamento, para realizar a sua representação do todo. 

Houve a utilização de documentação indireta e direta onde os dados foram 

coletados a partir de uma pesquisa na Agrodanieli. Na forma indireta utilizando 

meios como relatórios que foram obtidos em um sistema de software e ainda 

gráficos de demonstração dos custos e despesas com a frota própria de veículos. 

Na forma direta a utilização da observação para levantar alguns aspectos da 

realidade como fatos ou fenômenos que foram estudados. 

A população dos dados coletados pesquisados é o setor logístico do farelo de 

soja, em específico os transportes de cargas de farelo de soja na Agrodanieli 

Indústria e Comércio Ltda. 
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4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

A Agrodanieli Indústria e Comércio teve sua fundação no ano de 1990, com 

sede em Tapejara, Rio Grande do Sul, tem em seus fundadores uma ampla 

experiência na comercialização de grãos desde o ano de 1984. Atua hoje no 

segmento de grãos, venda de insumos, industrialização de soja, fábrica de rações, 

trabalha ainda com o segmento avícola integrado, além de supermercado. O 

crescimento está diretamente impulsionado com dois motivos: transformar grãos em 

carnes nobres e ser reconhecida no mercado pela competitividade e qualidade de 

seus produtos. 

A empresa conta com várias unidades de recebimento onde recebe soja, 

milho e trigo. A unidade localizada na comunidade de São Domingos possui fabrica 

de extração de óleo de soja e a produção do farelo de soja. Parte do farelo de soja 

produzido é utilizada como ingrediente para a produção da fábrica de rações. O óleo 

de soja bem como o farelo que excedente são comercializados no mercado interno e 

externo. 

Como a necessidade de soja é grande, a empresa também dispõe de um 

departamento de insumos, o qual, ajuda no suporte dos produtores para o bom 

desempenho nas lavouras. A integração de frangos é atendida com ração a granel, 

pintos de 01 dia, assistência técnica e consultoria necessária. Possui ainda o 

incubatório localizado na cidade de Ibiaçá, também no Rio Grande do Sul, onde 

conta com sistemas tecnológicos de incubação industrial. A Agrodanieli conta ainda 

com duas unidades de abate de frangos de corte onde atende ao mercado nacional 

e internacional. 

Possui também uma moderna fábrica de farinhas que transformam 

subprodutos em novos produtos. Isso juntamente com o um eficiente tratamento de 

efluentes colabora para evitar que danos prejudiquem o meio ambiente. 

Se tratando do setor em questão que é a logística do farelo de soja, a 

empresa dispõe hoje de um truque basculante (ergue a sua estrutura de carga 

através de um sistema hidráulico) o qual é utilizado para o transporte de farelo de 

soja entre as unidades, três carretas basculantes e um bitruck graneleiro (veículo 

com quatro eixos que tem sua estrutura fixa) os quais são utilizados para a 

distribuição de farelo de soja para os clientes.   
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Fig
ura 1: Unidade de São Domingos – Área Fabril 
Fonte: Agrodanieli 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Neste capítulo dar-se-á uma breve explicação através dos principais autores a 

cerca do assunto Logística. 

 

 

5.1 HISTÓRICO 

 

Na antiguidade as guerras eram longas e geralmente à grandes distâncias, 

para isso eram necessárias deslocamentos frequentes  e, para transportar tropas, 

carros de guerra, armamentos e mantimentos aos locais de combate eram 

necessários o planejamento, a organização e a execução de tarefas logísticas que 

envolviam a definição de rotas. Na Grécia Antiga, Império Romano e Império 

Bizantino os militares responsáveis pela distribuição de suprimentos eram chamados 

de Logistikas, desde então o termo logística vem sendo empregado. 

Pela definição do Council of Supply Chain Management Professionals, 
 
 

[...] logística é a parte da Cadeia de Abastecimento que planeja programa e 
controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-
primas, materiais semiacabados e produtos acabados, bem como as 
informações a elas relativas, desde o ponto de origem até o ponto de 
consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes 
(CARVALHO, 2002, p. 31). 

  

Como a logística é o que controla o fluxo e armazenamento de matérias-primas 

percebe-se que é o setor que mais tem importância para o bom funcionamento das 

empresas. Segundo BOWERSOX (2007) a logística não envolve somente os 

transportes, mas também os estoques, armazenagem, manuseio de materiais e 

embalagens, além de um projeto de rede e informações. Gerenciar o trabalho 

relacionado á essas áreas é um desafio, já que o objetivo é gerar um atendimento 

das exigências da logística. Pois quando há um bom trabalho faz com que todos os 

setores possam fluir com agilidade e qualidade para o andamento dos processos 

produtivos. 

 

5.2 EXIGÊNCIAS E SUCESSO 
 
 

 

http://cscmp.org/
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As novas exigências para a atividade logística no mundo passam pelo maior 

controle e identificação de oportunidades de redução de prazos, custos e 

programação de entregas em tempo ágil. As crescentes transformações, os 

impactos tecnológicos e a globalização nos trazem desafios, como a necessidade de 

sermos competitivos, pois os consumidores estão cada vez mais exigentes no que 

tange a qualidade de serviços. 

A clássica tarefa de distribuição tem como meta colocar mercadorias nos 

prazos certos, em perfeitas condições e colocados à disposição dos clientes nas 

quantidades necessárias. 

Uma empresa que queira obter sucesso no processo de terceirização 

necessita, antes de tudo, saber realizar as escolhas certas, buscar sempre 

empresas que primam pela qualidade de seus funcionários e que realizam 

constantes treinamentos, no intuito de manter sempre seus clientes tranquilos e 

satisfeitos. 

 Quando se trata de frota própria de veículos, como é o caso da Agrodanieli 

Indústria e Comércio Ltda., consegue-se ter um controle mais específico dos 

caminhões e profissionais que trabalham com os veículos de carga. Geralmente 

quando a empresa, que produz determinada matéria-prima para atender a demanda 

do mercado, possui frota própria de veículos para a distribuição de produtos há um 

compromisso com maior responsabilidade, pois se pode ter um controle mais 

adequado da forma de trabalho dos motoristas. 

 

5.3 MODAIS DE TRANSPORTE 

 

Em relação aos transportes:  

 

O tipo de transporte mais comum é o de modal único, o qual oferece 
serviços utilizando apenas um modal de transporte. Esse tipo permite que 
uma transportadora se torne altamente especializado, competente e 
eficiente (BOWERSOX; CLOSS, 2007, p. 295). 

 

Os modais de transporte, como ferroviário, aeroviário e hidroviário, vêm 

crescendo significativamente dentro do país. Porém, o TRC (Transporte Rodoviário 

de Cargas) ainda tem importância influente, pois é ele o responsável pelo 

deslocamento das mercadorias onde o acesso por outros meios de transporte é 
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mais difícil. Mesmo se tratando de um modal de transporte onde há muitos custos, 

ele ainda é o que mais se utiliza. E esse transporte não é utilizado somente por 

grandes empresas, ele parte desde o pequeno comerciante que necessita de pouca 

quantidade de matéria prima ou de produtos já industrializados até as empresas 

multinacionais que necessitam exportar ou importar seus produtos até os centros de 

distribuição para posteriormente serem comercializados. 

Dentro da logística: 

 

 [...] ‟transporte refere-se aos vários métodos para se movimentar produtos. 
Algumas das alternativas populares são os modos rodoviário, ferroviário e 
aeroviário. A administração da atividade de transporte geralmente envolve 
decidir-se quanto ao método de transporte, aos roteiros e à utilização da 
capacidade dos veículos (BALLOU, 1993, p 24).  

 

O transporte de cargas não se resume somente a um modal. Além do modal 

rodoviário, ainda é utilizado o ferroviário, aeroviário e hidroviário, que são os mais 

conhecidos. 

O modal rodoviário é o mais utilizado, pois é esse modal que permite a maior 

flexibilidade referente ás entregas. Com ele pode-se realizar distâncias médias e 

curtas em pouco tempo. É ele quem acaba interferindo no andamento dos outros 

modais que dão segmento para levar as mercadorias ao seu destino. Tem como 

desvantagem os riscos de perdas, roubos ou danos e ainda um custo elevado.   

 

 

Figura 2: Imagem do modal rodoviário. 
Fonte: Clikaki 
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O modal ferroviário consegue por sua vez juntar mais mercadorias e dar mais 

fluxo no transito, mas não é flexível para realizar as coletas e não costuma associar-

se com cargas de pouco volume. Geralmente esse tipo de modal não „‟roda‟‟ sem 

estar com a carga completa. 

 

Figura 3: Imagem do modal ferroviário. 
Fonte: Clikaki 
 

 

O modal aeroviário geralmente utilizado para transporte de pessoas também 

realiza a logística de mercadorias com rapidez e chega onde os outros não podem 

ter acesso. Porém esse modal não possui um sistema que possa atender cargas 

que não sejam embaladas.   

 

 

Figura 4: Imagem do modal aeroviário. 
Fonte: Clikaki 
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O modal hidroviário ou marítimo, bem como o ferroviário, também tem maior 

fluxo pela diminuição congestionamentos. Seus veículos têm um tempo de 

durabilidade maior. Mas por outro lado necessita de lotação total para poder seguir 

viagem. 

 

Figura 5: Imagem do modal hidroviário ou marítimo. 
Fonte: Clikaki 

 

 
 

5.4 DIFICULDADES LOGÍSTICAS 
 
 
 A distância é uma das principais dificuldades que afeta o sistema logístico. O 

fato de que a maioria dos consumidores, os quais necessitam de determinados 

produtos para poder utilizá-los em suas empresas, não se localizam num raio 

próximo pode gerar problemas, como por exemplo, o tempo que é preciso para que 

a carga seja entregue. Geralmente, os clientes residem em uma área geográfica 

muito ampla, o que faz com que a dificuldade do setor logístico seja maior para 

atender as demandas de seus clientes reais e potenciais.  

Como o foco da logística é „‟diminuir o hiato entre a produção e a demanda, 

de modo que os consumidores tenham bens e serviços quando e onde quiserem, e 

na condição física que desejarem‟‟(BALLOU, 1993, p 17), deve ser dada maior 

atenção a esse setor para que os clientes obtenham o que desejam e os resultados 

para a eficiência da logística seja relevante como fator de sucesso para a empresa. 
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 Segundo Ballou (1993) nível de eficiência e eficácia do setor logístico para 

atender a demanda da cadeia de suprimentos ainda precisa ter muitas melhorias, 

como por exemplo, os prazos de entrega e qualidade do serviço prestado ao cliente. 

Automaticamente toda produção e entrega de produtos depende também de uma 

logística eficiente para que se dê andamento ao processo de outras empresas. Esse 

é um fator que pode influenciar diretamente quando se tratar de uma estratégia para 

ter vantagem competitiva no mercado. A questão é que não basta uma empresa ter 

todos os pontos fortes ao seu lado quando se fala em qualidade no produto. O que 

se deve ter em mente é que um produto de qualidade, com um preço acessível ao 

consumidor e principalmente a prestação de serviços do setor logístico, sendo ele 

próprio ou terceirizado, com rapidez, agilidade e garantia faz com que aumente visão 

no mercado. 

Uma dificuldade que existe dentro da logística, para Ballou (1993) em relação 

ao setor de transportes, é o fato de que em muitos casos não se consegue dar uma 

maior otimização do uso da capacidade de carga dos veículos. Isso se deve as 

variações do tipo de mercadoria que será transportada. Em alguns casos os 

produtos são de difícil „‟encaixe‟‟ nos veículos, o que faz com que o custo unitário 

aumente, pois quanto menos produtos serão entregues mais cargas serão 

necessárias para atender as demandas dos clientes resultando num maior custo. 

 

5.5 TIPOS DE CARGAS 

 

Alguns fatores que podem influenciar nos custos dos fretes, independente da 

terceirização ou não do transporte, podem ser citados. São eles: distância, volume, 

densidade, facilidade de acondicionamento, facilidade de manuseio e mercado 

(BOWERSOX, 2007). 

A distância é um fator que sofre uma influência considerável nos valores, pois 

há um aumento do combustível consumido, a manutenção pelo desgaste provocado 

e até mesmo a mão de obra. Se a viagem for longa e sem paradas a vantagem é 

que se ganha tempo e agilidade. 

Segundo Bowersox (2007), o volume das cargas também influencia nos 

custos, pois dependendo do tipo de mercadoria a ser carregada que pode ser de 

difícil locação. Pode se citar como exemplo uma carga de resíduos extraídos numa 

classificação de grãos. 
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Ainda seguindo o raciocínio de Bowersox (2007), a densidade é um dos 

fatores que podem dar maior escoamento de produtos nos transportes. Se tratando 

de grãos, por exemplo, são produtos que se „‟encaixam‟‟ na carroceria do veículo, 

fazendo com que a quantidade de produto na carga seja maior e seu custo se 

reduza por tonelada. 

No acondicionamento das cargas o que pode atrapalhar é o tipo de produto 

que se esta sendo transportado. No caso de maquinários agrícolas, a quantidade de 

unidades é reduzida devido ao seu tamanho e formato. 

Quanto à facilidade no manuseio das cargas, é uma maneira de dar maior 

agilidade durante a distribuição dos produtos. São casos, por exemplo, de produtos 

em embalagens como BAGS (sacos de tamanhos como uma tonelada ou 

quinhentos quilos), sacos (paletizados), ou carga a granel. Para as descargas de 

bags são utilizados guindastes para a descarga. No caso de paletes (estrabo de 

madeira ou plástico para colocação de produtos) utilizam-se empilhadeiras para dar 

maior agilidade á movimentação de produtos. E quando a carga for a granel utilizam-

se carretas basculantes o que facilita a descarga e diminui a mão de obra 

necessária. 

Por fim, um dos fatores que mais influenciam os valores dos fretes é o 

mercado. Como acontece com a maioria das empresas, sejam elas prestadoras de 

serviços de transportes ou empresas que possuam sua própria frota de veículos, 

uma saída para diluir os custos de transporte é a chamada carga de retorno ou frete 

casado. Geralmente isso não é muito frequente. Mas quando se consegue 

„‟encaixar‟‟ viagens que gerem receitas faz com que a empresa se torne um pouco 

mais competitiva dentro do mercado em que atua. Se não houver uma carga de 

retorno, outra solução é aproveitar para diminuir ao máximo os custos com o frete 

pela viagem inicial, que pode tornar a empresa menos competitiva (BOWERSOX, 

2007). 

 

5.6 CUSTOS OPERACIONAIS DE TRANSPORTE 

 

 O setor de transportes representa em média, 60% dos custos logísticos para 

as empresas. Portanto, é necessário realizar uma análise maior dos custos, 

verificando se os gastos estão sendo adequadamente destinados, pois qualquer 
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redução que houver nesses custos poderá ter uma interferência significativa, para 

mais em valores, no resultado de cada período. 

 No momento em que se opta por adquirir o transporte próprio, deve-se levar 

em consideração que os custos para ter um veículo rodando não são pequenos. 

Gerentes e diretores devem realizar análises para que haja um melhor 

conhecimento dos custos fixos e variáveis. 

 Quando surge a palavra custos na mente das pessoas, logo se percebe que 

representa a ideia de gastos, o que vem a envolver valores. Não se trata falar de 

custos somente na questão logística, em específico o transporte, mas sim de toda 

uma cadeia de suprimentos. A redução desses custos é o que possibilita uma 

empresa ser mais competitiva, tornando-se assim uma potência no seu setor. 

Os custos podem ser classificados de duas maneiras: os fixos e as variáveis. 

Para um melhor entendimento dos custos é necessário conhecer todos os aspectos 

econômicos da atividade de transporte.  

 

Custos Variáveis: são custos que se alteram de maneira direta e 

previsível em relação a determinado nível de atividade, em dado período. 

Os custos variáveis só podem ser evitados não operando o veículo. A não 

ser em situações excepcionais, as taxas de fretes devem cobrir pelo menos 

os custos variáveis. A categoria variável inclui custos diretos da 

transportadora inerentes ao transporte de cada carga. Essas despesas são 

geralmente referidas como custo por quilometro ou por unidade de peso. Os 

componentes normais de custos dessa categoria incluem o combustível, a 

manutenção e, algumas vezes, a mão de obra [...] 

 Custos Fixos: são custos que não se alteram em curto prazo e são 

incorridos ainda que a empresa deixe de operar, por exemplo, durante um 

feriado ou uma greve. Essa categoria de custos inclui custos da 

transportadora, não afetados diretamente pela quantidade de carga 

movimentada. No caso das transportadoras, os custos fixos incluem os 

custos dos terminais, diretos de acesso, sistemas de informação e 

depreciação de veículos. Em curto prazo, os custos decorrentes do ativo 

imobilizado devem ser cobertos pela margem de contribuição após dedução 

dos custos variáveis, por carga transportada. Em longo prazo, o ônus dos 

custos fixos pode ser um pouco reduzido com venda do ativo imobilizado: 

direitos de acesso e tecnologia são elementos cuja venda é geralmente 

difícil (BOWERSOX; CLOSS, 2009 apud, Maito. p. 306). 

 

 Para Ballou (2006), o setor de transportes é considerado, se não o mais 

importante, mas um dos que mais tem influência nos custos das empresas. A 

movimentação de produtos utilizando veículos de carga consome até dois terços do 

montante dos custos envolvidos na logística. Em alguns casos, as empresas que 
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fornecem a maior quantidade de produtos para outras industrializarem, ficam em 

locais mais distantes, o que dificulta os meios de transporte á chegar a essas 

regiões, aumentando os seus custos. 

 Outra questão que também deve ser analisada é o tipo de carga que se está 

transportando. Geralmente os fretes são pagos pelo volume de produtos que cada 

veículo pode carregar. Segundo Bowersox e Closs (2007), quanto maior a carga que 

o veículo pode transportar, menor é o custo unitário, pois todos os custos fixos e 

variáveis, bem como os custos administrativos, são divididos numa proporção maior 

de carga, reduzindo o custo total do frete. 

Quanto mais as empresas gerenciam seus custos, maiores são os resultados. 

Por isso que as empresas que possuem frota própria de veículos devem dar maior 

atenção aos seus gastos, onde é gasto e saber qual a renda que isso está lhe 

proporcionando. 
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6 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

6.1 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE NA AGRODANIELI 
 
   

A principal utilização dos veículos de carga da Agrodanieli é para o transporte 

de farelo de soja. Naturalmente, quando não há um volume grande desse produto 

para ser entregue, a empresa destina seus veículos para outras atividades que, na 

maioria das vezes, é retirar produtos de suas unidades de recebimento ou até 

mesmo buscar produtos em seus fornecedores (FOB). 

 A empresa Agrodanieli conta hoje com três carretas e um caminhão bitruck 

para o transporte de soja in natura e outros produtos como trigo e milho procedentes 

de outras unidades, além da areia como frete retorno quando há viagens para região 

de Porto Alegre. A tabela 1 apresenta a descrição dos veículos utilizados. 

 

VEÍCULO MARCA / MODELO ANO 

IRP 5944 Scania R 420 2011 
ISB 5580 Mercedes Bens Axor 2544 2011 
IQT 8161 Mercedes Benz Axor 2544 2010 
ISD 5926 Mercedes Benz Atego 2425 2011 

Tabela 1: Veículos próprios utilizados para transporte na Agrodanieli. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

Em geral, os caminhões que realizam as entregas de farelo de soja para os 

clientes, conseguem atender a demanda necessária. O produto é distribuído em 

regiões específicas, as quais podem ser consideradas rotas tradicionais. Como em 

alguns casos os clientes necessitam de cargas todos os dias da semana, 

revezamentos são feitos entre os caminhões para atender com agilidade e rapidez 

ao pedido do comprador.  

Dentro de uma programação feita até o final de semana, pode-se projetar a 

semana de entregas dos produtos com os caminhões próprios. Geralmente o tempo 

em que um caminhão fica na estrada leva de 4 a 5 horas de sua origem até o 

destino. O frete de retorno sempre ajuda a aliviar os custos da viagem de ida. 

Dependendo da localização de cada cliente, até o carregamento do frete de retorno, 

demora em média 1 hora. As condições climáticas e principalmente da descarga são 

fatores que acabam atrapalhando esse processo, já que provoca um atraso para o 

novo carregamento. 
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Em semanas com bastante movimento de venda e distribuição onde mesmo 

utilizando toda a frota ainda ficam lacunas pendentes, como o número de caminhões 

da frota própria é reduzido e precisam-se atender os clientes, busca-se como 

alternativa a terceirização. Se forem quantidades maiores de cargas, recorre-se aos 

serviços de transportadoras ou até mesmo de eventuais „‟freteiros‟‟ que possam 

realizar as entregas. Quando se trabalha com a frota própria pode se ter uma maior 

tranquilidade quanto à responsabilidade dos profissionais que operam os 

caminhões, pois há uma melhor comunicação e conhecimento entre quem gerencia 

as cargas e quem executa as entregas. Ao se contratar empresas terceirizadas nem 

sempre o serviço prestado pode ser de qualidade. O compromisso muitas vezes 

deixa de ser o principal ponto de referência da empresa. Nesse sentido, o custo com 

manutenção, custos fixos e variáveis não são contabilizados. Por outro lado, a 

confiança depositada em terceiros acaba sendo prejudicial, uma vez que tenha sido 

contratada para que os compradores não fiquem sem produto e afetem sua 

produção. 

 

6.2 QUILOMETRAGEM 

 

A empresa Agrodanieli possui a sua extração de farelo de soja no município 

de Tapejara o ponto de partida das viagens é na própria cidade. A quilometragem é 

uma variável, pois muda a cada mês o número de viagens e a distância percorrida 

por viagem é diferente, tornando assim um fator responsável pela variação dos 

custos de transporte. A tabela 2 demonstra a distância percorrida pelos veículos 

durante o período de 1 (um) ano. 

MES IRP 5944 ISB 5580 IQT 8161 ISD 5926 

Ago/11 7114 7589 3128 4490 
Set/11 7389 6311 1221 6913 
Out/11 8313 7939 2151 7681 
Nov/11 9106 8480 3665 8770 
Dez/11 10227 8352 6697 8111 
Jan/12 5723 2240 4801 5455 
Fev/12 7914 8233 4870 7891 
Mar/12 6105 6216 2523 7867 
Abr/12 7198 7036 3410 7932 
Mai/12 8238 7775 8001 6582 
Jun/12 6142 5578 6323 5956 
Jul/12 6717 7270 6949 5670 

TOTAL 90186 83019 53739 83318 

Tabela 2: Quilometragem percorrida no período 

Fonte: Elaboração do Autor. 



32 

 

O gráfico 1 dá-nos uma melhor visualização dos quilômetros percorridos por 

cada veículo. Um dos veículos percorreu menor distância, pois realizou entregas em 

localidades próximas e coletas nas unidades de recebimento da Agrodanieli. 

 

 
Gráfico 1: Quilometragem percorrida no período. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

6.3 MANUTENÇÃO 

 

É indispensável a qualquer tipo de veículo, principalmente os veículos de 

carga, os quais sofrem maior desgaste devido ao peso que transportam. As rodovias 

e estradas por onde transitam os veículos são fatores que também determinam os 

gastos com manutenção. 

A manutenção preventiva tem por objetivo reduzir os custos da manutenção 

corretiva, pois os serviços são realizados na cidade de Tapejara, de onde são 

emitidas as cargas. Como os veículos são máquinas, não tem como prever qual o 

tipo de quebra que pode acontecer. Para que possa se ter uma precaução pode-se 

realizar um monitoramento dos veículos, com o intuito de minimizar novas correções. 

Um item que pode se dar mais destaque em relação à manutenção preventiva é a 

troca óleo lubrificante e os filtros, prolongando sua vida útil. 

A manutenção corretiva é realizada quando há algum problema no veículo, o 

que faz com que não o mesmo não funcione de maneira adequada. Essa 

manutenção ocorre, em alguns casos, por falta de manutenção preventiva, o que 
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pode custar um valor maior para a reposição das peças. Geralmente esse tipo de 

manutenção ocorre em outras cidades, pois o veículo não consegue se deslocar até 

a cidade de origem para poder realizar o conserto. Um exemplo de manutenção 

corretiva é em motores, eixos, sistema elétrico ou hidráulico. Conforme a tabela 3 

observa-se o valor gasto com manutenção preventiva e corretiva no período de 

agosto de 2011 a julho de 2012. 

MÊS IRP 5944 ISB 5580 IQT 8161 ISD 5926 

Ago/11 R$       1.312,56 R$       1.894,80 R$       1.168,00 R$                    - 
Set/11 R$       2.511,18 R$       1.009,00 R$       1.747,50 R$             44,00 
Out/11 R$           162,80 R$       2.310,65 R$               9,30 R$             14,00 
Nov/11 R$           611,60 R$           198,90 R$       7.209,21 R$                    - 
Dez/11 R$           212,44 R$           643,61 R$           127,10 R$                    - 
Jan/12 R$           856,50 R$       2.284,42 R$       2.158,80 R$                    - 
Fev/12 R$           101,25 R$       1.366,57 R$             57,88 R$             43,00 
Mar/12 R$       1.620,14 R$             45,00 R$       1.424,00 R$           583,36 
Abr/12 R$           886,29 R$           966,75 R$       2.417,30 R$           166,25 
Mai/12 R$       2.120,00 R$       1.097,90 R$           575,47 R$                    - 
Jun/12 R$             10,00 R$       1.186,90 R$           766,86 R$                    - 
Jul/12 R$           615,85 R$           779,57 R$       1.450,18 R$             58,00 

TOTAL R$     11.020,61 R$     13.784,07 R$     19.111,60 R$           908,61 

Tabela 3: Manutenção Preventiva e Corretiva. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

Como se pode perceber, no mês de novembro de 2011, um dos veículos, o 

IQT 8161, teve um custo maior de manutenção. Esse custo deve-se a problemas 

mecânicos e também a manutenção preventiva. Como se percebe analisando o 

gráfico 2 em apenas 6 (seis) meses, do período estudado, houve gastos com 

manutenção que ultrapassaram o valor de R$ 2.000,00. Ou seja, os custos foram 

maiores em determinados meses do período de doze meses em estudo. 
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Gráfico 2: Gastos com manutenção da frota própria. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

No gráfico 2 foram elencados os custos com manutenção, preventivos e 

corretivos, referentes ao período de Agosto de 2011 e Julho de 2012. 

 

6.4 PNEUS 

 

 

 Os custos com troca, recapagem e conserto de pneus também são altos 

custos varáveis. Porém, o que pode fazer com haja uma redução desses custos é no 

momento da aquisição de um produto que seja de qualidade superior. Não se pode 

deixar de lado a importância do pessoal responsável pelo cuidado e conservação 

dos pneus de cada veículo. Realizar uma troca ou recapagem no tempo certo pode 

fazer com que o pneu tenha uma vida útil maior, fazendo uma quilometragem maior 

e evitando gastos com pneus novos. De certa forma, o percurso percorrido pelo 

veículo também deve ser analisado. Em alguns trechos onde não há uma 

conservação adequada da rodovia, o desgaste sofrido pelos pneus também é 

grande, o que ocasiona mais custo para a empresa. 
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 A empresa possui três caçambas, as quais são rebocadas por três cavalos 

mecânicos. Os veículos articulados possuem 22 pneus e o bitruck possui 12 pneus. 

Sendo assim, os pneus representam uma fatia grande do valor inicial do veículo. 

 De acordo com o gráfico 3, podem-se observar os custos que empresa teve 

com pneus.  

 

 
Gráfico 3: Custos com pneus da frota própria. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

Em meses do ano estudado como agosto, setembro, outubro, novembro de 

2011 e março e maio de 2012, alguns veículos, como por exemplo, o IRP 5944 e o 

IQT 8161, tiveram um maior desgaste nos pneus o que acarretou maior custo com 

troca e recapagem. Fato esse que se deve ao tempo de quilometragem que cada 

pneu tem e também pelo trajeto traçado por eles. Como em algumas épocas do ano 

os veículos tiveram uma menor quilometragem rodada, consequentemente o custo 

com recapagem e troca de pneus usados por novos também sofreu uma redução. 

 Na tabela 4 observa-se o detalhamento mensal dos custos com pneus. 

 

MES IRP 5944 ISB 5580 IQT 8161 ISD 5926 

Ago/11 R$             29,00 R$             34,00 R$       1.823,00 R$                    - 
Set/11 R$       1.679,00 R$           881,00 R$       1.756,00 R$                    - 
Out/11 R$       2.001,00 R$           195,00 R$                    - R$                    - 
Nov/11 R$       2.000,00 R$             44,00 R$           320,00 R$                    - 
Dez/11 R$             36,00 R$             77,00 R$                    - R$             52,00 
Jan/12 R$           107,00 R$             60,00 R$             88,00 R$                    - 
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Fev/12 R$                    - R$             50,00 R$             24,00 R$                    - 
Mar/12 R$       1.984,00 R$       4.311,00 R$       1.767,00 R$                    - 
Abr/12 R$                    - R$                    - R$           194,00 R$                    - 
Mai/12 R$       6.600,00 R$           117,00 R$       1.685,00 R$                    - 
Jun/12 R$             22,00 R$                    - R$           840,00 R$                    - 
Jul/12 R$       1.041,00 R$             12,00 R$             54,00 R$           145,00 

TOTAL R$     15.499,00 R$       5.781,00 R$       8.551,00 R$           197,00 

Tabela 4: Custos com pneus da frota própria. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

  

No período estudado, os veículos tiveram o seguinte custo por quilometro 

rodado: 

- IRP 5944= R$15.499,00 / 90186 km = R$0,17; 

- IQT 8161= R$ 8.551,00 / 53739 km = 0,16. 

Os veículos IRP 5944 e IQT 8161 tiveram maior custo pneus devido à 

questão de que foi necessária a colocação de pneus novos, pois o tempo de 

duração dos que estavam em uso já era bastante alto e não havia possibilidade de 

recapagem. 

 

6.5 PEDÁGIOS 

 

 A maneira mais eficiente que as concessionárias utilizam para arrecadar 

fundos para suprir seus custos e gastos com manutenção das rodovias é o pedágio. 

Cada veículo que transita nas rodovias com praças de pedágio paga pelo direito de 

viajar numa estrada de qualidade o que pode garantir maior tranquilidade e conforto 

aos viajantes. 

 Em algumas rotas específicas que os veículos transitam, podem-se destacar 

duas das mais frequentes: Tapejara até Sarandi onde o valor pago pra rodar é R$ 

108,90; e Tapejara até Salvador do Sul onde se destina R$ 112,50 para o 

pagamento de pedágios. Como o valor do frete é sempre incluído nos preços por 

tonelada dos produtos a serem transportados, o pagamento dos pedágios é de 

responsabilidade da própria empresa. 

 Das rotas estudadas, não há nenhuma onde não há pagamento de pedágios. 

Somando todos os custos com pedágios e dividindo pela quantidade de veículos os 

valores fecham em R$901,76 mês/veículo. 

 A tabela 5 apresenta os custos com pedágios relativos a cada veículo. 
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MES IRP 5944 ISB 5580 IQT 8161 ISD 5926 

Ago/11  R$         959,60   R$       1.124,30  R$        -  R$         706,50  
Set/11  R$     1.312,90   R$       1.109,00  R$        -  R$     1.015,70  
Out/11  R$     1.237,80   R$       1.272,90  R$        -  R$         786,50  
Nov/11  R$     1.320,10   R$       1.278,90   R$      204,20   R$     1.330,30  
Dez/11  R$     1.113,10   R$       1.086,00   R$      792,30   R$         879,10  
Jan/12  R$         534,50   R$          376,80   R$      589,40   R$         845,80  
Fev/12  R$     1.472,40   R$       1.682,90   R$      736,10   R$         626,80  
Mar/12  R$     1.090,80   R$       1.172,70  R$       -  R$         991,60  
Abr/12  R$     1.222,20   R$       1.121,40   R$      281,60   R$         686,20  
Mai/12  R$     1.435,50   R$       1.301,00   R$      695,30   R$         858,60  
Jun/12  R$     1.111,50   R$       1.111,50   R$      689,40   R$         941,00  
Jul/12  R$         876,60   R$       1.379,00   R$ 1.386,30   R$         538,30  

TOTAL R$ 13.687,00 R$     14.016,40 R$ 5.374,60 R$ 10.206,40 

Tabela 5: Pedágios pagos pela frota própria. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

  

No gráfico 4 podem-se visualizar melhor os custos com pedágios pagos no 

período de Agosto de 2011 á Julho de 2012. 

 

 
Gráfico 4: Pedágios pagos pela frota própria. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

Como se pode analisar no gráfico 4o veículo ISB 5580, teve o maior valor 

gasto com pedágio no período. A grande maioria de suas entregas foi realizada na 

cidade de Sarandi, onde o custo pra rodar tem valor mais significativo. Já o IQT 
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8161, teve menores custos com pedágios, pois circulou com menor frequência em 

rodovias com praças de pedágio. 

O pagamento dos pedágios é feito através de cartões de vale pedágio. 

Quando a empresa terceiriza o frete, o valor do pedágio é por conta da 

transportadora que venha a prestar o serviço. Se um autônomo realizar a prestação 

de serviços o valor é carregado no cartão e descontado no pagamento do frete. 

 

 

6.6 SALÁRIOS E ENCARGOS 

 

 

Os salários são valores fixos, onde há variação somente quando há aumento 

individual ou coletivo. Se tratando de custo com pagamento de salário para os 

motoristas, há uma representação dos valores pagos. Como se pode perceber no 

gráfico 5, o valor pago é definido pelos gerentes da empresa. Há uma diferença de 

R$ 478,80 do maior para o menor valor, fato que se deve a questão de tempo de 

serviço, que cada profissional que trabalha com esses veículos, tem dentro da 

empresa. 

 

 
Gráfico 5: Valores pagos á motoristas. 

Fonte: Elaboração do Autor. 
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A tabela 6 mostra os valores que são pagos aos motoristas mensalmente. 

Valores estes onde estão somados: alíquota do Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o Risco de 

Acidente de Trabalho (RAT), salário individual de cada motorista, férias e o 13° 

salário, somados aos salários mensais. 

MES IRP 5944 ISB 5580 IQT 8161 ISD 5926 

Ago/11 R$ 2.736,00 R$ 2.629,30 R$ 2.465,13 R$ 2.257,20 
Set/11 R$ 2.736,00 R$ 2.629,30 R$ 2.465,13 R$ 2.257,20 
Out/11 R$ 2.736,00 R$ 2.629,30 R$ 2.465,13 R$ 2.257,20 
Nov/11 R$ 2.736,00 R$ 2.629,30 R$ 2.465,13 R$ 2.257,20 
Dez/11 R$ 2.736,00 R$ 2.629,30 R$ 2.465,13 R$ 2.257,20 
Jan/12 R$ 2.736,00 R$ 2.629,30 R$ 2.465,13 R$ 2.257,20 
Fev/12 R$ 2.736,00 R$ 2.629,30 R$ 2.465,13 R$ 2.257,20 
Mar/12 R$ 2.736,00 R$ 2.629,30 R$ 2.465,13 R$ 2.257,20 
Abr/12 R$ 2.736,00 R$ 2.629,30 R$ 2.465,13 R$ 2.257,20 
Mai/12 R$ 2.736,00 R$ 2.629,30 R$ 2.465,13 R$ 2.257,20 
Jun/12 R$ 2.736,00 R$ 2.629,30 R$ 2.465,13 R$ 2.257,20 
Jul/12 R$ 2.736,00 R$ 2.629,30 R$ 2.465,13 R$ 2.257,20 

TOTAL R$ 32.832,00 R$ 31.551,60 R$ 29.581,56 R$ 27.086,40 

Tabela 6: Valores mensais pagos a motoristas 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

 

6.7 COMBUSTÍVEL 

 

Tratando-se de transportes, o combustível utilizado nos caminhões é um dos 

custos que mais representam quando se fala em logística. Dependendo do tipo de 

veículo, a média gira em torno de 2 a 2,20 km/litro. No caso do bitruck, a média fica 

na casa dos 3,00 km/litro. Há uma grande variação de valores em todos os veículos. 

Isso se deve ao fato de não ter uma quantidade de quilometragem específica pra 

rodar, ou seja, não existe uma rota ou trajeto fixo para ser realizada durante o ano.  

 Outro motivo pelo qual há a variação de consumo de combustível é o volume 

de vendas. Por exemplo, no mês de janeiro, houve uma redução nos custos com 

óleo diesel. Já nos meses de novembro e dezembro de 2011 e de fevereiro até julho 

de 2012, o custo com óleo teve um aumento considerando que as entregas de 

produtos foram mais frequentes. 

 O gráfico 6 mostra os custos com combustível pagos no período entre Agosto 

de 2011 e Julho de 2012. 
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Gráfico 6: Combustível consumido com a frota própria de veículos. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

A tabela 7 expõe em valores reais os custos com combustível relativos ao 

período de Agosto de 2011 a Julho 2012. 

MES IRP 5944 ISB 5580 IQT 8161 ISD 5926 

Ago/11  R$      6.841,99   R$      8.296,26   R$      3.479,27   R$      4.146,33  
Set/11  R$      7.034,47   R$      7.277,44   R$      1.814,69   R$      5.605,59  
Out/11  R$      8.129,40   R$      8.705,56   R$      2.841,08   R$      5.314,10  
Nov/11  R$      9.363,60   R$      8.630,73   R$      4.511,81   R$      6.792,83  
Dez/11  R$   10.152,14   R$      9.010,30   R$      7.613,06   R$      5.830,22  
Jan/12  R$      5.508,81   R$      2.372,68   R$      5.163,58   R$      4.188,93  
Fev/12  R$      7.687,60   R$      8.948,02   R$      5.632,12   R$      5.759,96  
Mar/12  R$      6.509,21   R$      6.830,95   R$      7.817,92   R$      5.950,19  
Abr/12  R$      7.566,03   R$      8.275,63   R$      4.473,32   R$      5.530,73  
Mai/12  R$      8.337,01   R$      8.673,48   R$      8.712,54   R$      4.920,05  
Jun/12  R$      6.232,58   R$      6.219,77   R$      6.813,76   R$      4.432,07  
Jul/12  R$      6.857,33   R$      8.201,40   R$      7.967,99   R$      4.206,67  

TOTAL R$ 90.220,17 R$ 91.442,22 R$ 66.841,14 R$ 62.677,67 

Tabela 7: Valores mensais destinados ao pagamento de combustível. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

 Nota-se que dois veículos, o IRP5944 e o ISB 5580, tiveram maior quantidade 

(R$) nos custos com combustível. Explica-se pelo fato de que são veículos que 

realizam entregas com maior distância e com mais frequência, o que aumenta o 

consumo. 

 

 

6.8 DESPESAS 
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Ao falar em despesas têm-se a visão de custo. Porém, as duas envolvem 

valores, mas as despesas são os valores destinados a pagamento do que não se 

pode considerar algo fixa, como custos fixos, por exemplo. Entre as despesas 

podem-se citar as despesas administrativas, compostas por material de expediente, 

telefone e alimentação. 

As despesas administrativas envolvem o material que é utilizado para 

emissão de notas fiscais, pessoas envolvidas, bem como o material que é destinado 

aos motoristas para realizar anotações referentes às viagens. 

Como a empresa não dispõe de rastreamento via satélite, a forma mais 

utilizada para localização dos veículos é o contato com os motoristas. Visto isso, 

utiliza-se de telefone para a comunicação. 

A alimentação dos motoristas é outra despesa necessária. A empresa 

trabalha com um valor diário de R$ 34,00 reais que cada motorista pode utilizar para 

pagar suas refeições. Porém, o motorista não recebe esse valor em mãos, e sim, 

são cobradas ao final de cada mês as notas referentes á esses gastos com 

alimentação, onde o valor é ressarcido. 

 

 
Gráfico 7: Despesas da frota própria. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

 Na tabela 8 verifica-se o valor destinado ao pagamento de despesas dos 

veículos de frota própria. Percebe-se que o veículo ISD 5926, teve um valor maior 

de despesas em relação aos demais. Isso se explica pelo fato de que o veículo 
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realiza viagens com maior tempo de duração, o que aumenta as despesas com 

alimentação. Ainda teve despesas com mão de obra terceirizada (ajudantes) para a 

descarga de areia. 

MES IRP 5944 ISB 5580 IQT 8161 ISD 5926 

Ago/11 R$                - R$         29,00 RS                  - R$      462,50 
Set/11 R$      383,50 R$      496,00 RS                  - R$      427,00 
Out/11 R$      370,00 R$      521,00 RS                  - R$                 - 
Nov/11 R$      435,90 R$      497,00 RS                  - R$      722,00 
Dez/11 R$      528,25 R$      457,00 RS                  - R$      967,50 
Jan/12 R$      224,00 R$      287,00 RS                  - R$      269,50 
Fev/12 R$      478,25 R$                - RS                  - R$      369,00 
Mar/12 R$      402,00 R$      428,50 RS                  - R$                 -                
Abr/12 R$      416,50 R$      519,00 R$       803,47 R$      831,00 
Mai/12 R$      456,50 R$      539,00 R$         268,7 R$      701,50 
Jun/12 R$                - R$                - R$         159,5 R$      422,00 
Jul/12 R$      411,70 R$      461,00 R$       262,48 R$      777,50 

TOTAL R$ 4.106,60 R$ 4.234,50 R$ 1.494,15 R$  5.949,50  

Tabela 8: Despesas de veículos de distribuição do farelo de soja. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

 

6.9 ACESSÓRIOS 

 

Na tabela 9 verificam-se que houve um número bem elevado de despesas 

nos veículos ISD 5926 e ISB 5580 justificado pelo fato ser colocado os opcionais 

como a cama, além do rádio e o rádio amador. 

 

Ago/12 IRP 5944 ISB 5580 IQT 8161 ISD 5926 

Set/11  R$      180,00   R$   2.452,80   R$                -     
Out/11  R$               -     R$                -     R$                -     
Nov/11  R$               -     R$                -     R$                -     R$  1.371,30  
Dez/11  R$               -     R$                -     R$                -     
Jan/12  R$               -     R$                -     R$                -     
Fev/12  R$               -     R$                -     R$                -     
Mar/12  R$        90,00   R$         17,00   R$                -     
Abr/12  R$        20,00   R$                -     R$      113,00   R$  1.285,50  
Mai/12  R$      800,00   R$                -     R$                -     
Jun/12  R$               -     R$                -     R$                -     
Jul/12  R$               -     R$                -     R$                -     
Set/11  R$               -     R$                -     R$                -     

TOTAL R$ 1.090,00 R$  2.469,80  R$      113,00 R$  2.656,80 

Tabela 9: Valores de acessórios dos veículos. 
Fonte: elaboração do Autor. 
 

 No gráfico 8, estão indicados os meses e os valores gastos com acessórios 
no período estudado. 
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Gráfico 8: acessórios dos veículos 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

 

6.10 IMPOSTOS E SEGUROS 

 

 Os impostos sobre os veículos tem origem do DETRANS/RS, pois é ele o 

órgão responsável por administrar os veículos que estão em trânsito. Trata-se do 

valor que é pago para que os veículos possam rodar dentro das normas de trânsito. 

O principal imposto é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). 

Juntamente com o IPVA está o DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres), que é o seguro obrigatório pago por todos os 

veículos. Como a empresa não possui rastreamento dos veículos este item não foi 

incluso.  

 A tabela 10 mostra o valor desembolsado para efetuar o pagamento dos 

impostos necessários para os veículos estarem de acordo legislação de trânsito. 

 

PERÍODO/VEÍCULO IRP 5944 ISB 5580 IQT 8161 ISD 5926 

Ago/11 á Jul/12 R$ 2.817,85 R$ 2.580,73 R$ 2.341,61 R$ 2.010,83 
Tabela 10: Imposto e seguro dos veículos. 

Fonte: Elaboração do Autor. 
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6.11 FATURAMENTOS DOS VEÍCULOS 

 

 

A empresa Agrodanieli obtém uma parcela de rendimento através do 

faturamento sobre a venda de farelo de soja, onde as entregas são realizadas na 

região, em cidades como Sarandi, Paraí, Não Me Toque e Camargo. Também são 

frequentes os fretes encaminhados para Salvador do Sul, Feliz, Garibaldi, 

Farroupilha e Boa Vista do Sul, todas no Rio Grande do Sul. Quando são destinados 

a essas cidades os veículos carregam areia em cidades como Triunfo e Garibaldi, 

como frete retorno. 

 Os valores dos fretes são predefinidos pela própria empresa, pois também 

terceiriza fretes. Como a frota de caminhões não é grande e em algumas épocas do 

ano o volume de vendas aumenta, há a necessidade de terceirizar transportadoras 

para realizar a entregas do produto (farelo de soja). Porém, quando isso ocorre, 

alguns valores precisam ser aumentados, pois os preços nem sempre são 

compatíveis com o que as transportadoras precisam para dispor caminhões. 

 Em viagens, como por exemplo, para Salvador do Sul ou Feliz, dependendo 

da quantidade carregada, o frete é pago por tonelada, sendo R$29,00/ton. Já em 

viagens para Sarandi e Paraí, o frete gira por volta dos R$ 22,00/ton. 

O gráfico 9 mostra os valores brutos obtidos com a utilização do transporte 

próprio. Esses valores são resultantes do cálculo tonelada x preço, preços esses 

que seriam quando o frete seria terceirizado para „‟freteiros‟‟ ou transportadoras. 
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Gráfico 9: Faturamento da frota própria. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

Analisando o gráfico 9 pode-se perceber que em alguns meses do ano, os 

veículos tiveram uma queda de rendimento, justificado pela redução do volume de 

vendas. Tratando-se do ISD 5926, percebe-se que o valor mensal é menor em onze 

dos doze meses avaliados. Isso se deve ao fato de ser um veículo com menor 

capacidade de carga e carroceria de madeira, fazendo com que o seu rendimento 

seja menor por levar menor quantidade e necessitar de maior tempo para descarga. 

A tabela 11 auxilia a melhor visualizar os resultados com faturamento que os 

veículos da empresa Agrodanieli obtiveram no período de Agosto de 2011 até Julho 

de 2012. 

MES IRP 5944 ISB 5580 IQT 8161 ISD 5926 

Ago/11  R$     19.598,83   R$     15.336,89   R$     13.225,75   R$       9.313,97  
Set/11  R$     19.423,65   R$     17.146,03   R$     13.684,88   R$     10.339,50  
Out/11  R$     22.067,36   R$     19.621,27   R$     11.652,01   R$     10.886,00  
Nov/11  R$     21.437,26   R$     19.669,86   R$     13.976,73   R$     13.270,48  
Dez/11  R$     24.182,50   R$     21.147,79   R$     17.860,99   R$     10.652,70  
Jan/12  R$     13.598,37   R$       4.838,32   R$     10.563,88   R$       8.960,10  
Fev/12  R$     19.277,88   R$     20.347,85   R$     16.277,04   R$     13.225,65  
Mar/12  R$     16.592,90   R$     16.020,51   R$     14.253,00   R$     12.290,42  
Abr/12  R$     19.001,68   R$     19.139,04   R$     13.654,83   R$     12.927,07  
Mai/12  R$     18.791,75   R$     19.575,48   R$     20.655,55   R$     11.273,04  
Jun/12  R$     15.028,11   R$     14.595,20   R$     15.670,41   R$     10.221,22  
Jul/12  R$     14.250,90   R$     16.359,08   R$     18.295,33   R$       9.319,06  

TOTAL R$ 223.251,19 R$ 203.797,32 R$ 179.770,40 R$ 132.679,21 
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Tabela 11: Faturamentos relativos á viagens realizadas com a frota própria. 

Fonte: Elaboração do autor. 

7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

 A coleta de dados foi realizada através de uma análise de dados gerenciais, 

obtida através do programa Frota Certa (software). Os dados coletados, utilizados 

para a realização deste trabalho, abrangem o período de 01 de Agosto de 2011 até 

31 de Julho de 2012. Para ter uma análise mais detalhada e com maiores 

referências, o período estudado somou o total de 1 (um) ano, onde não foi deixado 

de colocar nenhum mês do período estudado.  

 A coleta de dados teve seu início no mês de agosto de 2012 e seu término no 

mês de setembro, do mesmo ano. Para melhor representar os dados coletados 

colocou-se em tabelas e gráficos, facilitando assim o entendimento. 

 Após o término da coleta de dados, iniciou-se uma nova fase do trabalho, o 

processo de análise, classificação e interpretação das informações coletadas. 

Segundo Gil (1999, p.168), o objetivo da análise é organizar e elencar os dados de 

forma que eles possibilitem responder ao problema proposto para a investigação. A 

interpretação tem como objetivo responder ás questões com maior amplitude na sua 

ligação com outros acontecimentos. 

Após desenvolver um estudo que leve em consideração o faturamento, custos 

e despesas que foram gerados pelos veículos de frota própria da Agrodanieli 

Indústria e Comércio Ltda., é possível obter um resultado final dos mesmos após a 

análise dos valores encontrados durante a pesquisa. 

O objetivo do estudo foi analisar a viabilidade da aquisição de veículos para a 

frota própria na empresa Agrodanieli e auxiliar na tomada de decisões dos 

administradores. 

OPERAÇÃO/VEÍCULO IRP 5944 ISB 5580 IQT 8161 ISD 5926 

RECEITA R$223.251,19 R$ 203.797,32 R$ 179.770,40 R$ 132.679,21 

MANUTENÇÃO (R$ 11.020,61) (R$13.784,07) (R$19.111,60) (R$ 908,61) 

PNEU (R$ 15.499,00) (R$ 5.781,00) (R$ 8.551,00) (R$ 197,00) 

PEDÁGIOS (R$ 13.687,00) (R$14.016,40) (R$ 5.374,60) (R$10.206,40) 

SALÁRIOS (R$ 32.832,00) (R$ 31.551,60) (R$ 29.581,56) (R$ 27.086,40) 

COMBUSTÍVEL (R$ 90.220,17) (R$91.442,22) (R$66.841,14) (R$62.677,67) 

DESPESAS (R$ 4.106,60) (R$ 4.234,50) (R$ 1.494,15) (R$ 8.606,30) 

ACESSÓRIOS (R$ 1.090,00) (R$ 2.469,80) (R$      113,00) (R$ 2.656,80) 

IMPOSTO (R$ 2.817,85) (R$ 2.580,73) (R$ 2.341,61) (R$ 2.010,83) 

TOTAL R$ 51.977,96 R$ 37.937,00 R$ 46.361,74 R$ 18.329,20 

Tabela 12: Receitas menos as despesas do período. 
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Fonte: Elaboração do Autor. 

 De acordo com a tabela 12 podem-se analisar os resultados que a empresa 

obteve com os veículos que estão em atividade hoje. Observa-se que o valor obtido 

teve uma diferença entre o IRP 5944 e o ISB 5580 de R$ 14.040,96 no total do 

período. Essa variação de valores se deve principalmente á quantidade de viagens 

realizadas em cada mês e também aos custos que cada veículo teve. Em relação ao 

ISD 5926, o valor foi relativamente baixo, pois se trata de um veículo que tem menor 

capacidade de carga e realiza viagens com maior tempo, pois a carga e descarga 

são mais demoradas devido ao fato de não ser basculante.  

Considerando que, os resultados apresentados pelas operações de cada 

veículo foram positivos, é de fundamental importância que, no setor de transportes 

da empresa Agrodanieli, haja uma observação e análise mais concreta de custos 

que estão relacionados aos fretes, buscando uma redução dos mesmos que possam 

aumentar ainda mais os seus resultados. Dá-se então uma sugestão, depois de 

obtidos e analisados os resultados, de que a empresa dê maior suporte e cobrança 

aos encarregados do setor, para que estes estejam cientes do objetivo principal da 

empresa em relação ao transporte. 

Se a empresa necessitasse terceirizar os fretes para atender a demanda do 

mercado, o que acontece em alguns casos, os valores que seriam pagos aos 

terceiros, seriam os mesmos que são considerados para a análise deste trabalho. 

Como na hora da comercialização do farelo de soja o valor do frete é incluso por 

tonelada no produto, os preços dos fretes são pagos de acordo com a negociação. A 

opção de terceirização pode ser mais barata na questão de não precisar adquirir 

veículos próprios para o transporte. Porém, a disponibilidade dos „‟freteiros‟‟ ou 

transportadoras nem sempre é suficiente para suprir a necessidade dos clientes, o 

que pode afetar o atendimento aos clientes reais e potenciais. 

 Diante disso, chega-se á conclusão de que a frota própria de veículos é 

viável, pois, além dos transportes apresentarem resultados satisfatórios, há ainda o 

compromisso com os clientes, considerando também que as suas qualidades 

tendem a deixar pra trás as deficiências do setor de transportes. 

 Ao final do trabalho é possível considerar que os objetivos que foram 

propostos para a realização deste estudo foram atingidos e as atividades que se 

referem aos transportes estão adequadas ás necessidades da empresa.  
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8 CONCLUSÃO 

 

O setor de transporte rodoviário, embora tenha altos custos com manutenção 

e pouca capacidade de carga em relação á outros modais, ainda é o mais utilizado 

no território nacional. Porém, a sua utilização é mais frequente pelo fato de que 

podem dar mais rapidez na movimentação de suas cargas. Mesmo que o momento 

em que se encontra não seja tão favorável, onde seus custos operacionais sejam 

relativamente elevados, em alguns casos, ainda é a melhor alternativa para a 

realização de transportes de cargas. 

Com a pesquisa realizada na Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda., buscou-

se analisar e verificar todas as receitas geradas através das cargas transportadas 

nos meses que compreende o período entre Agosto de 2011 até Julho de 2012, bem 

como todos os custos que foram envolvidos na atividade de transporte, para que se 

possam analisar os resultados finais obtidos pela empresa, a fim de identificar se é 

oportuno ou não adquirir mais veículos para o transporte de produtos, tanto da 

empresa para os clientes quanto de unidades de recebimento ou de fornecedores 

para a empresa. 

Depois do detalhamento e apresentação dos resultados os mesmos 

demonstram que, mesmo que o investimento em veículos seja muitas vezes inviável 

devido á um aumento significativo nos custos, à empresa deve seguir com a frota 

própria de veículos visto que os mesmos estão somando resultados positivos.  

O que deve ser levado em consideração, além dos custos e despesas 

operacionais, é a questão de oportunidade, ou seja, verificar se a empresa terá 

mercado que consuma seus produtos e que necessitem de seus serviços de 

transporte para atender sua demanda. Ainda deve-se levar em conta que em alguns 

casos, para poder manter suas vendas, utilize sua frota própria de veículos para 

reduzir os custos. 

Contudo, o setor de transportes vive num constante aumento de custos e 

muitas vezes as receitas dos fretes não são compatíveis com o valor total das 

despesas e custos operacionais, mas que para continuar atendendo o mercado 

consumidor acabam por reduzir as suas margens de lucros e criando oportunidades 

em vários setores da economia. 
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Assim, utilizando os métodos de pesquisa, análise e comparação dos dados 

verificou-se que é viável a aquisição de veículos para a frota própria, visto que a 

empresa necessita fazer sua distribuição e coleta de produtos. Através de uma 

gestão focada na redução de custos a empresa pode melhorar seu rendimento 

aumentando consideravelmente seus lucros. 
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