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Resumo 

 

Este texto foi desenvolvido com o objetivo de analisar o impacto do retorno 
vazio dos caminhões no custo logístico total de uma empresa em Juazeiro-BA. A 
compreensão dessa problemática foi construída a partir da teoria de Ballou (2006), 
Faria e Costa (2005), Alvarenga e Novaes (2000), NTC (2001) e ABAD (2004) 
autores que discernem sobre a logística e seus principais custos, os tipos de modais 
existentes no Brasil especificando suas características, os custos ligados ao modal 
rodoviário, modal utilizado pela empresa em estudo, bem como sobre o setor 
atacadista, setor do mercado em que se enquadra a empresa Alcance Atacado, que 
foi a empresa escolhida como objeto do caso de estudo deste trabalho. A coleta de 
dados deu-se por meio de entrevistas e da análise da composição da tabela de 
custos logísticos da empresa. Foram levantadas informações relativas a dois meses 
de operação da empresa e, a partir desses dados foram estabelecidas as relações 
entre o custo do retorno vazio e o custo logístico total para cada rota atendida pela 
empresa. Diante dos resultados, foi possível estabelecer o quanto se poderia 
economizar nos seus custos de transação, por conseqüência seus custos logísticos, 
e assim tornar mais competitivo os produtos da empresa, já que os custos com 
retorno vazio são repassados para o cliente. 

 
 
Palavras-chave: Atacado, retorno vazio, custos logísticos. 
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Abstract 

 

This paper intend to analyze the impact of the empty trucks return to general 
logistics costs, an enterprise localized at Juazeiro/BA. The comprehension about this 
problem was built from Ballou (2006), Faria and Costa (2005), Alvarenga and 
Novaes (2000), NTC (2001) and ABAD (2004) ideas. These authors specified the 
logistics and their main costs, and discerned the Brazilian modal kinds and their 
properties, the costs related to highway modal transportation, used by the firm under 
study of The Alcance Atacado, as well as the wholesale Merchant, sector referring to 
the same enterprise. The collection of data was done by analyses of the cost table 
composition and interviews. It was searched informations about the establishment 
performance along two months, and from these data were established relations 
between the empty return cost and the general logistics cost for each route traveled 
by the enterprise. On this way, it was possible to indicate how much cheaper would 
be the enterprise’s products, if empty return costs were repassed to costumers, 
meaning that the enterprise would be more competitive if there wasn’t empty truck 
return. 

 
 
Keywords: Wholesale, empty return, logistics costs 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação 

O crescente desejo dos consumidores por uma maior variedade de produtos, 

fez com que as grandes distâncias do Brasil, país considerado continental, 

deixassem de ser restrições entre produtor e consumidor, para a realização de 

negócios. Este novo cenário tem produzido mudanças substanciais tanto na 

demanda como na oferta por transportes. 

A grande responsável por facilitar os negócios através dessas distâncias é a 

logística. Estudos como os de Chopra e Meindl (2003), Bowersox e Closs (2001), 

Ballou (2006) e Meirim (2004) comprovam a importância da logística para a 

eficiência das empresas. Meirim (2004) diz que já temos empresas que enxergam a 

Logística como uma estratégia competitiva bastante eficaz. 

 Dentre as diversas atividades desse setor, destaca-se a atividade de 

transporte, que tem no modal rodoviário sua base, conforme mostrado na Tabela 1. 

E quando se fala em custos para esse modal, pensa-se inicialmente no custo de 

frete, que para ser composto, muitas são as variáveis que devem ser levadas em 

consideração; uma delas é o frete de retorno, ou seja, a disponibilidade ou não de 

haver carga para o retorno do caminhão, para que o mesmo não volte “batendo 

lata1”. 

Muitas empresas que atendem regiões em que o fluxo de chegada de 

mercadorias é maior que o fluxo de saída das mesmas, podem enfrentar sérios 

problemas para gerenciar seus custos logísticos, sendo muitas vezes necessário 

agregar o custo do retorno, mesmo que vazio, aos custos do frete que será pago. 

Esse tipo de procedimento pode ao final de um período gerar altos custos à 

empresa, que nem sempre têm a dimensão do impacto que esse custo agregado 

gera. 

Dito isso, o presente trabalho tem o objetivo de identificar como os custos do 

retorno vazio impactam sobre uma empresa de transporte sediada nessa cidade. 

                                                           
1  Expressão utilizada no transporte rodoviário quando o caminhão volta vazio (não tem carga de 
retorno). 
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1.2 Definição do Problema 

Para Bowersox e Closs (2001) a logística envolve a integração de 

informações, estoques, transportes, armazenagem, embalagens e manuseio de 

materiais. Segundo Vargas (2008) ao setor de transportes, cabe a movimentação de 

mercadorias com a garantia de integridade da carga, a entrega no prazo combinado 

e custos minimizados.  

Logo, ao abordar-se o tema transportes uma das maiores e constantes 

preocupações dos gerentes logísticos no Brasil e no mundo é com relação à gestão 

de custos, já que segundo Fleury, Wanke e Figueiredo (2008), o transporte é o 

responsável pela maior parte dos custos logísticos em uma empresa.  

É diante dessa realidade que os diretores logísticos brasileiros buscam 

gerenciar e reduzir os custos de transportes, que quando pensado primariamente 

relaciona-se ao custo de frete. 

No que tange o cálculo de tal custo, Reis (2010) indica que os métodos 

utilizados normalmente pela NTC (Representante do empresariado dos setores de 

transporte de cargas e logística brasileiro) e pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas- FIPE, partem da hipótese de que o veículo de transporte trafega 

sempre carregado, tanto na viagem de ida quanto na viagem de volta. 

No entanto, no dia-a-dia das empresas nem sempre se consegue carga de 

retorno. Esse fator acaba por gerar um desequilíbrio de fluxo entre as regiões 

atendidas ocasionando ociosidade do veículo no retorno e, portanto, acréscimos nos 

custos, que precisam ser incorporados ao método de cálculo. O que faz com que 

muitas vezes seja necessário negociar as tarifas dos fretes rodoviários, de forma 

que o valor pago cubra somente os custos variáveis referentes àquele transporte. 

Diante das considerações aqui dispostas, com o objetivo de contribuir com o 

aumento de pesquisas que busquem reduzir o retorno vazio dos caminhões, 

aumentando assim a utilização efetiva do transporte, foi proposta uma investigação 

exploratória na cidade de Juazeiro-BA, que possibilitou identificar os custos do 

retorno vazio e indicar possíveis alternativas para redução de tal custo. 

Para tanto, questionou-se: Qual o impacto do retorno vazio nos custos 

logísticos de uma empresa de transportes da cidade de Juazeiro-BA? 
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1.3 Justificativa 

De acordo com a CNI/COPPEAD (2002) sem transportes, produtos essenciais 

não chegariam às mãos de seus consumidores, indústrias não produziriam, não 

haveria comércio interno e externo. Alvarenga e Novaes (2000) afirmam que muito 

embora a logística incorpore diversos setores que transcendem o domínio estrito do 

transporte, o subsistema transportes é um dos mais importantes, em razão dos 

impactos que produz nos custos, no nível de serviço e nas demais variáveis do 

problema logístico. 

Já Figueiredo (2003) ressalta que: 

“a atividade de transporte, a mais importante dentre os diversos 
componentes logísticos, vem aumentando a sua participação no PIB, tendo 
crescido de 3,7%, para 4,3% entre 1985 e 1999. Em 30 anos, ou seja, entre 
1970 e 2000, o setor de transportes cresceu cerca de 400%, enquanto o 
crescimento do PIB foi de 250%.” 

No entanto, o setor que é caracterizado pela alta participação na receita, 

também tem como característica os altos custos. Dados do CEL/UFRJ (2008) 

estimam que no Brasil, os custos com logística representam 12,5% do PIB, 

enquanto nos Estados Unidos o percentual é de 11%. De acordo com Instituto ILOS 

em 2005 os custos logísticos das empresas com transportes representavam 64%, já 

em 2009 esse custo caiu para 53%, porém ainda continua sendo o principal custo 

logístico, como observado no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Participação de cada item no total de custos logísticos da empresas brasileiras. 
Fonte: Pesquisa Instituto ILOS 2009. 

O setor de transportes que tem como características a alta participação no 

PIB e os altos custos como já mencionado, também tem como especificidade a 

predominância do modal rodoviário como afirma Ferreira e Ribeiro (2002) o modal 
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rodoviário é o mais expressivo no transporte de cargas no Brasil, atingindo 

praticamente todos os pontos do território nacional, pois desde a década de 50 com 

a implantação da indústria automobilística e a pavimentação das rodovias, esse 

modal se expandiu de tal forma que hoje é o mais procurado, fato que pode ser 

confirmado através da Tabela 1. 

Tabela 1: Matriz de transportes de cargas no Brasil. 

Modal Milhões (TKU)1 Participação (%) 

Rodoviário 519 56,5 

Ferroviário 236 25,8 

Aquaviário 119 12,8 

Dutoviário 44 4,8 

Aéreo 1 0,1 

Total  919 100 
 

Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD-Custos Logísticos 2006 (dados 2005). 
1TKUs estimados com dados do Geipotatualizados através de percentuais de variação de toneladas 

da FIPE –exceto modal aéreo que utiliza dados do DAC e Infraero. 

A predominância desse setor também pode ser observada quando se analisa 

os gráficos 2 e 3 , os quais demonstram o domínio do setor no que tange o número 

de empresas e a quantidade de pessoas ocupadas. 

 

Gráfico 2: Pessoal ocupado. 
Gráfico 3: Número de empresas. 

Fonte: IBGE, Pesquisa Anual de Serviços 2007. 
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O modal rodoviário, no entanto, apresenta-se como o segundo modal mais 

caro (considerando-se o custo unitário de transporte R$/TKU), ficando atrás somente 

do aeroviário, informação comprovada através da Tabela 2. 

Tabela 2: Custo por modal 

Modal Milhões (TKU*)1 Custo (Bilhões R$²) R$/(TKU x10³) 

Rodoviário 519 128,9 248 

Ferroviário 236 9,5 40 

Aquaviário 119 11,5 62 

Dutoviário 44 3,0 69 

Aéreo 1 1,8 1595 
 

Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD –Custos Logísticos 2006 (dados 2005) 
¹TKUs estimados com dados do Geipotatualizados através de percentuais de variação de toneladas 
da FIPE –exceto modal aéreo que utiliza dados do DAC e Infraero.² Pesquisa de Custos Logísticos. 
 

Os custos relacionados ao modal rodoviário compõem o custo de frete, que 

conforme Ballou (2006) têm como alguns fatores econômicos que podem influenciar 

na determinação do seu valor, a distância, o volume, a densidade, a facilidade de 

acondicionamento, o manuseio, a responsabilidade com o risco da operação e o 

mercado. E, ao pensar como o mercado influencia no valor do frete, é necessário ter 

em mente, segundo Priori (2010), a sazonalidade de determinados produtos, as 

safras e a carga de retorno. 

No que diz respeito à carga de retorno, Provatti (2010) afirma que a questão 

do frete retorno ainda é um dos fatores que contribui para o aumento do custo do 

transporte rodoviário brasileiro. Desta forma, é imprescindível que as empresas que 

trabalham com transportes de cargas busquem minimizar ou até acabar com tais 

custos. Segundo o Instituto ILOS (2010), no Brasil, os caminhões rodam vazios 

cerca de 30% de seu tempo. 

É diante desse cenário, comum a muitas empresas, que esse trabalho se 

justifica, como forma de identificar o quanto o gasto com o retorno vazio reflete nos 

custos logísticos de uma empresa em Juazeiro. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1  Objetivo Geral 

• Analisar como o retorno vazio dos caminhões impacta sobre os custos 

logísticos de uma empresa. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar uma ou mais empresas que tenham como característica do 

setor de distribuição o retorno vazio de seus caminhões de entrega. 

• Identificar se a empresa já desenvolve técnicas para a redução dos 

custos com retorno vazio e avaliar sua eficácia. 

• Analisar a planilha de composição de custos logísticos da empresa, 

com o intuito de mensurar a representatividade do custo de retorno 

vazio sobre o custo logístico total. 

 
 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 
O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos além do capítulo 

introdutório. 

O segundo capítulo busca abranger de forma resumida os aspectos teóricos 

que nortearam esse trabalho, abordando os conceitos e evolução da logística, os 

custos logísticos com suas especificidades e classificação, a logística de 

transportes, com um panorama sobre a evolução do setor, dos seus modais, seus 

custos e a incidência de retorno vazio de caminhões.  Além de conceituar o setor 

atacadista para que assim seja caracterizada a empresa em estudo. 

O terceiro capítulo foi destinado a expor a metodologia adotada na escolha da 

empresa e a realização de entrevistas e parâmetros adotados para atingir os 

objetivos propostos. 

O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos na pesquisa de campo, e a 

análise dos mesmos. 

Por fim, o quinto capítulo expõe as conclusões sobre os resultados obtidos, 

apresentando as limitações deste e as oportunidades para trabalhos futuros. 
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2 Revisão da Literatura 

 

2.1 Logística  

 

2.1.1 Conceito 

Atualmente, existem muitas maneiras de definir a logística como hoje ela é 

entendida. Diversos autores, dentre eles Ballou (2006), Dias (1993), Christopher 

(1997), Bowersox (2001) e Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) o fizeram, em 

distintas abordagens, como será visto abaixo. O que todas demonstram em comum 

é que elas se referem, essencialmente, ao mesmo princípio: o gerenciamento do 

fluxo de bens, serviços e informações do ponto de origem ao de consumo e, em 

alguns casos, novamente ao ponto de origem é a chamada logística reversa. 

Para Ballou (2006) a Logística tem como função estudar formas de se obter 

melhor serviço e rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e 

fornecedores com planejamento, organização e controle do fluxo de produtos. 

Dias (1993) crê que a logística consiste em apenas dois subsistemas, um 

sendo a, administração de materiais e outro a distribuição física. Segundo 

Christopher (1997) a logística é definida pelo gerenciamento estratégico da 

aquisição, da movimentação e da armazenagem de materiais, peças, produtos 

acabados e informações correlatas, através da organização e seus canais de 

marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades presente e futura através 

do atendimento dos pedidos a baixo custo. 

Já para Bowersox (2001) a logística é a integração de informações, 

transporte, estoque, armazenamento, manuseio de matérias-primas e embalagem, 

cuja responsabilidade operacional está diretamente ligada com à disponibilidade 

dessas matérias-primas, produtos semi-acabados e estoques de produtos acabados, 

no local onde são requisitados, ao menor custo possível. 

Um conceito muito parecido com o de Christopher (1997) é o utilizado por 

Figueiredo, Fleury e Wanke (2003), que para esses autores a melhor definição seria 
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a do Council of Logistics Management-CLM2, na qual a logística seria uma parte 

componente daquilo que se entende por gerenciamento da cadeia de suprimentos. 

Citando Figueiredo, Fleury e Wanke (2003):  

Logística é a parte do gerenciamento da cadeia de suprimento responsável 
pelo planejamento, implementação e controle, de modo eficiente e eficaz, 
do fluxo e armazenagem de produtos (bens e serviços) e informações 
relacionadas, do ponto de origem até o ponto de consumo, com vistas ao 
atendimento das necessidades dos clientes. 

 

As definições citadas por Christopher (1997) e por Figueiredo, Fleury e 

Wanke (2003) convergem com a de Ballou e parece ser a mais adequada na 

concepção deste estudo. 

 

2.1.2 Evolução  

Ao longo da história do homem, as guerras têm sido ganhas e perdidas 

através do poder e presença ou ausência da logistica. O deslocamento de 

suprimentos e de tropas, em grandes distâncias, e em um curto espaço de tempo, 

se constituiu em um exercício logístico altamente proficiente e determinou vitórias, 

ou derrotas, em diversas ocasiões (Christopher, 1997). 

Embora o conhecimento das atividades logísticas remonte séculos, o termo 

surgiu apenas durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi usado para definir o 

conjunto de atividades relacionadas à movimentação de recursos humanos, 

armamentos e munições para os campos de batalha. 

Após a Segunda Guerra, deu-se inicio ao que Novaes (2004) indica como a 

primeira fase da logística. Até este momento não havia sofisticados sistemas de 

comunicação e informática como hoje. Logo, quando um consumidor ia a uma loja 

procurar por um produto, o vendedor informava-lhe sobre a disponibilidade de tal 

produto no estoque. Caso a venda fosse concluída o vendedor preenchia uma nota 

manualmente, essa nota era então enviada ao depósito, que separava o produto e 

                                                           
2 O Council of Logistics Management é uma organização fundada sem fins lucrativos formada 

por indivíduos de todo o mundo que possuem interesse e/ou responsabilidades em logística e Supply 

Chain Management. Fonte:<www.clm1.org> 
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programava a entrega ao cliente. Nesse período, a manufatura, os centros de 

distribuição e o varejista trabalhavam separadamente, utilizando dos estoques como 

pulmões, por isso ficou conhecido como atuação segmentada. 

A segunda fase caracterizou-se pelo aumento na oferta de produtos, ou seja, 

o mercado tinha mais produtos e produtos com cores e acabamentos diversos, como 

exemplo pode-se citar os carros. Diante desse novo cenário, tornou-se necessária 

uma maior racionalização da cadeia de suprimentos, visando reduzir os custos e 

obter maior eficiência. No entanto, apesar da cadeia de suprimentos estar mais 

flexível, essa integração ainda era rígida, já que não permitia um alinho dinâmico, do 

planejamento ao longo do tempo. 

Já na terceira fase obteve-se o dinamismo não alcançado na segunda fase. 

As empresas passaram a se integrar cada vez mais, ainda duas a duas, mas muito 

mais próximas, possibilitando assim perseguir reduções continuadas de estoque, já 

que se percebeu que não era possível ter estoque zerado. Essa maior integração foi 

possível, em função da evolução da comunicação entre as empresas, que agora 

passava a ser feita por via eletrônica, o que agilizava a troca de informações. Para 

algumas empresas essa fase ainda está sendo implementada. 

Segundo Novaes (2004) o que distingue significativamente a quarta fase das 

demais é:  

Ênfase absoluta na satisfação plena do consumidor final; formação de 
parcerias entre fornecedores e clientes, ao longo da cadeia de suprimentos; 
abertura plena, entre parceiros, possibilitando acesso mútuo às informações 
operacionais e estratégicas; aplicação de esforços de forma sistemática e 
continuada, visando agregar o Maximo valor para o consumidor final e 
eliminar os desperdícios, reduzindo custos e aumentando a eficiência. 

 

Assim, observa-se que a logística evoluiu muito desde os seus primórdios, 

como pode ser visto de forma clara na Figura 1.  Apesar de ser antiga, somente nos 

últimos anos ela vem sendo reconhecida como uma oportunidade ímpar de 

crescimento, competitividade para as empresas e deixando de ser somente um setor 

gerador de custos, para se tornar um gerador de lucros. 
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Figura 1: Evolução da Logística. 
Fonte: Faria (2003). 

 

Essa mudança ocorreu, pois a logística aprimora os esforços de marketing, 

criando condições de vantagem competitiva no mercado. Agrega valor de lugar, de 

tempo, de qualidade e de informação à cadeia produtiva. Além disso, procura 

eliminar do processo tudo o que não tenha valor ao cliente, tudo o que acarrete 

somente custos e tempo improdutivo (Novaes, 2004). Implica também em otimização 

de recursos, pois, se de um lado são almejados o aumento de eficiência e a 

melhoria da qualidade de realização dos serviços, do outro a competição no 

mercado obriga uma redução contínua de custos. Para Ballou (2001), o termo 

logística implica na criação de valor – valor para os consumidores, fornecedores e 

stakeholders da empresa. 

E ao falar de reduzir custos logísticos é preciso saber que vários são os 

custos a serem reduzidos, não somente o custo de transporte. A especificação e 

classificação dos principais custos logísticos serão discutidas a seguir. 

2.2 Custos logísticos  

 
“Diante de um contexto de intensa competição na maioria dos segmentos 
da economia, a gestão dos custos logísticos tem como objetivo principal 
estabelecer políticas que possibilitem às empresas, simultaneamente, uma 
redução nos custos e a melhoria do nível de serviço oferecido ao cliente. 
Para isso, é preciso conhecer quais são os custos inerentes a todo o 
processo logístico” (Faria e Costa, 2005).  
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Para uma melhor compreensão sobre os custos logísticos é necessário 

entender o que é custo para uma empresa. Segundo Alvarenga e Novaes (2000) o 

custo constitui a soma dos insumos (mão-de-obra, energia, materiais diversos, 

equipamentos, instalações fixas, etc.) necessários para realizar determinado serviço 

ou operação, avaliado monetariamente. 

De acordo como é calculado e composto os custos podem ser classificados 

em diretos ou indiretos e fixos ou variáveis. Martins (2003) assim define tais custos: 

• Custos diretos 

São aqueles que podem ser apropriados diretamente ao produto ou 

serviço (desde que haja uma medida de consumo). No caso da 

logística são a mão de obra, embalagem e outros que refletem 

diretamente na prestação do serviço. 

• Custos indiretos 

São aqueles que não podem ser apropriados diretamente a cada tipo 

de objeto/produto ou serviço, no momento de sua ocorrência, tais como 

os custos com a tecnologia de informação utilizada em um processo 

logístico que atenda diversos clientes. 

• Custos fixos 

São aqueles necessários ao funcionamento normal da empresa 

(podem ser repetitivos ou não repetitivos). Ex. Aluguel de um galpão 

para estocagem de produtos, independentemente do volume 

transportado, armazenado ou descarregado, esses custos estão 

incorporados na operação e deverão ser arcados pela empresa. 

• Custos variáveis 

São diretamente proporcionais ao volume de produção/prestação de 

serviços. No caso da atividade de logística variam de acordo com o 

volume transportado, armazenado e dos serviços prestados. 
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Após serem classificados em diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, os custos 

são atribuídos às principais atividades logísticas, quais sejam: armazenagem e 

movimentação, embalagem, oportunidade e transporte. Abaixo, uma breve descrição 

dos custos por atividade logística. 

2.2.1 Custos de armazenagem e movimentação  

Para Faria e Costa (2005) os custos de armazenagem e movimentação são 

os custos considerados nas atividades de movimentação de materiais, embalagens 

e produtos e acondicionamento dos estoques (estocagem), e que estão intimamente 

ligadas ao espaço físico, ao manuseio e à movimentação dos materiais e produtos. 

Ainda de acordo com as autoras, diversos fatores contribuem para a 

determinação de tais custos. Tais como: 

• Características de recebimento (volumes por grupo de produto, modal 

de transporte, característica da carga etc.); 

• Características de acondicionamento (unidades/pallet, empilhamento 

máximo de pallets, temperatura requerida etc.); 

• Características de seleção de pedido/embarque (lote de pedido, taxa 

de atendimento de pedido etc.); 

• Necessidades de identificação (etiquetagem); 

• Necessidade de re-embalagem (bens danificados ou especiais); 

• Necessidade de mão-de-obra direta e de equipamentos; e 

• Necessidade de recursos indiretos (supervisão, manutenção de 

equipamentos, limpeza, segurança, suprimento etc.). 

 

Já Peres (2006) ensina que o custo de armazenagem também aumenta 

quando se tem muitos depósitos, se os níveis de estoque forem altos, já que 

aumenta o número de movimentações e, conseqüentemente, o custo da mão-de-

obra e do uso de equipamentos para realização dessas movimentações. 

O custo de armazenagem e movimentação é diferente do custo de estoque, 

pois esse diz respeito ao custo financeiro de se manter o produto estocado, ou seja, 
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quanto àquele montante, aplicado em produto estocado, renderia se fosse aplicado 

no mercado financeiro. 

Inclui-se também no custo de armazenagem e movimentação a recepção e o 

tratamento de pedidos. Ballou (2006) considera como esse tipo de atividade a 

coleta, a verificação e a transmissão de informações de vendas realizadas, ou seja, 

todo o trabalho burocrático envolvido no processo de venda dos produtos ou 

serviços da empresa. 

2.2.2 Custos de embalagem 

De acordo com Faria e Costa (2005): 

Um dos objetivos da logística é movimentar bens sem danificá-los. As 
embalagens e os dispositivos de movimentação (pallets, racks etc.) na 
logística têm como principais objetivos facilitar o manuseio e a 
movimentação, bem como a armazenagem, garantir a utilização adequada 
do equipamento/veículo de transporte, proteger o produto (reduzindo custos 
em perdas e danos) e prover o valor de reutilização para o usuário. 

 

No que tange à alocação dos custos de embalagem, as autoras sugerem que 

eles sejam incorporados ao custo da matéria-prima, quando associados ao processo 

de abastecimento, ou adicionados ao custo da logística de distribuição, quando 

ligados aos produtos entregues aos clientes. 

2.2.3 Custos de oportunidade 

Pereira e Oliveira (2001) definem custo de oportunidade da seguinte maneira:  

“O custo de oportunidade corresponde ao valor de um determinado recurso 
em seu melhor uso alternativo. Representa o custo da escolha de uma 
alternativa em detrimento de outra capaz de proporcionar um maior 
benefício, ou seja, e o custo da melhor oportunidade a que se renuncia 
quando da escolha de uma alternativa.”  

 

Na Logística, o custo de oportunidade pode ser o de possuir uma frota própria 

ao invés de terceirizar o transporte, construir depósitos em vez de alugar espaços de 

terceiros, ou ainda, o custo de manter estoques e o custo da falta ou excesso. 
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2.2.4 Custos de transportes 

Segundo Ballou (2006), o transporte é responsável por cerca de 2/3 dos 

custos logísticos das empresas, considerando-se os gastos de transferências e 

distribuição física aos clientes imediatos. 

Devido à importância dessa atividade da logística e ao foco deste trabalho, os 

custos de transportes serão destrinchados na seção Logística de Transportes. 

2.3 Logística de Transporte 

“No Brasil, os alimentos são transportados das zonas rurais até os centros 
urbanos e as mercadorias produzidas nas grandes cidades são levadas até 
o campo, em geral percorrendo grandes distâncias. Por ser capaz de 
promover essa integração, é que o transporte é a atividade logística mais 
importante. Transportar mercadorias garantindo a integridade da carga, no 
prazo combinado e a baixo custo exige o que se chama logística de 
transporte” (ANTT,2006) 

 

O sistema de transporte é fundamental para a movimentação e o crescimento 

da economia de um país. Já que sem este sistema os produtos não chegariam até 

seus consumidores, as indústrias não teriam acesso às matérias-primas e nem 

teriam condições de distribuir sua produção. É um setor que dá apoio a todos os 

outros setores da economia. 

No entanto, segundo Figueiredo (2003) a atual situação brasileira da matriz 

de transportes de cargas gera um disparate, pois enquanto de um lado se observa 

as empresas investindo cada vez mais para melhorar seu sistema de distribuição, do 

outro tem se grandes problemas de infra-estrutura. 

Para o autor, as interpretações sobre o setor de transportes são: 

“O sistema de transportes brasileiro encontra-se numa encruzilhada. De um 
lado, um forte movimento de modernização das empresas, que demandam 
serviços logísticos cada vez mais eficientes, confiáveis e sofisticados. Do 
outro, um conjunto de problemas estruturais, que distorcem nossa matriz de 
qualidade do serviço e da saúde financeira dos operadores, mas também do 
desenvolvimento econômico e social do país.” (FIGUEIREDO,2003) 

 

Essa realidade torna-se ainda mais importante à atividade quando se fala em 

custo logístico na maioria das empresas. Logo, de acordo com Alvarenga e Novaes 
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(2000: 93), para se organizar um sistema de transporte é preciso ter uma visão 

sistêmica, que envolve planejamento, mas para isso, é preciso que se conheça: os 

fluxos nas diversas ligações da rede; o nível de serviço atual; o nível de serviço 

desejado; as características ou parâmetros sobre a carga; os tipos de equipamentos 

disponíveis e suas características (capacidade, fabricante etc); e os sete princípios 

ou conhecimentos3 referentes à aplicação do enfoque sistêmico.  

O transporte é o principal componente do sistema logístico. Sua importância 

pode ser medida através de pelo menos três indicadores financeiros: custos, 

faturamento, e lucro. O transporte representa, em média, 60% dos custos logísticos, 

3,5% do faturamento, e em alguns casos, mais que o dobro do lucro. Além disso, o 

transporte tem um papel preponderante na qualidade dos serviços logísticos, pois 

impacta diretamente o tempo de entrega, a confiabilidade e a segurança dos 

produtos (Fleury, 1999). 

Sendo assim, a escolha do modal de transporte pode ser utilizada para criar 

uma vantagem competitiva, por isso é necessário conhecer as características dos 

modais existentes, para que assim seja feita a melhor escolha. 

 

2.3.1  Modais de Transportes 

No Brasil existem cinco tipos de modais, que são: ferroviário, aquaviário, 

dutoviário, aeroviário e rodoviário. Esses modais serão expostos de forma mais 

detalhada nas próximas seções. 

 

2.3.1.1 Modal Ferroviário   

No Brasil, o transporte ferroviário é utilizado principalmente no deslocamento de 

grandes toneladas de produtos homogêneos, ao longo de distâncias relativamente 

grandes. O Gráfico 4 a quantidade de carga transportada por esse modal ao longo 

de 12 anos. 

                                                           
3 Sete características consideradas por Alvarenga e Novaes (2000) como sendo as mais importantes 
para o entendimento básico do chamado enfoque sistêmico. 
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Gráfico 4: Toneladas por quilômetro transportado pelo modal ferroviário. 
Fonte: Instituto ILOS (2010) 

 

Segundo Ballou (2006) existem duas formas de serviço ferroviário, o 

transportador regular e o privado. Um transportador regular presta serviços para 

qualquer usuário, sendo regulamentado em termos econômicos e de segurança pelo 

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

com exclusividade. 

 No que diz respeito aos custos, o modal ferroviário apresenta altos custos 

fixos, na sua implementação, no entanto, tem custos variáveis baixos. Mas, apesar 

disso, não é muito utilizado no Brasil, devido aos problemas de infra-estrutura e a 

falta de investimentos em ferrovias. 

 

2.3.1.2 Modal Aquaviário 

Outro tipo de modal de transporte é o aquaviário, que é bastante utilizado para 

o transporte de granéis líquidos, produtos químicos, entre outros. Segundo Ribeiro e 

Ferreira (2002): 

“Este tipo de transporte pode ser dividido em três formas de navegação, são 
elas: a cabotagem que é navegação realizada entre portos ou pontos do 
território brasileiro, utilizando a via marítima ou entre esta e as vias 
navegáveis interiores (até, aproximadamente, 12 milhas da costa); a 
navegação interior que é realizada em hidrovias interiores, em percurso 
nacional ou internacional e por fim, a navegação de longo curso, realizada 
entre portos brasileiros e estrangeiros.” 
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A movimentação de cargas realizadas pelas três formas de navegação, nos 

últimos anos pode ser observada através do Gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Movimentação de cargas por tipo de navegação. 
Fonte: Instituto ILOS (2010) 

 

 No que diz respeito aos custos, este modal tem custo fixo médio e custo 

variável baixo. É de modo geral o modal mais barato, além de apresentar a 

capacidade de transportar mercadorias volumosas e pesadas, e o fato dos custos de 

perdas e danos também serem baixos, se comparado a outros modais. Suas 

principais desvantagens são: a lentidão, os problemas nos portos e a influência do 

tempo. 

 

2.3.1.3 Modal Dutoviário 

No Brasil, o transporte dutoviário, teve seu início no ano de 1942, mais 

precisamente no estado da Bahia, forte na exploração de petróleo, ligando a 

Refinaria Experimental de Aratu ao Porto de Santa Luzia (FOGLIATTI, 2004). 

O dutoviário é o mais limitado de todos os modais existentes, destina-se a 

líquidos e gases em grande volume e materiais que podem ficar suspensos. De 

acordo com a ANTT (2010) o transporte dutoviário pode ser dividido em: oleodutos, 

cujos produtos transportados são em sua grande maioria: petróleo, óleo 

combustível, gasolina, e outros; minerodutos, cujos produtos transportados são: Sal-

gema, minério de ferro; e gasodutos, cujo produto transportado é o gás natural.  
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A seguir a Figura 2 apresenta a malha dutoviária do país. 

 

Figura 2:Malha dutoviária brasileira. 
Fonte: ANTT (2009). 

 

Esse modal apresenta custo fixo elevado e o custo variável é o mais baixo. 

Assim de acordo com a ANTT (2007), esta modalidade de transporte tem se 

revelado como uma das formas mais econômicas no transporte de grandes volumes, 

principalmente nos casos de óleo, gás natural e derivados, especialmente quando 

comparados com as modalidades rodoviária e ferroviária. 

Os dutos possuem como vantagens a confiabilidade e os riscos de danos e 

perdas são pequenos e, como desvantagem, a lentidão. 
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2.3.1.4 Modal Aeroviário 

O transporte aéreo está mais acessível e dessa maneira o transporte de cargas 

por esta via vem crescendo bastante, mesmo que sua utilização seja três vezes 

maior que o rodoviário. A vantagem desta modal está na velocidade, especialmente, 

para longas distâncias (BALLOU, 2006). 

Para Novaes (2004) além de transportar cargas com mais velocidade o 

transporte aéreo apresenta níveis de avarias e extravios mais baixos, resultando em 

maior segurança e confiabilidade. Em vista dessas vantagens, Alvarenga (2005) cita 

o transporte aéreo como o mais indicado para o transporte de mercadorias de 

elevado valor unitário e cargas perecíveis. 

 

2.3.1.5 Modal Rodoviário  

O transporte rodoviário é aquele feito através ruas, estradas e rodovias, sejam 

elas pavimentadas ou não, com a intenção de transpor de um ponto ao outro, 

produtos, animais ou pessoas. A cadeia logística de infra-estrutura de transporte de 

carga no Brasil está quase toda amparada pelo modal rodoviário, que é o que tem 

maior participação na matriz de transporte no Brasil, como foi visto na Tabela 1, fato 

que aliado ao tema deste trabalho justifica uma abordagem mais detalhada desse 

modal, feita a seguir. 

Neste modal, o veículo mais utilizado é o caminhão tradicional chamado de 

veículo fixo com carroceria aberta em forma de gaiola ou fechados com a forma de 

baú. Além dos caminhões também são utilizadas carretas, cegonheiras, treminhões, 

etc. A importância desse modal também é comprovada pelo aumento das vendas de 

caminhões como pode ser observado no Gráfico 6. 

Esta grande importância deve-se ao fato das indústrias darem preferência ao 

transporte rodoviário por este fazer o “door to door”, o que não acontece com os 

outros modais, a não ser em algumas raras exceções. Além disso, as empresas 

estão trabalhando cada vez mais com estoques reduzidos, sistema just in time, com 

um giro mais rápido nos armazéns, portanto, necessitam de maior agilidade no 

transporte, ou seja, modais com menor tempo de trânsito. 
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Gráfico 6: Venda de caminhões por categoria no atacado em mil unidades. 
Fonte: Instituto ILOS (2010) 

 

A disponibilidade do modal rodoviário no transporte de cargas nacional é 

significativamente maior que do que a dos outros modais, esta predominância fica 

evidente quando se observa o alcance da rede rodoviária do país através da Figura 

3. No entanto segundo o Instituto ILOS somente 13% da rede é pavimentada como 

analisado no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7: Malha Rodoviária em 2008 (% km) 
Fonte Instituto ILOS (2010) 
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Figura 3:Malha Rodoviária Brasileira 
Fonte: DNIT (2009) 

Além da pouca pavimentação das estradas brasileiras, o estado da maioria 

das estradas em 2009 foi considerado deficiente, ruim ou péssimo segundo critérios 

da CNT, como visto no Gráfico 8. 
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 Gráfico 8: Avaliação Geral das Rodovias em 2009 (%km). Fonte: Instituto ILOS (2010) 
*ótimo e bom, de acordo com os critérios da CNT. **deficiente, ruim e péssimo de acordo com 

os critérios da CNT.   
 

Além das dificuldades com relação às estradas, existem outros problemas 

para esse modal, segundo Gavazzi e Piva (2005) um deles é o roubo de cargas no 

transporte rodoviário aumentando em torno de 6% o custo, - alguns dados informam 

que este número chega até 13% - que os sistemas de rastreamento via satélite 

(GPS) não foram criados para prevenir o roubo e sim para monitoramento dos 

caminhões. Essa desvantagem fica clara quando avaliados os prejuízos sofridos ao 

longo dos anos como mostrado na Tabela 3. 

Tabela 3: Nº de ocorrências e prejuízos nos roubos/Furtos de carga nas rodovias. 
 

Ano Mil ocorrências Prejuízos (Milhões R$) 

1999 10,5 R$ 420 

2000 11,1 R$ 500 

2001 11,5 R$ 550 

2002 12,0 R$ 575 

2003 12,0 R$ 630 

2004 11,9 R$ 700 

2005 11,5 R$ 700 

2006 11,4 R$ 710 

2007 11,9 R$ 735 

2008 12,4 R$ 805 

2009 13,5 R$ 900 

Fonte: Instituto ILOS (2010). 

Outra dificuldade do transporte rodoviário é a média de ano dos veículos, que 

segundo Vianna (2003) é de aproximadamente 18 anos, ou seja, é uma frota antiga, 

menos competitiva para longas distâncias, fretes mais altos em alguns casos e se 
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comparado com os modais aeroviário, hidroviário e ferroviário este é o que 

apresenta a menor capacidade de carga. 

O custo do pedágio é apresentado como um dos grandes gargalos pelas 

transportadoras e as indústrias, sendo que governo e concessionárias apontam que 

os pedágios trouxeram melhorias na infra-estrutura e reduziram os custos 

operacionais. 

Outro grande gargalo é a questão do frete retorno ainda é um dos fatores que 

contribui para o aumento do custo do transporte rodoviário brasileiro, por se tratar de 

um país de proporções continentais e de grandes divergências entre suas regiões 

econômicas, tanto em termos de produtos, quanto de volumes. Esse gargalo é 

gerado pela falta de uma maior integração das empresas do setor, tal sinergia é 

chamada de Logística Corporativa, que poderia diminuir os custos de frete e eliminar 

o retorno de caminhões vazios. Porém isto não acontece pelos riscos de acidentes, 

roubos de carga e receio de perda de carga para empresas concorrentes e também 

por uma questão de caráter cultural. 

Como sugestão para minimizar os problemas que afetam o modal rodoviário, 

tem-se: 

• Melhorias tecnológicas no transporte rodoviário proporcionando 

veículos com maior capacidade de carga e mobilidade; 

• Disciplinamento do setor rodoviário, diminuindo os riscos de empresas 

de fachada de participar do mercado; 

• Financiamento para renovação da frota, que hoje tem uma idade média 

de 18 anos de idade; 

• Continuação do programa de concessões com a atuação da ANTT na 

regulação e fiscalização; 

• Melhoria da malha rodoviária não privatizada – a falta da manutenção 

das rodovias acarreta cerca de 30 a 40% de aumento no custo de 

operação dos caminhões (aumento do gasto de combustível, quebra 

mecânica, aumento do tempo de percurso, acidentes, etc.). 

É de fundamental importância promover uma melhoria na infra-estrutura do 

sistema de transportes do país preocupando-se em possibilitar que as empresas 
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possam utilizar com mais eficiência outros modais já que o Brasil, por ser um país 

continental, vem perdendo competitividade pelo uso mais intensivo do modal 

rodoviário, pois ele é menos competitivo em longas distâncias e, em alguns casos, 

possui um frete mais caro.   

Logo, diante dos modais apresentados, para escolher o melhor modal para o 

produto, devem-se analisar as características operacionais relativas a cada modal. 

Dentro das características de cada modal é necessário analisar cinco pontos: 

velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade e freqüência. Quando 

analisados esses pontos, percebe-se que o transporte rodoviário ainda é o melhor e 

se adapta a realidade do Brasil, já que existe uma série de barreiras que impedem 

que todas as alternativas de modais, multimodais e intermodais, sejam utilizadas.  

2.3.2 Custos de transportes 

O custo de transporte é diretamente impactado pelo turismo fiscal4, estratégia 

adotada pelas empresas como forma de reduzir o impacto da tributação, 

principalmente do ICMS, sobre os seus custos logísticos. Uma vez que as alíquotas 

adotadas pelos estados brasileiros são diferentes entre si, as empresas criam 

verdadeiros passeios de suas cargas, beneficiando-se das menores alíquotas 

praticadas e aproveitando os incentivos fiscais ou financeiros oferecidos pelos 

diversos estados da federação. 

Independente da questão tributária, os custos de transporte, segundo 

Bowersox e Closs (2001), sofrem influência dos seguintes fatores econômicos: 

- Distância: é o que tem maior influência no custo total de transporte, porque 

afeta diretamente os custos variáveis - quanto maior a distância, maior o 

custo variável. Entretanto, aumentando a distância, o custo de frete por 

quilômetro rodado diminui, devido ao rateio dos custos fixos; 

- Volume: o custo do transporte unitário diminui à medida que o volume da 

carga aumenta (economia de escala), isto é, com carga consolidada e plena 

                                                           
4 Turismo fiscal é o trânsito de produtos e mercadorias de forma artificial, apenas com o 

intuito de beneficiar-se de incentivos fiscais. Fonte: Senado (2008). 
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ocupação do veículo, tem-se uma diluição dos custos por unidade 

transportada; 

- Densidade: é a relação entre peso e volume, implica na relação entre o peso 

a ser transportado e o espaço a ser ocupado. Um veículo, normalmente, é 

mais restrito quanto ao espaço do que quanto ao peso. Então, para otimizar a 

capacidade do veículo, pode-se aumentar a densidade da carga; 

- Facilidade de acondicionamento: refere-se às dimensões da carga e sua 

influência sobre o aproveitamento do veículo. Produtos com tamanho ou 

formas não padronizadas ocupam mais espaço, gerando custos 

desnecessários; 

- Responsabilidade: refere-se ao risco e à incidência de reclamações, 

contemplando os aspectos da carga a ser transportada, como por exemplo, a 

suscetibilidade de avarias, de roubo, de combustão ou explosão espontânea, 

riscos de deterioração e produtos com alto valor agregado (seguro da carga); 

- Mercado: os custos de frete são influenciados por fatores de mercado, tais 

como sazonalidade, intensidade e facilidade de tráfego, entre outros. A 

existência de carga em rotas de retorno (back hauling), por exemplo, pode 

otimizar o custo do frete, uma vez que o veículo não volta vazio à origem e a 

viagem inicial não paga o custo do retorno. 

Dentre os modais de transporte existentes, quais sejam marítimo, rodoviário, 

ferroviário, aéreo e dutoviário, o transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil, 

sendo responsável por grande parte da carga transportada no país, fato que justifica 

uma abordagem mais detalhada dos custos desse modal, feita a seguir. 

O custo de transporte rodoviário pode ser calculado com base no peso 

transportado, na cubagem da carga (m3) ou por viagem ou veículo (fretes de 

transferência, por exemplo). Neste último caso, deve o embarcador otimizar o uso da 

capacidade interna do veículo, objetivando diminuir o custo por unidade 

transportada. 

Lima (2001) sugere que o processo de custeio seja dividido em quatro etapas, 

a saber: 

- Definição dos itens de custos; 
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- Classificação dos itens de custos em fixos e variáveis; 

- Cálculo do custo de cada item; 

- Custeio das rotas de entrega/ coleta. 

Faria e Costa (2005) lembram que, em caso de frota própria, ou seja, quando 

o serviço de transporte não é terceirizado, há alguns custos fixos, associados ao 

fator tempo, e alguns custos variáveis, relacionados ao fator distância, a serem 

considerados no custo total de transporte. 

Segundo as autoras, os custos fixos são os seguintes: 

- Salários: dos motoristas e ajudantes, inclusive benefícios e encargos sociais; 

- Depreciação dos veículos: corresponde à perda do valor do ativo; 

- Depreciação dos equipamentos: carroceria ou carreta atrelada ao veículo; 

- Licenciamento, IPVA, seguro do veículo, dos equipamentos e de 

responsabilidade civil facultativa. Como essas despesas geralmente são 

anuais, devem ser consideradas mensalmente, á razão de 1/12; 

- Custo de oportunidade sobre os ativos investidos: corresponde ao ganho 

obtido no mercado financeiro, caso o capital empregado em veículos e 

equipamentos de transporte fosse aplicado no mercado financeiro. 

Ainda de acordo com Faria e Costa (2005), os custos variáveis do transporte 

rodoviário, calculados em função da quilometragem percorrida, são: 

- Peças, acessórios e material de manutenção; 

- Combustível; 

- Óleos lubrificantes; 

- Pedágios; 

- Lavagens e graxas; 

- Pneus. 

No caso de transporte terceirizado, as autoras definem que o custo da 

prestação de serviço contempla todos os custos citados anteriormente, além dos 

custos indiretos, ou seja, todas as despesas necessárias à viabilização do serviço, 

entre elas as de infra-estrutura do prestador de serviço, normalmente atribuídas ao 
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serviço em função da relação entre o peso da carga e a distância percorrida ou a 

densidade da carga (peso x volume), dependendo do tipo de produto transportado. 

Quanto ao custo total a ser atribuído a cada rota de entrega ou coleta, Lima 

(2001) explica que, depois de calculados todos os itens de custos fixos, eles devem 

ser somados e o montante dividido pelas horas trabalhadas no mês, obtendo-se 

assim o custo fixo/hora. Com relação aos custos variáveis, ensina o autor, o 

montante final deve ser dividido pela quilometragem percorrida no mês. 

Devido à importância do transporte rodoviário a NTC com o objetivo de 

facilitar o cálculo do custo desse transporte desenvolveu em 1999 e atualizou em 

2001 o Manual de Cálculo de Custos e Formação de Preços do Transporte 

Rodoviário de Cargas. No manual, é apresentado o cálculo dos custos para 

operações de transferência. Segundo define o manual, esta operação se caracteriza 

pelo deslocamento da mercadoria entre duas localidades, com trajeto 

predominantemente rodoviário. Não inclui, portanto, as operações de coleta e 

entrega.  

Para a NTC (2001) a tarifa de transferência do transporte é composta 

basicamente de cinco parcelas, que buscam ressarcir, de forma equilibrada, o 

transportador das despesas realizadas com a prestação do serviço: frete-peso, frete-

valor, outras taxas, GRIS e pedágio. 

No que diz respeito ao frete-peso, a NTC define que é a parcela da tarifa que 

tem por finalidade remunerar o transporte do bem entre os pontos de origem e de 

destino. Abarcando tanto custos diretos quanto custos indiretos, como custos 

operacionais do veículo, despesas administrativas e de terminais, custos de capital e 

taxa de lucro operacional. A totalidade destes constitui o custo operacional, que é 

específico para cada transportadora e para cada tipo de serviço realizado. O frete-

peso compõe-se basicamente de: 

• Custos operacionais; 

• Taxa de lucro. 

Para definir os custos operacionais é necessário realizar um estudo técnico 

especifico para a empresa já que estes custos variam de acordo com a 

transportadora, como já citado. Somente assim será possível fazer uma analise real 
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do desempenho da empresa de acordo com o tipo de serviço. Estes custos 

compõem-se de duas parcelas principais: custo de transferência, que correspondem 

às despesas do transporte de cargas entre dois terminais; e despesas indiretas, que 

são aquelas que não estão relacionadas diretamente com a operação do veículo. 

 Conforme o Manual o custo de transferência, por sua vez, divide-se em 

custos fixos e custos variáveis, sendo que, o custo fixo de operação do veículo é 

composto das seguintes parcelas: 

• Remuneração mensal do capital empatado (RC); 

• Salário do motorista (SM); 

• Salário de oficina (SO); 

• Reposição do veículo (RV); 

• Reposição do equipamento (RE); 

• Licenciamento (LC); 

• Seguro do veículo (SV); 

• Seguro do equipamento (SE); 

• Seguro de responsabilidade civil facultativo (RCF). 

 

Já o custo variável é composto das seguintes parcelas: 

• Peças, acessórios e material de manutenção (PM); 

• Despesas com combustível (DC); 

• Lubrificantes (LB); 

• Lavagem e graxas (LG); 

• Pneus e recauchutagens (PR). 

As despesas indiretas (DI), também conhecidas como despesas 

administrativas e de terminais (DAT), não variam, portanto, com a quilometragem 

rodada, mas sim com a tonelagem movimentada. Assim, seu custo deve ser 
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apurado dividindo-se o seu valor mensal pela tonelagem mensal movimentada. As 

DATs estão divididas em duas grandes parcelas: 

• Salários e encargos sociais do pessoal não envolvido diretamente com 

a operação dos veículos (pessoal administrativo, de vendas, diretoria 

etc); 

• Outras despesas necessárias ao funcionamento da empresa, como 

aluguel, impostos, material de escritório, comunicações, depreciação 

de máquinas e equipamentos etc. 

Normalmente chamado de ad-valorem, o frete-valor, outro componente 

tarifário, é fundamental para o equilíbrio entre custos e receitas. De acordo com a 

NTC (2001) esse componente é proporcional ao valor da mercadoria transportada 

tem como finalidade resguardar o transportador dos riscos de acidentes e avarias 

envolvidos em sua atividade. Tais riscos são proporcionais ao tempo que o bem fica 

em poder da empresa durante a operação de transporte. 

Por sua vez, para NTC (2001) as taxas destinam-se a remunerar os serviços 

adicionais necessários à prestação dos serviços. São cobradas apenas quando os 

serviços correspondentes são efetivamente prestados. A finalidade das taxas 

sempre foi cobrir riscos anormais, serviços de documentação ou tributos específicos, 

necessários à realização do transporte e que não estão relacionados com o volume 

ou o peso do bem transportado. Tal característica dificulta a inclusão dessas 

despesas no frete-peso, a solução encontrada foi à instituição de taxas capazes de 

ressarcir a empresa desse tipo de custo. 

Segundo a NTC (2001) a principal taxa cobrada pelo setor é a de 

Gerenciamento dos Riscos (GRIS). Trata-se de uma alíquota sobre o valor da 

mercadoria, necessários para cobrir despesas relacionadas com o gerenciamento de 

riscos ligados ao roubo de cargas, inclusive o seguro facultativo de desvio de carga.  

Quanto à última parcela, a NTC (2001) diz que em rodovias sujeitas a 

pedágio, a lei nº 10.209 tornou obrigatório o fornecimento de vale-pedágio ao 

carreteiro e o pagamento desta despesa pelo embarcador. Logo, sempre que houver 

no percurso normal para o ponto destino, passagem obrigatória por postos de 

pedágio, travessia de balsa, chatas, balsas, navios ou utilização de quaisquer meios 
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auxiliares para a passagem do caminhão, os respectivos custos adicionais serão 

transferidos ao usuário 

2.3.3 Custo do retorno vazio. 

De acordo com o Panitz (2007) o retorno vazio pode ser definido como 

“retorno à origem de veiculo sem carga ou passageiros; o retorno de um veiculo ou 

container vazio até o seu ponto de origem”. 

Embora esta seja uma definição relativamente simples de ser entendida, a 

quantificação dos custos diretamente ligados ao fato de existir retorno vazio é uma 

tarefa de grau de dificuldade elevado, pois a maioria dos textos acadêmicos, quando 

abordam o tema custos logísticos, negligencia a ocorrência deste fenômeno. 

Mesmo quando o tema retorno vazio é abordado, tem-se que o mesmo é alvo 

de simplificações, como aquelas encontradas em Reis (2010), tendo em vista que o 

autor busca definir um método de cálculo de frete e não definir de forma clara o 

custo do retorno vazio. 

Enfim, devido ao exposto anteriormente, pode-se concluir que o custo do 

retorno vazio é ainda objeto de estudo de pesquisadores, pois o mesmo ainda 

carece de uma definição formal e ampla e de um método claro e objetivo de cálculo. 

 

2.4 Juazeiro 

Juazeiro é um município do estado da Bahia localizado na região sub-média 

da bacia do Rio São Francisco, na divisa com o estado de Pernambuco. A cidade se 

destaca pela agricultura, que se firmou na região graças ao advento da irrigação 

utilizando as águas do rio São Francisco . 

À margem direita do Rio São Francisco, no extremo norte da Bahia, como 

mostrado na Figura 4, ligada à cidade de Petrolina, pela ponte Presidente Dutra. A 

cidade Juazeiro junto com a cidade vizinha tem apresentado acelerado crescimento 

da produção agrícola irrigada. A transformação da região iniciou-se nos anos 70 e 

acelerou-se nos anos 80, com base na ação do Governo Federal, via Codevasf, com 

a intensificação da implantação dos projetos de irrigação. O crescimento da 

fruticultura desencadeou uma sinergia de crescimento em praticamente todos os 

setores produtivos, como indústria, comércio e turismo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrolina


 

O escoamento da produção faz

pavimentadas: BR-122 -

SE; BR-428, para Salgueiro

observa na Figura 5. A despeito do mau estado de conservação de alguns trechos, a 

produção regional atinge o litoral nordestino inclusive os portos de Recife e 

Salvador, bem como os demais pontos do País.

Figura 4:Juazeiro. 
Fonte: Wikimidia (2010)  

 

O escoamento da produção faz-se, principalmente, através de rodovias federais 

- BR-232, para Recife; BR-235 de Remanso

428, para Salgueiro-PE e BR-407, de Picos-PI a Salvador

observa na Figura 5. A despeito do mau estado de conservação de alguns trechos, a 

produção regional atinge o litoral nordestino inclusive os portos de Recife e 

Salvador, bem como os demais pontos do País. 
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se, principalmente, através de rodovias federais 

235 de Remanso-BA a Aracaju-

PI a Salvador-BA, como se 

observa na Figura 5. A despeito do mau estado de conservação de alguns trechos, a 

produção regional atinge o litoral nordestino inclusive os portos de Recife e 
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Figura 5: Malha rodoviária da cidade de Juazeiro. 
Fonte: BNB (2010) 

 

A cidade de Petrolina conta com aeroporto, que dispõe de pista asfaltada de 

2.100 m, balizamento noturno, estação meteorológica, serviço de rádio, hangar e 

estação de passageiros. 

No que diz respeito ao transporte ferroviário inexiste linha ativa que sirva à 

região, mas um ramal ferroviário que liga Salgueiro-PE a Recife-PE, que pode ser 

visto na Figura 6, o qual se encontra em péssimas condições de conservação e em 

estado de obsolescência com bitola de tráfego de 1,0 m , quando o ideal seria de 

1,60 m. 

O rio São Francisco é navegável de Pirapora-MG ao Pólo Petrolina/Juazeiro, no 

entanto não é utilizado para escoamento da produção. 

O Pólo Petrolina/Juazeiro apresenta uma forte estrutura caracterizadora de pólo 

de desenvolvimento. Apesar de já ter esta característica, possui uma infra-estrutura 

quer exige investimentos concentrados principalmente na base física rodo-hidro-
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ferroviária, energia elétrica, telefonia, armazenagem e aquelas pertinentes com a 

qualidade de vida e ao progresso social, como escolas, abastecimento d’água, 

esgotamento sanitário e tratamentos de resíduos líquidos e sólidos. 

 

 

Figura 6: Malha ferroviária da cidade de Juazeiro. 
Fonte: BNB (2010) 

 

Diante da realidade que vive Pólo Petrolina/Juazeiro a possibilidade de uso de 

um sistema multimodal só poderá acontecer desde que se realize uma série de 

investimentos para recuperar a malha viária, desde que seja modernizada a malha 

ferroviária e reativada e modernizada a hidrovia do rio São Francisco. O que 

acarretará em um crescimento cada vez mais expressivo do Pólo. 

2.5 O Setor Atacadista 

O conceito do que vem a ser um atacadista deve compreender a idéia de que 

este é parte da cadeia de distribuição, não produz e tem o foco de suas vendas nos 

usuários institucionais, industriais e comerciais. Rosenbloom (2002, p. 49) propõe a 

seguinte definição: 
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Os atacadistas consistem em empresas engajadas na venda de bens para 
revenda ou uso industrial. Seus clientes são empresas varejistas, 
industriais, comerciais, institucionais, profissionais ou agrícolas, bem como 
outros atacadistas. Também incluem empresas que atuam como agentes ou 
corretores na compra e venda de produtos. 

 

Para Berman (1996), as atividades atacadistas são definidas como as de 

estabelecimentos que vendem a varejistas, compradores industriais, institucionais e 

comerciais, mas não em quantias significativas aos consumidores finais. 

Kotler (2006) indica que os atacadistas diferem dos varejistas em vários 

pontos: 

Em primeiro lugar, dão menor importância a promoções, ao ambiente e à 
localização porque lidam com clientes empresariais e não com 
consumidores finais. Em segundo, as transações no atacado são 
comumente maiores que aquelas realizadas no varejo, e em geral os 
atacadistas cobrem uma área maior de comércio que os varejistas. Em 
terceiro lugar, os negócios do governo com os atacadistas e com os 
varejistas são diferentes, no que diz respeito a regulamentações legais e 
impostos. 
 

Neves (1999), analisando o papel dos atacadistas, destaca que “suas 

principais funções são melhorar a coordenação entre produção e consumo, suprindo 

lacunas e tentando reduzir as irregularidades entre oferta e demanda, e promover o 

diferencial dos serviços esperados pelos consumidores e oferecidos pelos 

fabricantes diretamente”.  

Miranda (2005) diz que de maneira geral, o atacado se constitui em um setor 

cujo grau de especialização tem aumentado bastante, em resposta às demandas 

mais específicas de serviços por parte de seus consumidores (varejo) e 

fornecedores (indústria). Ainda de acordo com o autor muitas são as especificidades 

que diferenciam os atacados, inclusive as funções executadas. Embora a literatura 

sobre o assunto não seja muito ampla, são encontradas várias classificações das 

empresas atacadistas, sendo a maioria delas voltada a finalidades mercadológicas. 

De acordo com a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (2004) 

atualmente, existem vários formatos de atacado no Brasil, classificados de acordo 

com a sua forma principal de atendimento aos clientes: o atacadista distribuidor, 

distribuidor exclusivo, distribuidor especializado por categoria, o atacadista de balcão 

e o atacado de auto-serviço e outros mais recentes, como o operador logístico e o 

broker. Na seqüência, são analisadas as formas mais comuns (CORONADO, 2001; 
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ABAD, 2004): 

1. Atacadista: este grupo em geral compra e vende mercadorias, trabalha com 

diversos fornecedores, tem seu mix limitado à marca líder e outra de preço 

mais baixo, não gerencia estoques dos clientes e os produtos são 

bitributados, o que resulta num preço final maior. Os atacadistas ainda 

podem ser subdivididos em: 

a. Atacadista distribuidor: dispõe de equipes de vendas, atende um número 

elevado de clientes com freqüência determinada, faz entregas com frota 

própria ou de terceiros; chega a trabalhar com seis mil itens diferentes. 

Suas vendas, de modo geral, são feitas a prazo. 

b. Atacadista de auto-serviço: conhecido também como cash and carry, esta 

ramificação do atacado tem como principal apelo de venda o baixo preço. 

Em geral, a mercadoria é oferecida nas embalagens de embarque 

originais ou em embalagens menores preparadas pela indústria ou pelo 

próprio atacadista. O cliente efetua o pagamento de suas compras à vista. 

Trata-se de um modelo em expansão nos grandes centros do Brasil. 

c. Atacadista de balcão: possui uma equipe de vendedores interna 

preparada para atender aos clientes que visitam o estabelecimento. 

Trabalham com um mix reduzido, representado pelos produtos de maior 

giro dentro do varejo. O cliente, nesse caso, geralmente leva com ele a 

compra feita. 

2. Distribuidor: agente de distribuição que compra e vende produtos de 

fornecedores da indústria, com os quais possui vínculo de exclusividade de 

produtos e/ou de território. Em geral, possuem pouca variedade em cada 

categoria, não gerencia estoque dos clientes varejistas, e os produtos são 

bitributados. 

3. Operador logístico: não compra e nem vende mercadorias, trabalha para um 

número limitado de empresas e nunca para mais de uma em determinado 

segmento concorrente, oferece o segmento completo das empresas que 

representa e gerencia o estoque dos clientes varejistas. Fornece serviços 

especializados em gerenciar e executar todas ou parte das atividades 

logísticas até a entrega do produto, que engloba o recebimento de 

mercadorias, paletização, movimentação, formação de kits/empacotamento, 
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roteirização, entrega, gerenciamento de estoques e de transportes, emissão 

de notas fiscais, preparação de pedidos, atendimento ao cliente e indicadores 

de desempenho. Nesta forma de trabalho, não há bitributação, pois, 

normalmente, o fabricante está na estrutura do operador. 

4. Broker: também chamado de operador de vendas, o broker responsabiliza-se 

por todo o atendimento ao cliente da indústria, o que rende melhores vendas, 

maior eficiência na prestação de serviços e apresentação dos produtos no 

ponto de venda. Entre as principais atividades, cuida da movimentação, 

armazenagem, transporte, processamento de pedidos e controles de 

estoques. Pode prestar serviços para várias empresas, inclusive 

concorrentes, mantendo padrões, preestabelecidos de confidencialidade. 

Nessa modalidade, o cliente define seu mix e o operador pode gerenciar o 

estoque ou pode compartilhar do gerenciamento do cliente. 

Segundo Miranda (2005) no mercado brasileiro há diversas empresas que 

atuam como atacadistas para um determinado grupo de fornecedores, ao mesmo 

tempo em que atuam como distribuidores para outro grupo de fornecedores. Estes 

empreendimentos são caracterizados como atacadistas e distribuidores. E são 

responsáveis por um alto faturamento para o país, como visto na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Números Totais do Setor Atacadista e Distribuidor 

Faturamento Total R$ 131,8 Bilhões 

Pontos de vendas Atendidos 1 milhão 

Área de Armazenagem 8.213.529 milhões de m² 

Funcionários 245.576 

Vendedores Diretos 34.706 

Representantes Comerciais Autônomos 88.154 

Frota de Veículos Próprios 37.683 

Fonte NIELSEN - Números relativos ao Ano de 2009 

O setor atacadista/distribuidor se compõe de empresas que percorrem o país 

e abastecem a população. Seu trabalho é de constantes desafios e dificuldades, tais 

como: as precárias estradas, riscos de assaltos e roubo de cargas, manutenção de 

frotas, perdas, altos custos operacionais, créditos restritos e o eterno peso da carga 

tributária entre outros. (ABAD - Revista Distribuição; 2005). 
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No Brasil, este setor sempre terá uma importante função como intermediador 

estratégico da indústria no atendimento de canais de distribuição de menor porte 

(varejistas e supermercados) em um país de extensão continental. Assim, o atacado 

cresce a cada ano, acompanhando o próprio ritmo de crescimento do país, ou seja, 

cada dia surge novos bairros nas grandes metrópoles e novos povoados que 

acabam se tornando pequenas cidades, formando um mercado potencial. 

O Gráfico 9 contém a evolução do faturamento do setor atacadistas nos anos 

de 2000 a 2009. 

 
Gráfico 9: Faturamento do atacado (a preço do varejo em bilhões de reais) 

Fonte: ABAD/Nielsen (2010) 

 

Dos 131,8 bilhões de reais faturados pelo setor em 2009, levando-se em 

consideração o faturamento com base no destino de vendas, a participação das 

regiões se divide em Sudeste (39%), Nordeste (31%), Sul (13%), Norte (7%) e 

Centro Oeste (10%). Tendo como base de análise o faturamento da sede da 

empresa, os Estados do Sudeste (40,9%) e Nordeste (29%) tiveram presença mais 

significativa, seguidos pelo Sul (12,8%), Centro Oeste (10,3%) e Norte (7%), 

conforme pode ser observado nos Gráficos 10 e 11. 
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Gráfico 10: Faturamento com base no destino das vendas empresas 
Fonte: Ranking ABAD 2010 - ABAD/Nielsen 

 

          

Gráfico 11: Faturamento com base na sede (origem) das vendas 
Fonte: Ranking ABAD 2010 - ABAD/Nielsen 

 

Segundo a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD, 

maio/2009) o faturamento do atacado na Bahia em 2008 chegou a R$ 1, 429 bilhão. 

O Estado é o primeiro no ranking da Região Nordeste e conta com uma carteira de 

clientes de mais de 105,6 mil clientes ativos. 
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2.6 Conclusão do capitulo. 

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos que nortearam 

este trabalho, como as definições sobre logística, custos logísticos, a logística de 

transporte com seus modais e custos, além do panorama atual da cidade de 

Juazeiro no que tange os modais existentes no país e das características do setor 

atacadista. 

Estes conceitos foram necessários para entender as características do setor 

atacadista e da empresa que serviu de objeto de estudo, pontos que serão 

debatidos na próxima seção.   
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3 Metodologia 

 

Para atingir os objetivos dessa pesquisa, o trabalho foi dividido em duas 

etapas. Na primeira etapa, foi realizada a revisão bibliográfica, através de livros, 

monografias, dissertações, teses, artigos científicos e publicações em revistas 

especializadas do setor de transportes de cargas e do setor atacadista e distribuidor. 

Na segunda etapa, foi realizada a identificação da empresa e a realização do estudo 

de caso. 

 

3.1 Tipo e Natureza da Pesquisa 

 Severino (2010) afirma que, quanto aos objetivos da pesquisa, esta pode ser 

classificada em dois tipos: exploratória e descritiva ou explicativa. A pesquisa 

exploratória busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, 

delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação 

desse objeto.  

Já a pesquisa explicativa é aquela que, além de registrar e analisar os 

fenômenos estudados, busca identificar suas causas, seja através da aplicação do 

método experimental/matemático, seja através da interpretação possibilitada pelos 

métodos qualitativos. 

Diante de tal conceituação, como o trabalho em questão busca identificar o 

impacto do retorno vazio nos custos logísticos de uma empresa em Juazeiro-BA e 

considerando também que não existem pesquisas referentes ao tema para essa 

cidade, essa pesquisa pode ser classificada como do tipo exploratória. 

A abordagem deste estudo é quantitativa. Conforme Chizotti (2003), na 

abordagem quantitativa, mensuram-se variáveis preestabelecidas, procurando 

verificar e explicar sua influência sobre outras variáveis, mediante a análise da 

freqüência de incidência e de correlações estatísticas. Logo, de posse dos dados o 

pesquisador irá analisá-los, o que compreende descrições, explicações e predições. 

Assim, embora empregue dados estatísticos como centro do processo de analise 

dos problemas (OLIVEIRA, 1999) e quantifique opiniões e dados, a pesquisa 

quantitativa não se limita a isto. Necessita também, de reflexões criticas sobre os 
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dados coletados, no momento de discussões dos resultados e conclusões do 

trabalho 

 

3.2 Delineamento da pesquisa 

Segundo Gil (2007): 
 

 
O delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão 
mais ampla, que envolve tanto a diagramação quanto a previsão de análise 
e interpretação de coleta de dados. [...] considera o ambiente em que são 
coletados os dados e as formas de controle das variáveis envolvidas. 
 

 
A Figura 12 representa o delineamento desse trabalho. E em seguida tem-se 

a descrição das partes apresentadas no roteiro dessa pesquisa. 
 

 
Figura 7: Roteiro do trabalho. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Definição Do Problema 

Pesquisa Bibliográfica 

Pesquisa Preliminar 

Seleção da Empresa 

Entrevistas 

Tabela de custos logísticos Alcance. 

Tratamento e Análise dos Dados. 

Conclusões e Recomendações. 

Composição da tabela de Custos. 
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3.2.1 Pesquisa Bibliográfica. 

 Foram utilizados como pontos de partida para a pesquisa o livro de Faria e 

Costa (2005), que detalha e classifica todos os custos logísticos que compõem uma 

empresa, além do Manual de Cálculo de Custos e Formação de Preços do 

Transporte Rodoviário de Cargas produzido pela NTC, para o embasamento do 

trabalho no que diz respeito aos custos. 

 Com relação à carga de retorno foi utilizado inicialmente um trabalho de REIS 

(2010) que trata especificamente sobre a carga de retorno vazia, outros trabalhos 

foram utilizados só que de forma superficial, já que pouco se fala sobre a carga 

retorno. 

 Além disso, foram utilizados trabalhos da ABAD (2009) para conhecer as 

características e o atual estado do setor atacadista/distribuidor no Brasil, no nordeste 

a na Bahia. 

 

3.2.2 Pesquisa Preliminar. 

 Paralelo à pesquisa bibliográfica, foi realizada uma pesquisa preliminar junto a 

SUDIC (Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial) para 

identificação das empresas que trabalhavam no Distrito Industrial de Juazeiro no 

ramo de distribuição, bem como foi feita uma pesquisa informal nos sites de buscas 

a fim de identificar as empresas que trabalhavam com distribuição na região, já que, 

inicialmente, o pensamento era realizar a pesquisa em Juazeiro ou em Petrolina. 

Além disso, foram consideradas as empresas mais conhecidas na região, 

para participarem da seleção. 

 

3.2.3 Seleção da Empresa. 

Para a escolha da empresa que seria o objeto de estudo desse trabalho foram 

utilizados como critérios: freqüência de caminhões com retorno vazio, a importância 

econômica da empresa para a cidade, o interesse da empresa em contribuir para a 

pesquisa. 
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No primeiro momento, foram consideradas 4 empresas para uma pesquisa 

inicial. Tais empresas foram visitadas, sendo que duas delas afirmaram não ter 

incidência de caminhão retornando vazio, já que as mesmas servem de ponto de 

apoio entre regiões mais distantes, como São Paulo- Fortaleza. 

A terceira empresa visitada afirma que como não trabalha com frota própria, 

não se responsabiliza pelo frete de retorno e ainda que, muitas vezes, a empresa 

aproveita de caminhões que estão retornando vazios para a região Sudeste para 

diminuir seus custos com frete. Por fim, a quarta e última empresa visitada, disse 

que o retorno dos seus caminhões vazios é uma situação constante e que não 

existia um estudo sobre o valor do retorno que era agregado a empresa. 

Logo, o estudo foi realizado na Alcance Atacado, devido à incidência do 

retorno vazio, a importância econômica da empresa e a grande disponibilidade do 

gerente em participar da pesquisa. 

 

3.2.4 Entrevistas. 

 Para realização desse trabalho foram realizadas oito visitas à empresa em 

estudo. Na primeira visita foi apresentado o projeto da monografia, para melhor 

entendimento por parte do responsável pela empresa, bem como foi questionado 

sobre a existência do retorno vazio. Na segunda visita a empresa, foi entregue ao 

gerente da logística um documento comprovando a veracidade da pesquisa para 

autorização da realização da mesma, além de uma breve conversa sobre a forma de 

trabalho da empresa. 

 Após a segunda visita foi enviado pelo gerente da Logística, um e-mail que 

continha a tabela de composição de custos, que será utilizada como base para obter 

os valores referentes ao custo do retorno vazio dos caminhões da empresa. 

 A terceira e quarta visitas foram realizadas junto com o orientador do trabalho. 

A terceira teve como objetivo o entendimento da dinâmica da empresa, na visita 

foram coletadas informações sobre a estrutura física e sobre o processo de vendas 

da empresa. Além do ramo e área de atuação, bem como os sistemas de 

informação que são utilizados. Antes que a quarta visita fosse realizada o 
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responsável pela roteirização enviou por e-mail dados referentes às cidades 

abastecidas pela empresa, com suas respectivas distâncias.  

Na quarta visita, o objetivo era visualizar o processo de separação e 

montagem das cargas que seriam enviadas aos clientes, como também colher 

dados sobre a estrutura organizacional do setor da Logística e tirar dúvidas sobre o 

material enviado por e-mail. Após a quarta visita foram enviadas, pelo gerente da 

Logística, informações referentes à estrutura organizacional da empresa e mais 

especificamente do setor de Logística com descrição das funções das unidades 

desse setor, além de informações sobre a infra-estrutura da empresa. 

3.2.5 A Empresa Estudada 

A empresa Alcance Atacado, apresentada pela Figura 7, sediada no centro 

industrial de Juazeiro em uma área total de 22.000 m² totalmente construída, 

composta por: prédio administrativo, totalmente estruturado, com infra-estrutura 

moderna, laboratório de Informática, auditório com tecnologia de ponta; área de 

lazer c/ quadra de esporte, campo de futebol, salão de jogos e sala de TV; armazém 

de 4.200 m², 13 docas de carga e descarga sendo que atualmente somente 10 estão 

em funcionamento, totalmente verticalizada, com capacidade de 3.500 porta pallets 

e 8.000 toneladas de movimentação/mês; sala de motorista (espera para viagem); e 

oficina própria com três boxes, rampa de lavagem e infra-estrutura para manutenção 

da frota. 

 

Figura 8: Foto Aérea da Alcance Atacado 
Fonte: GERLOG (2010). 
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A empresa possui como estrutura tecnológica o sistema WMS para o 

armazém, TMS, sistema de rastreamento dos caminhões, duas empilhadeiras 

elétricas retráteis, estrutura porta pallets, rampas niveladoras e rack´s. 

O objeto de estudo atua nos segmentos de alimentos, perfumaria, higiene, 

limpeza e utilidades comercializando mais de 2500 itens, distribuídos pelos 

aproximadamente 300 fornecedores, abastecendo cerca de 3.500 clientes, que são 

atendidos por 110 RCA´s (Representante Comercial Autônomo). Tais produtos 

chegam aos clientes através dos 30 caminhões toco baú que a empresa possui 

totalmente rastreados via satélite. 

Dentro da classificação apresentada na seção anterior a Alcance atua com 

atacadista para alguns clientes e como distribuidor para outros, sendo que os 

clientes atendidos pela unidade de Juazeiro concentram-se no norte da Bahia, como 

pode ser visto na Figura 8. A Tabela 5 traz as rotas realizadas pelos caminhões, a 

quilometragem de ida e volta até o destino tomando como referência o endereço da 

Alcance e o número de clientes atendidos pela empresa em cada rota. 

A empresa utiliza como indicadores de eficiência: produtividade por célula de 

distribuição, índice de devolução de mercadorias, índice de consumo de 

combustível, índice de avaria de mercadorias, custo de manutenção/km, custo de 

distribuição/ton, custo de distribuição/km, custo de armazenagem/m³, giro de 

estoque. 

 
Figura 9: Área de atuação Alcance Atacado. 

Fonte: GERLOG Alcance (2010) 
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Tabela 5: Rotas abastecidas pela Alcance Atacado. 

Estado Rota KM Nº de clientes 

BA Abaré 702 49 

BA America Dourada 772 18 

BA Campo Alegre de Lourdes 776 85 

BA Campo Formoso 314 60 

BA Capim Grosso 470 76 

BA Casa Nova 168 79 

BA Conceição do Coité 676 57 

BA Curaçá 188 64 

BA Dom Inocêncio 440 7 

BA Itiúba 714 45 

BA Jacobina (Umburanas) 1022 132 

BA Jaguarari 206 54 

BA Jeremoabo 1040 79 

BA Miguel Calmon 564 19 

BA Monte Santo 538 65 

BA Morro do Chapéu 702 44 

BA Nova Soure (Tobias Barreto) 1040 80 

BA Paulo Afonso 840 76 

BA Pindobaçu 342 7 

BA Pindobaçu 342 8 

BA Remanso 658 136 

BA Riachão do Jacuipe(Santa Luz,Valente) 740 44 

BA Ribeira do Pombal (Paripiranga) 1020 71 

BA Saúde 420 19 

BA Senhor do Bonfim 408 103 

BA Sento Sé 420 75 

BA Simões Filho 720 11 

BA Sobradinho 88 35 

BA Tucano 860 49 

BA Uauá 460 69 

Fonte: GERLOG (2010) 

 

Quanto à estrutura organizacional, a empresa está dividida em três 

departamentos, sendo eles: em marketing, controladoria e logística, como pode ser 

visto na Figura 9. Cada setor possui um gerente em que todos estão subordinados 

ao presidente da empresa, sendo que ligados diretamente ao presidente tem-se: o 

apoio jurídico, apoio técnico, o setor de compras, e o setor de recursos humanos. 



 

Figura 

A Estrutura Organizacional do departamento de logistica, setor da empresa 

que foi focado o estudo, é subdividido em unidades, que possuem funções 

específicas. O organograma do departamento está baixo representado pela Figura 

10 e as funções das unidades sã
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Figura 10: Estrutura organizacional Alcance 
Fonte: GERLOG Alcance (2010) 

 

A Estrutura Organizacional do departamento de logistica, setor da empresa 

que foi focado o estudo, é subdividido em unidades, que possuem funções 

específicas. O organograma do departamento está baixo representado pela Figura 

e as funções das unidades são descritas a seguir. 

 
Figura 11: Estrutura Organizacional do GERLOG. 

Fonte: GERLOG (2010). 
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A Estrutura Organizacional do departamento de logistica, setor da empresa 

que foi focado o estudo, é subdividido em unidades, que possuem funções 

específicas. O organograma do departamento está baixo representado pela Figura 

 

RASTREAMENTO
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Gerência de Logística: Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar 

todas as atividades logística do departamento; gerenciar às áreas de atividades de 

Manutenção e Frota, Movimentação e Armazenagem e Operação de Carga e 

Tráfego, bem como suas unidades e sub-unidades existentes. 

Unidade de Apoio Logistico: Mensurar indicadores logísticos; Preparar os 

relatórios gerenciais; Organizar toda a documentação da frota e levantar taxas, 

multas e outros impostos; Dar suporte a todas as unidades logística e demais 

departamento da empresa, concernentes a todas as informações logísticas. 

Supervisão de Manutenção e Frota: supervisionar e manter toda a frota 

através de manutenções corretiva e preventiva, em perfeito estado de conservação 

e operação, dentro dos indicadores previamente estabelecidos; elaborar e 

acompanhar relatórios de gerenciamento de frota, visando equalizar os indicadores 

de performance. 

Supervisão de Movimentação e Armazenagem: Supervisionar o 

recebimento e a expedição das mercadorias, bem como organizar o 

acondicionamento das mercadorias no armazém; controlar as entradas por 

devolução e avarias de mercadorias; acompanhar a equipe produtiva do armazém e 

ajustar as distorções. Este setor está subdividido em duas unidades: 

1. Unidade de Expedição de Mercadorias: liberar mercadorias, 

comercializadas pela empresa, conforme romaneio de carga, 

respeitando os processos logísticos. 

 

2. Unidade de Recepção de Mercadorias: Recepcionar e acondicionar 

as mercadorias adquiridas pela empresa, em conformidade com o 

pedido de compra, respeitando os padrões estabelecidos. 

Supervisão de Operação de Carga e Tráfego: Supervisionar a montagem e 

roteirização das cargas; acompanhar e disponibilizar os recursos para a operação; 

assegurar a entrega de mercadorias no tempo previamente estabelecido pela 

empresa, zelando pela satisfação do cliente; garantir de forma otimizada a 

segurança dos recursos na realização da operação; acompanhar a frota pelo 

sistema de rastreamento e corrigir distorções de tempo e quilometragem. 
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3.2.5.1 O processo de Vendas e Distribuição 

O processo de venda e distribuição dos produtos da Alcance tem inicio com o 

contato entre o cliente e o RCA. O representante visita o cliente para saber quais 

suas necessidades e é através de um palm top que tem todos os produtos vendidos 

pela empresa, que o RCA envia automaticamente pelo sistema o pedido do cliente 

para o setor financeiro da Alcance. 

O crédito do cliente é avaliado pelo proprio sistema, que se aprovado segue 

para o departamento de logistica, mais especificamente para a roteirização, que é 

feita com base nos pedidos recebidos pela empresa. Após a roteirização é feita a 

separação dos pedidos para posterior paletização dos produtos, depois os 

caminhões são carregados, que após serem abastecidos saem para realizar a 

distribuição. 

Dessa forma o pedido realizado pelo cliente chega ao seu estabelecimento. 

Esse processo é representado pela Figura 11. 

 

Figura 12: Processo de Venda e Distribuição da Alcance Atacado. 
Fonte: GERLOG Alcance. 
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3.2.6 Tabela de custos logísticos Alcance. 

 Em uma das visitas realizadas à empresa foi disponibilizada a tabela para 

cálculo do custo da empresa com relação a cada rota. A tabela é dividida em cinco 

partes, que serão detalhadas a seguir, tais partes são: descrição dos dados da rota, 

custos fixos por viagem, input de custos variáveis, custos variáveis por viagem, e 

remuneração total da distribuição. Essa tabela é alimentada por um conjunto de 

informações que também serão apresentados nesse capítulo. Para facilitar o 

entendimento das tabelas, terão como primeira coluna, a cidade-destino. As 

informações apresentadas nas tabelas referenciam as cinco primeiras rotas 

utilizadas no estudo com dados do mês de fevereiro, a tabela completa poderá ser 

analisada no Anexo I (vide pág.93). 

 Vale ressaltar que, a empresa estudada disponibilizou somente informações 

referentes aos meses de fevereiro e março de 2010. Este fato impossibilita que seja 

verificada a influência da sazonalidade nas vendas e nos custos logísticos, 

causando uma diminuição do escopo deste trabalho. Os dados disponibilizados 

foram úteis para algumas análises, porém não podem ser objeto de generalizações, 

pois descrevem apenas um período muito resumido do ano. 

No primeiro conjunto de informações apresentado na Tabela 6 de composição 

de custos por rota da Alcance Atacado são apresentados dados sobre o destino. Na 

primeira coluna é identificada a cidade, dentre as cidades que são abastecidas pela 

empresa, para onde o caminhão irá seguir, na segunda coluna é determinado o tipo 

de caminhão que será utilizado, que tem sua capacidade máxima descrita na 

terceira coluna, já na quarta coluna é indicado o número de viagens por mês 

realizadas para a cidade destino, naquele determinado caminhão. E na última coluna 

desse conjunto de dados é apontada a dedicação do caminhão, ou seja, a utilização 

do mesmo pela empresa nesse caso calculado em dias trabalhados.  
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Tabela 6: Descrição dos Dados de Rota 

Discriminação Tipo Veículo Cap. (Ton) No. Viagens Mês % Dedicação 

Abaré TOCO       8,00 3 100% 

América Dourada TOCO        8,00  1 100% 

Campo Alegre de Lourdes TOCO        8,00  7 100% 

Campo Formoso TOCO       8,00 4 100% 

Capim Grosso TOCO       8,00 3 100% 

Fonte: GERLOG Alcance (2010)  

O segundo conjunto de informações da tabela de custos foi dividido em duas 

partes para facilitar o entendimento. Na primeira parte, que é detalhada na Tabela 7, 

tem se a primeira coluna que indica o custo médio de um veículo de acordo com o 

veiculo selecionado na primeira coluna do primeiro conjunto de informações. A 

segunda coluna desse bloco apresenta-se a remuneração de capital, ou seja, é a 

taxa obtida através da divisão do lucro pelo capital investido. 

Já na terceira coluna observa-se a depreciação do caminhão que ocorre de 

acordo com uma taxa fixa por ano que no caso da empresa, é dividida por 12, para 

encontrar a taxa por mês, e essa taxa é dividida pelo número de viagens realizadas. 

Na quarta coluna tem-se o licenciamento que é pago por ano de acordo com o tipo 

de caminhão, esse valor é dividido por mês e pelo número de viagens para ser 

encontrado o valor apresentado. Na quinta e ultimo coluna dessa primeira parte do 

bloco de custos fixos é apresentado o Rastreamento Autotrac que é um valor fixo 

pago por mês que é dividido pelo número de viagens. 

 

Tabela 7: Custo Fixo por rota/por viagem I. 

Fonte: GERLOG Alcance (2010) 

 

A segunda parte do segundo conjunto de dados que compõem os custos é 

apresentado pela Tabela 8. Na primeira é apresentado o salário do motorista por 

Discriminação Custo Médio 
Veículo 

Remuneração 
Capital Deprec. Licenciamento Rastreamento 

Autotrac 

Abaré 80.000,00 266,67 222,22 44,44 60,00 

América Dourada 80.000,00 800,00 666,67 133,33 180,00 

Campo Alegre de Lourdes 80.000,00 114,29 95,24 19,05 25,71 

Campo Formoso 80.000,00 200,00 167,67 33,33 45,00 

Capim Grosso 80.000,00 266,67 222,22 44,44 60,00 
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viagem, o valor apresentado na tabela é encontrado através da soma do valor do 

salário com o mesmo valor multiplicado pelos encargos sociais e dividido pelo 

número de viagens. A segunda coluna apresenta o valor gasto com fardamento por 

viagem, esse valor é determinado através da divisão do valor gasto com fardamento 

pelo número de viagens. 

 Na terceira coluna tem-se o valor da diária por viagem, tal valor é resultado da 

divisão dos dias trabalhados pelo motorista pelo número de viagens multiplicado 

pelo valor do dia pago ao motorista. Na quarta coluna é apresentado o valor gasto 

com a comunicação móvel no caso da Alcance não agrega  valor, pois tal 

comunicação é feita através do Autotrac.Na quinta coluna indica o custo com 

lavagem por viagem, esse custo é fixo, pois para cada viagem realizada o caminhão 

é lavado uma vez. A última coluna desse segundo conjunto de dados é resultado da 

soma de todos os custos fixos da empresa. 

 

Tabela 8: Custo Fixo por rota/por viagem II. 
 

Discriminação Salário Fardamento Diária Com. 
Móvel 

 
Lavagem 

Custo fixo 
total 

Abaré 579,33 16,67 160,00 - 9,50 1.358,83 

América Dourada 1.738,00 50,00 480,00 - 9,50 4.057,50 

Campo Alegre de Lourdes 248,29 7,14 68,57 - 9,50 587,79 

Campo Formoso 434,50 12,50 120,00 - 9,50 1.021,50 

Capim Grosso 579,33 16,67 160,00 - 9,50 1.358,83 

Fonte: GERLOG Alcance (2010). 

  

O terceiro conjunto de dados apresenta o Input dos custos variáveis, esse 

conjunto alimentará as tabelas que fazem referência aos custos variáveis e que 

serão apresentadas após a Tabela 9. A Tabela 9 tem a primeira coluna 

apresentando a quilometragem referente à ida e à volta do destino que será feito 

pelo caminhão, na segunda coluna tem-se o consumo médio de combustível que é 

determinado de acordo com o tipo de caminhão que está sendo utilizado.  

A terceira coluna refere-se ao consumo total de diesel na viagem, esse 

consumo é resultado da divisão da quilometragem total pelo consumo médio do 

caminhão. A quarta e última coluna desse bloco faz referência a manutenção média 

por quilometro necessária para cada caminhão. 
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Tabela 9: Input de custos variáveis. 
 

Discriminação Km Rota (Ida 
e Volta) Consumo Consumo Litros 

Diesel Manutenção./Km 

Abaré 702 3,90 180,00 0,12 

América Dourada 772 3,90 197,95 0,12 

Campo Alegre de Lourdes 776 3,90 198,97 0,12 

Campo Formoso 314 3,90 80,51 0,12 

Capim Grosso 470 3,90 120,51 0,12 

Fonte: GERLOG Alcance (2010). 

 

O quarto bloco de dados refere-se aos custos variáveis por viagem, 

apresentados na Tabela 10. Tal bloco apresenta na primeira coluna o valor do 

combustível gasto com a viagem, esse valor é encontrado através da multiplicação 

entre o consumo de diesel na viagem pelo preço do óleo diesel comprado pela 

empresa. Na segunda coluna é calculado o custo da manutenção através da 

multiplicação da quilometragem total pelo custo da manutenção por quilômetro, na 

terceira coluna é indicado o valor gasto com pneus/câmaras, tal gasto é obtido 

através do custo médio por quilômetro de cada pneu multiplicado pela 

quilometragem total da viagem. 

A quarta coluna traz os gastos com lubrificantes, que são encontrados através 

da multiplicação da quilometragem total pelo consumo médio de lubrificante por 

quilômetro. Na quinta coluna da tabela é apresentado o custo variável total, ou seja, 

a soma de todos os custos variáveis calculados, já a sétima coluna tem o custo 

variável por quilômetro que é encontrado através da divisão do custo variável total 

pelo total de quilômetros rodados naquela viagem. 

 

Tabela 10: Custos variáveis por rota/por viagem. 
 

Discriminação Combustível 
(1) 

 
Manutenção 

(2) 

Pneus/ 
Câmaras 

(3) 

Lubrificantes 
(5) 

Custo 
variável 
total 

Custos 
variáveis 
/KM 

Abaré 315,00 84,24 49,14 22,18 480,06 0,68 

América Dourada 346,41 92,64 54,04 24,40 526,99 0,68 

Campo Alegre de Lourdes 348,21 93,12 54,32 24,52 529,67 0,68 

Campo Formoso 140,90 37,68 21,98 9,92 219,98 0,70 

Capim Grosso 210,90 56,40 32,90 14,85 324,55 0,69 

Fonte: GERLOG Alcance (2010). 
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O último conjunto de dados trata da remuneração total da distribuição, nesse 

bloco são apresentados os resultados gerais da empresa de acordo com a Tabela 

11, na primeira coluna temos o custo por viagem que é referente a soma dos custos 

fixos e variáveis mais os tributos o lucro e o valor gasto com administração, na 

segunda coluna tem-se o custo por quilômetro que é determinado pela divisão do 

custo por viagem pelo total de quilômetros rodados. Na terceira coluna é 

apresentado o custo por tonelada que é resultado da divisão do custo por viagem 

pela capacidade de carga do caminhão. Na quarta e última coluna obtêm o custo 

mensal que é o custo de cada viagem multiplicado pelo número de viagens 

realizadas com o caminhão. 

 

Tabela 11: Remuneração total da distribuição. 
 

Discriminação Por Viagem Por Km Por Toneladas Mensal 

Abaré 1.829,40 2,61 228,67 5.488,19 

América Dourada 4.574,99 5,93 571,87 4.574,99 

Campo Alegre de Lourdes 1.107,95 1,43 138,49 7.755,67 

Campo Formoso 1.231,98 3,92 154,00 4.927,92 

Capim Grosso 1.673,88 3,56 209,24 5.021,65 

Fonte: GERLOG Alcance (2010). 

 

 Agora serão apresentadas as tabelas que alimentam a tabela principal. A 

primeira tabela é composta pelas seguintes informações: encargos sociais, salário 

do motorista, fardamento, valor do seguro mensal por veículo DCTF, valor pago pelo 

óleo diesel, comunicação móvel, rastreamento, diária de motorista, remuneração de 

capital e depreciação. Os valores referentes a cada item da tabela seguem abaixo 

na Tabela 12. 
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Tabela 12: Banco de dados I. 
 

Encargos Sociais 100% 

Salário Motorista R$ 869,00 

Fardamento R$ 50,00 

Valor do seguro mensal por veículo 
 

Óleo Diesel R$ 1,75 

Comunicação Móvel 
 

Rastreamento R$ 180,00 

Diária de Motorista R$ 20,00 

Remuneração de Capital 12% 

Depreciação 10% 

Fonte: GERLOG Alcance (2010). 

 

 A segunda tabela que alimenta a tabela principal apresenta informações 

referentes a cada tipo de caminhão utilizado. Na primeira coluna tem-se o tipo de 

caminhão, na segunda coluna o valor médio de um caminhão novo, na terceira 

coluna o consumo médio de combustível, na quarta o valor gasto com manutenção, 

na quinta coluna é indicado o valor gasto com licenciamento.  

Na sexta coluna apresenta-se o valor gasto em média com pneus e na sétima 

e ultima coluna desse banco de dados, tem o valor gasto em média com lubrificante. 

Todos esses dados são apresentados pela Tabela 13. 

 

Tabela 13: Banco de dados II. 
 

Discriminação Valor Consumo Manutenção Licenciam Pneus Lubrificante 
TOCO 8.000 Kg. R$ 80.000,00 3,90 R$      0,12 1.600,00 0,07 0,03 
3/4     4.000 Kg. R$ 60.000,00 5,00 R$      0,10 1.200,00 0,05 0,03 

TRUCK 12.000kg R$ 120.000,00 2,50 R$      0,15 3.000,00 0,08 0,03 

Fonte: GERLOG Alcance (2010). 

3.2.7 Composição da tabela 

Para composição da tabela foi realizada uma visita, onde foram coletados 

dados junto ao gerente da logística, ao responsável pela frota, ao responsável pela 

roteirização. 

 Com base nas informações contidas a tabela foi preenchida para todas as 

rotas em que a empresa trabalha atualmente. 
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3.2.8 Tratamento e Análise de dados. 

 Considerando a natureza deste trabalho, os dados receberam um tratamento 

quantitativo e qualitativo. Quantitativo já que para realizar as análises foram 

construídas tabelas e gráficos a fim de dimensionar os custos com retorno vazio, 

além de indicar sua representatividade frente ao custo logístico total e ao valor pago 

pelos clientes nos produtos. 

 E qualitativa, pois durante as análises foram levadas em consideração os 

comentários realizados durante as entrevistas, para que fosse possível realizar uma 

análise bem mais abrangente do que a esperada no início do trabalho. 

  



 

4 Resultados  

 

Após o preenchimento da tabela de composição de custos da Alcance, foram 

feitas algumas considerações para chegar ao custo do retorno vazio.

 

1- O retorno vazio corresponde à qui

ou seja, metade da 

2- O retorno vazio só tem influência sob os custos variáveis, já que tal 

custo está ligado diretamente à quilometragem do caminhão percorrida sem 

carga. 

Assim, para calcular o custo do retorno vazio, foi considerado que tal custo 

corresponde à metade do custo variável total, ou seja, a quilometragem do retorno 

vazio multiplicada pelo custo por quilometro de cada viagem/ por rota, conforme 

mostra a Equação 1. 

Equação 

Com base nas considerações feitas acima e de posse da fórmula para 

encontrar o custo do retorno vazio (R.V.) por viagem/rota, tais valores foram 

calculado e podem ser visto na Tabela 14. A tabela está organizada de acordo com 

as rotas que apresentam maior custo de retorno vazio e conseqüentemente 

ordenada das cidades que apresentam as maiores distâncias para as cidades que 

apresentam as menores distâ

Pode-se observar claramente a relação entre o custo do R.V. e a 

quilometragem quando se compara a rota de Nova Soure a rota de Sobradinho, já 

que a primeira possui nove vezes a mais o custo de retorno vazio quando 

comparado a Sobradinho, isso, pois Nova Soure fica a 1040 km da enpresa, 

enquanto Sobradinho fica a apen

da primeira rota.  

Após o preenchimento da tabela de composição de custos da Alcance, foram 

feitas algumas considerações para chegar ao custo do retorno vazio.

O retorno vazio corresponde à quilometragem do retorno do caminhão, 

ou seja, metade da quilometragem indicada no Anexo I na Tabela 21 

O retorno vazio só tem influência sob os custos variáveis, já que tal 

custo está ligado diretamente à quilometragem do caminhão percorrida sem 

Assim, para calcular o custo do retorno vazio, foi considerado que tal custo 

corresponde à metade do custo variável total, ou seja, a quilometragem do retorno 

vazio multiplicada pelo custo por quilometro de cada viagem/ por rota, conforme 

Equação 1: Fórmula para cálculo do Retorno Vazio.
Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base nas considerações feitas acima e de posse da fórmula para 

encontrar o custo do retorno vazio (R.V.) por viagem/rota, tais valores foram 

lculado e podem ser visto na Tabela 14. A tabela está organizada de acordo com 

as rotas que apresentam maior custo de retorno vazio e conseqüentemente 

ordenada das cidades que apresentam as maiores distâncias para as cidades que 

apresentam as menores distâncias até a sede da empresa. 

se observar claramente a relação entre o custo do R.V. e a 

quilometragem quando se compara a rota de Nova Soure a rota de Sobradinho, já 

que a primeira possui nove vezes a mais o custo de retorno vazio quando 

obradinho, isso, pois Nova Soure fica a 1040 km da enpresa, 

enquanto Sobradinho fica a apenas 88 km, ou seja, mais que dez vezes a distancia 
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Após o preenchimento da tabela de composição de custos da Alcance, foram 

feitas algumas considerações para chegar ao custo do retorno vazio. 

lometragem do retorno do caminhão, 

na Tabela 21 . 

O retorno vazio só tem influência sob os custos variáveis, já que tal 

custo está ligado diretamente à quilometragem do caminhão percorrida sem 

Assim, para calcular o custo do retorno vazio, foi considerado que tal custo 

corresponde à metade do custo variável total, ou seja, a quilometragem do retorno 

vazio multiplicada pelo custo por quilometro de cada viagem/ por rota, conforme 

 

Fórmula para cálculo do Retorno Vazio. 

Com base nas considerações feitas acima e de posse da fórmula para 

encontrar o custo do retorno vazio (R.V.) por viagem/rota, tais valores foram 

lculado e podem ser visto na Tabela 14. A tabela está organizada de acordo com 

as rotas que apresentam maior custo de retorno vazio e conseqüentemente 

ordenada das cidades que apresentam as maiores distâncias para as cidades que 

se observar claramente a relação entre o custo do R.V. e a 

quilometragem quando se compara a rota de Nova Soure a rota de Sobradinho, já 

que a primeira possui nove vezes a mais o custo de retorno vazio quando 

obradinho, isso, pois Nova Soure fica a 1040 km da enpresa, 

as 88 km, ou seja, mais que dez vezes a distancia 
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Outro fato que relaciona o custo do R.V. com a quilometragem é observar que 

Nova Soure e Jeremoabo assim como Morro do Chapéu e Abaré, bem como Saúde 

e Sento Sé por possuírem a mesma distância até a empresa possuem custos de 

R.V. por viagem/por rota igual. Tais custos são iguais para todos os meses do ano, 

já que a dependência do retorno vazio é só com a quilometragem e a mesma não 

varia. 

Tabela 14 : Custo retorno vazio por viagem/rota. 

Rota Km Rota (Ida e Volta) Retorno Vazio (R$) 

Nova Soure (Tobias Barreto)             1040 353,32 

Jeremoabo 1040 353,32 

Jacobina (umburanas) 1022 347,28 

Ribeira do pombal (Paripiranga) 1020 346,61 

Tucano 860 292,99 

Paulo Afonso 840 286,28 

Campo Alegre de Lourdes 776 264,83 

America Dourada 772 263,49 

Riachão do Jacuipe (Santa Luz, Valente) 740 252,77 

Simões Filho 720 246,06 

Itiúba 714 244,05 

Morro do Chapéu 702 240,03 

Abaré 702 240,03 

Conceição do Coité 676 231,32 

Remanso 658 225,28 

Miguel Calmon 564 193,78 

Monte Santo 538 185,07 

Capim Grosso 470 162,27 

Uauá 460 158,92 

Dom Inocêncio 440 152,22 

Saúde 420 145,52 

Sento Sé 420 145,52 

Senhor do Bonfim 408 141,49 

Pindobaçu 342 119,37 

Pindobaçu 342 119,37 

Campo formoso 314 109,99 

Jaguarari 206 73,79 

Curaçá 188 67,76 

Casa nova 168 61,06 

Sobradinho 88 34,24 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na Tabela 15 são apresentados os dados referentes à quantidade de viagens 

realizadas para cada rota, assim como o custo mensal por rota, que é resultado da 

multiplicação do retorno vazio por viagem pelo número de viagens realizadas, e que 

são apresentadas para os meses de Fevereiro e Março. Através dessa tabela pode-

se observar que, quanto maior for o número de viagens, maior será o custo do 

retorno vazio para cada rota, já que maior será a quilometragem rodada sem carga, 

ao contrário do que pode ser observado nas Tabelas do Anexo I no que diz respeito 

ao custo fixo, que quanto maior o número de viagens menor será o custo fixo por 

rota/viagem, já que o custo será mais diluído. 

A relação entre a quilometragem e o retorno vazio é tão direta que na tabela 

pode-se observar que no mês de Fevereiro, Nova Soure teve um custo com R.V. de 

R$ 1.059,13 e foram realizadas três viagens, já Pindobaçu  teve um custo de mais 

de 78% a menos, R$ 835,82 e no entanto realizou sete viagens. Essa mesma 

comparação para o mês de Março pode ser feita entre Paulo Afonso e Casa Nova, já 

que a primeira cidade teve um custo com R.V. de R$ 1.145,13 e realizou somente 

quatro viagens, enquanto a segunda cidade teve um custo menor quase 48%, R$ 

549,51, e realizou nove viagens. 

 Nessa tabela também é possível analisar a variação do número de viagens 

de um mês para outro em alguns casos como: Jeremoabo, Remanso, Saúde, 

Campo Alegre de Lourdes. Tal variação ocorre tanto para o aumento de Fevereiro 

para Março, quanto para diminuição, esse fato é justificado pela demanda de 

pedidos dos clientes de cada cidade. 

Assim tem-se Jacobina, América Dourada, Tucano e Nova Soure como as 

maiores retentoras de custo de retorno vazio em Fevereiro e Casa Nova, 

Sobradinho, Curaçá e Jaguarari como as menores. Já em Março tem-se Campo 

Alegre de Lourdes, Remanso, Jeremoabo e Nova Soure como as maiores retentoras 

e Pindobaçu, Sobradinho, Sento Sé e Dom Inocêncio como as menores. 
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Tabela 15: Custo do retorno vazio por rota/mensal. 

 
Fevereiro Março 

Rota 
Nº. 

Viagens 

Mês 

Retorno Vazio 

Mensal (R$) 

Nº. 

Viagens 

Mês 

Retorno Vazio 

Mensal (R$) 

Jeremoabo 1 353,32 5 1.766,58 

Nova Soure (Tobias Barreto) 3 1.059,95 4 1.413,26 

Jacobina (Umburanas) 4 1.389,13 4 1.389,13 

Ribeira Do Pombal (Paripiranga) 1 346,61 3 1.039,84 

Tucano 4 1.171,95 2 585,97 

Paulo Afonso 1 286,28 4 1.145,13 

Campo Alegre de Lourdes 2 529,67 7 1.853,83 

America Dourada 5 1.317,46 1 263,49 

Riachão do Jacuípe (Santa Luz, Valente) 2 505,54 1 252,77 

Simões 3 738,19 2 492,13 

Itiúba 1 244,05 4 976,21 

Morro do Chapéu 2 480,06 3 720,09 

Abaré 2 480,06 2 480,06 

Conceição do Coité 3 693,95 2 462,63 

Remanso 1 225,28 12 2.703,42 

Miguel Calmon 2 387,56 1 193,78 

Monte Santo 2 370,13 3 555,20 

Capim Grosso 6 973,65 3 486,82 

Uauá 1 158,92 6 953,54 

Dom Inocêncio 3 456,66 1 152,22 

Saúde 4 582,07 9 1.309,65 

Sento Sé 1 145,52 1 145,52 

Senhor do Bonfim 5 707,47 7 990,46 

Pindobaçu 7 835,62 1 119,37 

Pindobaçu 1 119,37 1 119,37 

Campo Formoso 1 109,99 4 439,96 

Jaguarari 1 73,79 5 368,96 

Curaçá 1 67,76 5 338,80 

Casa Nova 1 61,06 9 549,51 

Sobradinho 1 34,24 4 136,98 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 16 indica a representatividade do retorno vazio no custo logístico 

total para o mês de fevereiro. A representatividade é calculada pela multiplicação do 



 

custo mensal por 100, dividido pelo custo com o retorno vazio, a fim de obter a 

representatividade em porcentagem, conforme mo

menor for o custo mensal e maior o custo com retorno vazio, maior será a 

representatividade, ou vice

 

Equação 2: Fórmula para cálculo da Representatividade do R.V. no custo logístico total.

 

Como exemplo desse raciocínio pode

Sobradinho que apresentam quase o mesmo custo logístico mensal, no entanto 

possuem grande diferença no custo do R.V. e apresentam os dois extremos da taxa 

de representatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

custo mensal por 100, dividido pelo custo com o retorno vazio, a fim de obter a 

dade em porcentagem, conforme mostra a Equação 2

menor for o custo mensal e maior o custo com retorno vazio, maior será a 

representatividade, ou vice-versa.  

para cálculo da Representatividade do R.V. no custo logístico total.
Fonte: Elaboração própria. 

Como exemplo desse raciocínio pode-se observar América Dourada e 

Sobradinho que apresentam quase o mesmo custo logístico mensal, no entanto 

diferença no custo do R.V. e apresentam os dois extremos da taxa 
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custo mensal por 100, dividido pelo custo com o retorno vazio, a fim de obter a 

Equação 2. Logo, quanto 

menor for o custo mensal e maior o custo com retorno vazio, maior será a 

 

para cálculo da Representatividade do R.V. no custo logístico total. 

se observar América Dourada e 

Sobradinho que apresentam quase o mesmo custo logístico mensal, no entanto 

diferença no custo do R.V. e apresentam os dois extremos da taxa 
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Tabela 16: Representatividade do Retorno Vazio no custo total para Fevereiro. 

Rota 
Custo 

Mensal (R$) 

Retorno 

Vazio Mensal 

(R$) 

Representatividade do 

R.V no custo total (%) 

America Dourada 4.574,99 1.317, 28,80 

Remanso 9.454,83 225,2 28,59 

Tucano 5.219,95 1.171, 22,45 

Jacobina (Umburanas) 6.826,26 1.389, 20,35 

Pindobaçu 4.286,75 835,6 19,49 

Capim Grosso 5.021,65 973,6 19,39 

Nova Soure (Tobias Barreto) 6.874,52 1.059, 15,42 

Simões 5.032,26 738,1 14,67 

Conceição do Coité 4.973,27 693,9 13,95 

Saúde 4.339,03 582,0 13,41 

Senhor do Bonfim 6.028,93 707,4 11,73 

Riachão do Jacuípe (Santa Luz, Valente) 4.553,54 505,5 11,10 

Dom Inocêncio 4.352,44 456,6 10,49 

Morro do Chapéu 5.008,13 480,0 9,59 

Abaré 5.488,19 480,0 8,75 

Miguel Calmon 4.435,56 387,5 8,74 

Monte Santo 5.158,39 370,1 7,18 

Campo Alegre de Lourdes 7.755,67 529,6 6,83 

Ribeira Do Pombal (Paripiranga) 6.127,67 346,6 5,66 

Jeremoabo 7.581,15 353,3 4,66 

Paulo Afonso 6.338,27 286,2 4,52 

Itiúba 6.000,43 244,0 4,07 

Pindobaçu 4.286,75 119,3 2,78 

Uauá 5.955,08 158,9 2,67 

Campo Formoso 4.927,92 109,9 2,23 

Sento Sé 6.667,30 145,5 2,18 

Jaguarari 4.785,93 73,79 1,54 

Curaçá 4.725,60 67,76 1,43 

Casa Nova 5.147,02 61,06 1,19 

Sobradinho 4.321,95 34,24 0,79 
Fonte: Elaboração própria. 

Ainda se tratando da Tabela 16, temos que mais de dez cidades apresentam 

taxa de representatividade acima de 10%, como é o caso de: América Dourada, 

Remanso, Tucano, Jacobina (Umburanas), Pindobaçu, Capim Grosso, Nova Soure 

(Tobias Barreto), Simões, Conceição do Coité, Saúde, Senhor do Bonfim, Riachão 

do Jacuípe (Santa Luz, Valente) e Dom Inocêncio. 
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Somente 12 das 30 rotas apresentam taxa de representatividade menor de 

5%, tais rotas são: Jeremoabo, Paulo Afonso, Itiúba, Pindobaçu, Uauá, Campo 

Formoso, Sento Sé, Jaguarari, Curaçá, Casa Nova e Sobradinho, sendo que dessa 

somente Sobradinho apresenta a taxa menor que 1%. 

Tais dados mostram o quanto o custo com o R.V. influencia no custo logístico 

do mês de Fevereiro. 

Já a Tabela 17 apresenta a representatividade do retorno vazio no custo total 

para o mês de março, quando se compara a representatividade dos dois meses 

percebe-se uma mudança na ordem da taxa encontrada. Nesse caso, as cidades 

que aparecem como extremos são: Jeremoabo e Pindobaçu. Essa mudança está 

relacionada à diferença do número de viagens realizadas durante esses dois meses. 

Com essa configuração o mês de Março também apresenta mais de dez rotas 

com taxa acima de 10%, tais rotas são: Jeremoabo, Campo Alegre de Lourdes, 

Sento Sé, Paulo Afonso, Nova Soure (Tobias Barreto), Ribeira Do Pombal 

(Paripiranga), Uauá, Itiúba, Jacobina (Umburanas), Senhor do Bonfim, Abaré, Casa 

Nova, Monte Santo e Campo Formoso. 

No entanto apresenta um número menor de rotas que possuem a taxa abaixo 

dos 5%, são somente sete rotas, sendo estas listas a seguir: Riachão do Jacuípe 

(Santa Luz, Valente), Miguel Calmon, América Dourada, Sobradinho, Dom 

Inocêncio, Saúde, Pindobaçu. Outra diferença entre as taxas dos meses de 

Fevereiro e Março é que Março não apresenta nenhuma rota com a taxa abaixo de 

1%. 

Assim, com base nessas informações a empresa pode identificar quais rotas 

agregaram maior custo com retorno vazio, ou seja, quais foram as rotas criticas.  
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Tabela 17: Representatividade do Retorno Vazio no custo total para Março. 

Rota 
Custo 

Mensal 

(R$) 

Retorno 

Vazio 

Mensal 

Representatividade 

do R.V. no custo 

total (%) 

Jeremoabo 4.754,63 1.766,58 37,15 

Campo Alegre de Lourdes 5.107,33 1.853,83 36,30 

Sento Sé 4.339,03 1.309,65 30,18 

Paulo Afonso 4.620,57 1.145,13 24,78 

Nova Soure (Tobias Barreto) 6.167,89 1.413,26 22,91 

Ribeira Do Pombal (Paripiranga) 4.741,22 1.039,84 21,93 

Uauá 4.365,85 953,54 21,84 

Itiúba 4.536,11 976,21 21,52 

Jacobina (Umburanas) 6.826,26 1.389,13 20,35 

Senhor do Bonfim 5.462,95 990,46 18,13 

Abaré 5.008,13 720,09 14,38 

Casa Nova 4.170,11 549,51 13,18 

Monte Santo 4.788,26 555,20 11,59 

Campo Formoso 4.267,98 439,96 10,31 

Morro do Chapéu 5.008,13 480,06 9,59 

Tucano 6.391,89 585,97 9,17 

Simões 5.524,39 492,13 8,91 

Jaguarari 4.195,59 368,96 8,79 

Conceição do Coité 5.435,90 462,63 8,51 

Capim Grosso 5.995,30 486,82 8,12 

Curaçá 4.183,52 338,80 8,10 

Remanso 4.498,57 2.703,42 5,01 

Riachão do Jacuípe (Santa Luz, Valente) 5.059,07 252,77 5,00 

Miguel Calmon 4.823,12 193,78 4,02 

América Dourada 6.682,93 263,49 3,94 

Sobradinho 4.116,49 136,98 3,33 

Dom Inocêncio 4.961,32 152,22 3,07 

Saúde 5.212,13 145,52 2,79 

Pindobaçu 4.286,75 119,37 2,78 

Pindobaçu 5.719,24 119,37 2,09 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao fazer o somatório dos custos logísticos e dos custos com retorno vazio, 

obteve-se o custo que o retorno vazio representou no custo logístico de transporte 

ao final do mês. Desse modo, tem-se que em Fevereiro o custo do retorno vazio 



 

representou mais de 10% do custo total, já no mês de Março essa 

representatividade foi para mais de

Gráfico 12: Representatividade do custo com retorno vazio no custo logístico total

 

De acordo com o gerente da logística,

repassados para  o cliente no preço do produto comprado, assim pode

quanto o custo do R.V. representa do valor total dos produtos de cada rota, 

identificando quanto mais baixo poderia ser aquele valor total, tornando assim a 

empresa bem mais competitiva.

Para melhor entender esse raciocínio as trinta rotas foram divididas entre três 

grupos, sendo cada grupo composto por dez rotas, tais rotas variam de acordo com 

o mês, já que o critério para a divisão desses grupos foi a taxa de R.V., ou seja, 

quanto o custo com R.V. representa no valor total dos produtos. Os três grupos são 

os seguintes: o primeiro grupo com as dez maiores taxas, o segundo com as dez 

taxas intermediárias, e o terceiro grupo com as menores taxas.

No caso desse cálculo não é só a quilometragem

o valor dos produtos comprados, logo quanto maior for o valor da compra e menor 

for o valor do custo do R.V. menor será a taxa de R.V. e vice

perspectiva, considera-se o aumento no valor total dos produtos, já que f

informação disponibilizada pela empresa em estudo, sendo que tal acréscimo no 

Representatividade do custo com retorno vazio no custo total 

representou mais de 10% do custo total, já no mês de Março essa 

representatividade foi para mais de 13%. Como pode ser visto no Gráfi

Representatividade do custo com retorno vazio no custo logístico total
transportes. 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com o gerente da logística, os custos com o retorno vazio são 

o cliente no preço do produto comprado, assim pode

quanto o custo do R.V. representa do valor total dos produtos de cada rota, 

identificando quanto mais baixo poderia ser aquele valor total, tornando assim a 

empresa bem mais competitiva. 

ra melhor entender esse raciocínio as trinta rotas foram divididas entre três 

grupos, sendo cada grupo composto por dez rotas, tais rotas variam de acordo com 

o mês, já que o critério para a divisão desses grupos foi a taxa de R.V., ou seja, 

com R.V. representa no valor total dos produtos. Os três grupos são 

os seguintes: o primeiro grupo com as dez maiores taxas, o segundo com as dez 

taxas intermediárias, e o terceiro grupo com as menores taxas. 

No caso desse cálculo não é só a quilometragem que influencia, mas também 

o valor dos produtos comprados, logo quanto maior for o valor da compra e menor 

for o valor do custo do R.V. menor será a taxa de R.V. e vice

se o aumento no valor total dos produtos, já que f

informação disponibilizada pela empresa em estudo, sendo que tal acréscimo no 
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Março
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de transportes.
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representou mais de 10% do custo total, já no mês de Março essa 

13%. Como pode ser visto no Gráfico 12. 

 

Representatividade do custo com retorno vazio no custo logístico total de 

os custos com o retorno vazio são  

o cliente no preço do produto comprado, assim pode-se identificar 

quanto o custo do R.V. representa do valor total dos produtos de cada rota, 

identificando quanto mais baixo poderia ser aquele valor total, tornando assim a 

ra melhor entender esse raciocínio as trinta rotas foram divididas entre três 

grupos, sendo cada grupo composto por dez rotas, tais rotas variam de acordo com 

o mês, já que o critério para a divisão desses grupos foi a taxa de R.V., ou seja, 

com R.V. representa no valor total dos produtos. Os três grupos são 

os seguintes: o primeiro grupo com as dez maiores taxas, o segundo com as dez 

que influencia, mas também 

o valor dos produtos comprados, logo quanto maior for o valor da compra e menor 

for o valor do custo do R.V. menor será a taxa de R.V. e vice-versa. Nessa 

se o aumento no valor total dos produtos, já que foi a única 

informação disponibilizada pela empresa em estudo, sendo que tal acréscimo no 

Representatividade do custo com retorno vazio no custo total 
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valor dos produtos pode acontecer tanto de forma geral, como em produtos 

específicos. 

Com base nesse cálculo em Fevereiro as dez maiores taxas, como pode ser 

observado no Gráfico 13 são: Dom Inocêncio, Simões Filho, Pindobaçu, Tucano, 

Saúde, América Dourada, Jeremoabo, Jacobina (Umburunas), Miguel Calmon, 

Conceição do Coité. Sendo que a Dom Inocêncio que apresenta maior taxa do mês, 

que é de 25,9%, logo, se for considerado que tal custo é repassado diretamente 

para o produto, tem-se que os produtos para a cidade poderiam estar 25,9% mais 

baratos. Já para Conceição de Coité que dentre as dez maiores taxas apresenta a 

menor esse aumento no valor é 3,7%.  

 

 

Gráfico 13: Representatividade do custo com retorno vazio no valor dos produtos. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Já em Março as dez maiores taxas como analisado co Gráfico 14 são: 

América Dourada, Jeremoabo, Ribeira do Pombal (Paripiranga), Nova Soure (Tobias 

Barreto), Tucano, Jacobina (Umburunas), Simões Filho, Campo Alegre de Lourdes, 

Morro do Chapéu, Conceição do Coité. Das dez maiores taxas para os dois meses a 

únicas rotas que aparecem são: América Dourada e Conceição do Coité, sendo que 
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América Dourada passou de sexta maior taxa em fevereiro para a primeira maior 

taxa em março, já Conceição do Coité continuou como última do grupo.   

Em março, para esse grupo, a maior taxa foi a de América Dourada com 

3,86% de acréscimo no valor dos produtos e a menor foi de Conceição do Coité que 

apenas 1%. 

 

 

Gráfico 14: Representatividade do custo com retorno vazio no valor dos produtos. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O segundo grupo me composto pelas taxas intermediárias que variam de 0% 

a 3%, sendo que nesse grupo para o mês de Fevereiro a maior taxa é pertencente à 

rota de Riachão do Jacuípe (Santa Luz, Valente) com 2,91% e a menor taxa 

pertence a Senhor do Bonfim com 0,63%, conforme se observa no Gráfico 15. No 

grupo ainda estão às seguintes rotas: Capim Grosso, Nova Soure ( Tobias Barreto), 

Pindobaçu, Remanso, Morro do Chapéu, Monte Santo , Abaré e Ribeira do Pombal  

(Paripiranga). 

Se comparar esse grupo com o primeiro grupo pode-se observar que a 

primeira taxa do grupo intermediário é menor quase 0,5% que a última taxa do grupo 

das maiores taxas. 
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Gráfico 15: Representatividade do custo com retorno vazio no valor dos produtos. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As taxas intermediárias de Março são bem menores que as de Fevereiro 

como apresentado no Gráfico 16, as taxas de Março variam de 0% até 1%. Sendo a 

maior taxa para a rota de Itiúba com 0,92% e a menor para Paulo Afonso com 

0,74%. No caso de Março se comparado o grupo das taxas intermediárias com o 

grupo das maiores taxas a diferença entre a primeira taxa do segundo grupo para a 

última taxa do primeiro grupo é de somente 0,08%, bem menor do que a diferença 

apresentada para o mês de Fevereiro. 

Além de Itiúba e Paulo Afonso pertencem a esse grupo as rotas para: Itiúba, 

Dom Inocêncio, Miguel Calmon, Pindobaçu, Monte Santo, Pindobaçu, Sento Sé, 

Abaré e Riachão do Jacuípe (Santa Luz, Valente). Sendo que em comum os meses 

de fevereiro e março para esse grupo têm as rotas de: Pindobaçu, Abaré, Monte 

Santo e Riachão do Jacuípe, tendo essa última rota deixado de ser a primeira para 

ser a penúltima taxa do grupo do mês de fevereiro para o mês de março. 
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Gráfico 16: Representatividade do custo com retorno vazio no valor dos produtos. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O terceiro e último grupo é o grupo que apresenta as menores taxas de R.V. 

para os dois meses estudados. No Gráfico 17, são apresentadas as menores taxa 

de R.V para o mês de Fevereiro, tais taxas variam de 0% a 0,5%, sendo a maior 

taxa pertencente à rota para Campo Alegre de Lourdes, que foi de 0,48% e menor 

taxa foi na rota de Sobradinho, que foi de 0,04%. 

Pertencem a esse grupo junto as duas cidades já citadas, as seguintes rotas: 

Itiúba, Campo Formoso, Paulo Afonso, Uauá, Sento Sé, Curaçá, Jaguarari e Casa 

Nova. 

Quando comparados os valores da última taxa do grupo das taxas 

intermediárias a primeira taxa do grupo das menores taxas, observa-se uma 

diferença de 0,14%. 
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Gráfico 17: Representatividade do custo com retorno vazio no valor dos produtos. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As menores taxas de Março são maiores que as de Fevereiro como 

apresentado no Gráfico 18, as taxas de Março variam de 0% até 0,7%. Sendo a 

maior taxa para a rota de Senhor do Bonfim com 0,67% e a menor para Remanso 

com 0,08%. No caso de Março se comparado o grupo das taxas intermediárias com 

o grupo das menores taxas a diferença entre a primeira taxa do segundo grupo para 

a última taxa do primeiro grupo é de somente 0,08%, um pouco menor do que a 

diferença apresentada para o mês de Fevereiro. 

Além de Senhor do Bonfim e Remanso pertencem a esse grupo as rotas para: 

Uauá, Capim Grosso, Saúde, Campo Formoso, Curaçá, Jaguarari, Casa Nova, 

Sobradinho. Sendo que em comum os meses de fevereiro e março para esse grupo 

têm as rotas de: Casa Nova, Campo Formoso, Curaçá, Jaguarari, Sobradinho e 

Uauá, tendo essa última rota se mantido nas ultimas posições  
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Gráfico 18: Representatividade do custo com retorno vazio no valor dos produtos. 
Fonte: Elaboração própria. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

A pesquisa realizada, apoiada pela revisão bibliográfica, permitiu conhecer o 

impacto que os custos com retorno vazio têm sobre os custos logísticos de uma 

empresa considerada como atacadista/distribuidora. 

A seguir serão apresentadas as principais conclusões obtidas e 

recomendações para trabalhos posteriores 

 

5.1 Conclusões 

O primeiro objetivo específico deste trabalho foi identificar empresas que 

trabalhassem com o retorno vazio. Para isso, foi feita uma consulta à SUDIC e a 

sites de pesquisa e, depois de várias visitas, foi encontrada a empresa que serviu de 

base para esse estudo.  

O segundo objetivo específico determinado foi identificar se a empresa já 

desenvolvia técnicas para a redução de custos e avaliar sua eficácia, e o que se 

percebeu foi que a empresa não utilizava técnicas para reduzir estes custos, já que, 

segundo o gerente da logística, era impossível reduzir-los, pois as cidades que são 

abastecidas não possuem mercadorias que possam ser objeto de transporte para a 

cidade de Juazeiro. Dessa forma não foi possível avaliar a eficácia das técnicas, já 

que as mesmas não existem.  

Outro fato percebido no estudo foi que o custo com o retorno vazio é 

repassado para o cliente no valor de compra dos produtos e que a redução dos 

custos com o R.V. poderia tornar a empresa mais competitiva. 

Por fim, através dos dados coletados durante a pesquisa de campo, da 

pesquisa bibliográfica e da análise dos mesmos foi possível verificar o impacto do 

custo do retorno vazio dos caminhões nos custos logísticos da empresa, bem como 

a influência da distância das rotas, do faturamento e do número de viagens no custo 

de retorno vazio. Também foi possível estabelecer uma ligação direta entre o custo 

de retorno vazio e a quantidade de desconto que poderia ser oferecida aos clientes, 

e que poderia tornar a empresa mais competitiva.  
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5.2 Recomendações   

Como recomendações para trabalhos futuros, sugere-se: 

• Realizar tal estudo em outras empresas, que também possuam o retorno 

vazio, a fim de obter um panorama sobre tal problemática na cidade e, 

posteriormente, abranger tal estudo para Petrolina-PE. 

• Analisar a viabilidade econômica das rotas, que apresentam maior custo de 

retorno vazio. 

• Realizar um estudo aprofundado nas cidades que compõem as rotas críticas, 

a fim de identificar potenciais cargas de retorno. 

• Realizar um levantamento de dados pormenorizado dos custos de transporte 

e das vendas. Este levantamento deve abranger, no mínimo, um período de 

doze meses, para que se possa verificar a influência da sazonalidade nestes 

dados e verificar a possibilidade de estabelecimento de relações de causa e 

efeito entre custos e vendas.  
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Anexo I. 

 
Tabela 18: Descrição dos Dados de Rota para Fevereiro. 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Rota 

Rota Tipo Veículo Cap. 
(Ton) 

No. 
Viagens 

Mês 

% 
Dedicação 

Abaré TOCO 8.000 Kg.     8,00  3 100% 

America Dourada TOCO 8.000 Kg.     8,00  1 100% 

Campo Alegre de Lourdes TOCO 8.000 Kg.     8,00  7 100% 

Campo Formoso TOCO 8.000 Kg.     8,00  4 100% 

Capim Grosso TOCO 8.000 Kg.     8,00  3 100% 

Casa Nova TOCO 8.000 Kg.     8,00  9 100% 

Conceição do Coité TOCO 8.000 Kg.     8,00  2 100% 

Curaçá TOCO 8.000 Kg.     8,00  5 100% 

Dom Inocêncio TOCO 8.000 Kg.     8,00  1 100% 

Itiuba TOCO 8.000 Kg.     8,00  4 100% 

Jacobina (Umburanas) TOCO 8.000 Kg.     8,00  4 100% 

Jaguarari TOCO 8.000 Kg.     8,00  5 100% 

Jeremoabo TOCO 8.000 Kg.     8,00  5 100% 

Miguel Calmon TOCO 8.000 Kg.     8,00  1 100% 

Monte Santo TOCO 8.000 Kg.     8,00  3 100% 

Morro do Chapéu TOCO 8.000 Kg.     8,00  2 100% 

Nova Soure (Tobias Barreto) TOCO 8.000 Kg.     8,00  4 100% 

Paulo Afonso TOCO 8.000 Kg.     8,00  4 100% 

Pindobacu TOCO 8.000 Kg.     8,00  1 100% 

Pindobacu TOCO 8.000 Kg.     8,00  1 100% 

Remanso TOCO 8.000 Kg.     8,00  12 100% 

Riachao do Jacuipe(Santa luz,Valente) TOCO 8.000 Kg.     8,00  1 100% 

Ribeira do Pombal (Paripiranga) TOCO 8.000 Kg.     8,00  3 100% 

Saúde TOCO 8.000 Kg.     8,00  1 100% 

Senhor do Bonfim TOCO 8.000 Kg.     8,00  7 100% 

Sento Se TOCO 8.000 Kg.     8,00  9 100% 

Simões Filho TOCO 8.000 Kg.     8,00  2 100% 

Sobradinho TOCO 8.000 Kg.     8,00  4 100% 

Tucano TOCO 8.000 Kg.     8,00  2 100% 

Uauá TOCO 8.000 Kg.     8,00  6 100% 
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Tabela 19: Custo Fixo por rota/por viagem I para Fevereiro. 

Rota 

Custo fixo por rota/viagem 

Custo 
Médio 
Veículo 

Remuneração 
Capital Deprec. Licencia. Rastrea. 

Autotrac 

Abaré 80.000,00 266,67 222,22 44,44 60,00 

America Dourada 80.000,00 800,00 666,67 133,33 180,00 

Campo Alegre De Lourdes 80.000,00 114,29 95,24 19,05 25,71 

Campo Formoso 80.000,00 200,00 166,67 33,33 45,00 

Capim Grosso 80.000,00 266,67 222,22 44,44 60,00 

Casa Nova 80.000,00 88,89 74,07 14,81 20,00 

Conceição Do Coité 80.000,00 400,00 333,33 66,67 90,00 

Curaçá 80.000,00 160,00 133,33 26,67 36,00 

Dom Inocêncio 80.000,00 800,00 666,67 133,33 180,00 

Itiuba 80.000,00 200,00 166,67 33,33 45,00 

Jacobina (Umburanas) 80.000,00 200,00 166,67 33,33 45,00 

Jaguarari 80.000,00 160,00 133,33 26,67 36,00 

Jeremoabo 80.000,00 160,00 133,33 26,67 36,00 

Miguel Calmon 80.000,00 800,00 666,67 133,33 180,00 

Monte Santo 80.000,00 266,67 222,22 44,44 60,00 

Morro Do Chapéu 80.000,00 400,00 333,33 66,67 90,00 

Nova Soure (Tobias 
Barreto) 80.000,00 200,00 166,67 33,33 45,00 

Paulo Afonso 80.000,00 200,00 166,67 33,33 45,00 

Pindobacu 80.000,00 800,00 666,67 133,33 180,00 

Pindobacu 80.000,00 800,00 666,67 133,33 180,00 

Remanso 80.000,00 66,67 55,56 11,11 15,00 

Riachão Do Jacuipe(Santa 
luz,Valente) 80.000,00 800,00 666,67 133,33 180,00 

Ribeira Do Pombal 
(Paripiranga) 80.000,00 266,67 222,22 44,44 60,00 

Saúde 80.000,00 800,00 666,67 133,33 180,00 

Senhor Do Bonfim 80.000,00 114,29 95,24 19,05 25,71 

Sento Se 80.000,00 88,89 74,07 14,81 20,00 

Simões Filho 80.000,00 400,00 333,33 66,67 90,00 

Sobradinho 80.000,00 200,00 166,67 33,33 45,00 

Tucano 80.000,00 400,00 333,33 66,67 90,00 

Uauá 80.000,00 133,33 111,11 22,22 30,00 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 20: Custo Fixo por rota/por viagem II para Fevereiro. 

Rota 

Custo Fixo por rota/viagem. 

Salário Fardamento Lavagem  Diária Comunicação 
Móvel 

CUSTO 
FIXO 

TOTAL 

Abaré 579,33 16,67 9,50 160,00 - 1.358,83 

America Dourada 1.738,00 50,00 9,50 480,00 - 4.057,50 

Campo Alegre de Lourdes 248,29 7,14 9,50 68,57 - 587,79 

Campo Formoso 434,50 12,50 9,50 120,00 - 1.021,50 

Capim Grosso 579,33 16,67 9,50 160,00 - 1.358,83 

Casa Nova 193,11 5,56 9,50 53,33 - 459,28 

Conceição do Coité 869,00 25,00 9,50 240,00 - 2.033,50 

Curaçá 347,60 10,00 9,50 96,00 - 819,10 

Dom Inocêncio 1.738,00 50,00 9,50 480,00 - 4.057,50 

Itiúba 434,50 12,50 9,50 120,00 - 1.021,50 

Jacobina (Umburanas) 434,50 12,50 9,50 120,00 - 1.021,50 

Jaguarari 347,60 10,00 9,50 96,00 - 819,10 

Jeremoabo 347,60 10,00 9,50 96,00 - 819,10 

Miguel Calmon 1.738,00 50,00 9,50 480,00 - 4.057,50 

Monte Santo 579,33 16,67 9,50 160,00 - 1.358,83 

Morro do Chapéu 869,00 25,00 9,50 240,00 - 2.033,50 

Nova Soure (Tobias 
Barreto) 

434,50 12,50 9,50 120,00 - 1.021,50 

Paulo Afonso 434,50 12,50 9,50 120,00 - 1.021,50 

Pindobacu 1.738,00 50,00 9,50 480,00 - 4.057,50 

Pindobacu 1.738,00 50,00 9,50 480,00 - 4.057,50 

Remanso 144,83 4,17 9,50 40,00 - 346,83 

Riachao Do Jacuipe(Santa 
luz,Valente) 

1.738,00 50,00 9,50 480,00 - 4.057,50 

Ribeira Do Pombal 
(Paripiranga) 

579,33 16,67 9,50 160,00 - 1.358,83 

Saúde 1.738,00 50,00 9,50 480,00 - 4.057,50 

Senhor Do Bonfim 248,29 7,14 9,50 68,57 - 587,79 

Sento Se 193,11 5,56 9,50 53,33 - 459,28 

Simões 869,00 25,00 9,50 240,00 - 2.033,50 

Sobradinho 434,50 12,50 9,50 120,00 - 1.021,50 

Tucano 869,00 25,00 9,50 240,00 - 2.033,50 

Uauá 289,67 8,33 9,50 80,00 - 684,17 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 21: Input custos variáveis para Fevereiro. 

Rota 

Input de custos variáveis. 

Km Rota (Ida e 
Volta) Consumo Consumo 

Litros Diesel 
Manut. 

/Km 

Abaré 702 3,90 180,00 0,12 

America Dourada 772 3,90 197,95 0,12 

Campo Alegre de Lourdes 776 3,90 198,97 0,12 

Campo Formoso 314 3,90 80,51 0,12 

Capim Grosso 470 3,90 120,51 0,12 

Casa Nova 168 3,90 43,08 0,12 

Conceição do Coité 676 3,90 173,33 0,12 

Curaçá 188 3,90 48,21 0,12 

Dom Inocêncio 440 3,90 112,82 0,12 

Itiuba 714 3,90 183,08 0,12 

Jacobina (Umburanas) 1022 3,90 262,05 0,12 

Jaguarari 206 3,90 52,82 0,12 

Jeremoabo 1040 3,90 266,67 0,12 

Miguel Calmon 564 3,90 144,62 0,12 

Monte Santo 538 3,90 137,95 0,12 

Morro do Chapéu 702 3,90 180,00 0,12 

Nova Soure (Tobias Barreto) 1040 3,90 266,67 0,12 

Paulo Afonso 840 3,90 215,38 0,12 

Pindobacu 342 3,90 87,69 0,12 

Pindobacu 342 3,90 87,69 0,12 

Remanso 658 3,90 168,72 0,12 
Riachao do Jacuipe(Santa 
luz,Valente) 740 3,90 189,74 0,12 

Ribeira do Pombal (Paripiranga) 1020 3,90 261,54 0,12 

Saúde 420 3,90 107,69 0,12 

Senhor do Bonfim 408 3,90 104,62 0,12 

Sento Sé 420 3,90 107,69 0,12 

Simões Filho 720 3,90 184,62 0,12 

Sobradinho 88 3,90 22,56 0,12 

Tucano 860 3,90 220,51 0,12 

Uauá 460 3,90 117,95 0,12 
Fonte: Elaboração própria.  
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Tabela 22: Custos variáveis por rota/por viagem. 

Rota 

Custos variáveis por rota/por viagem. 

Combustível 
(1) 

 
Manutenção 

(2) 

Pneus/ 
Câmaras 

(3) 

Lubrificantes 
(4) 

Custo 
Variável 

Total 

Custos 
Variáveis 

/Km 

Abaré 315,00 84,24 49,14 22,18 470,56 0,67 

America Dourada 346,41 92,64 54,04 24,40 517,49 0,67 
Campo Alegre de 
Lourdes 348,21 93,12 54,32 24,52 520,17 0,67 

Campo Formoso 140,90 37,68 21,98 9,92 210,48 0,67 

Capim Grosso 210,90 56,40 32,90 14,85 315,05 0,67 

Casa Nova 75,38 20,16 11,76 5,31 112,61 0,67 

Conceição do Coité 303,33 81,12 47,32 21,36 453,13 0,67 

Curaçá 84,36 22,56 13,16 5,94 126,02 0,67 

Dom Inocêncio 197,44 52,80 30,80 13,90 294,94 0,67 

Itiuba 320,38 85,68 49,98 22,56 478,61 0,67 

Jacobina (Umburanas) 458,59 122,64 71,54 32,30 685,06 0,67 

Jaguarari 92,44 24,72 14,42 6,51 138,09 0,67 

Jeremoabo 466,67 124,80 72,80 32,86 697,13 0,67 

Miguel Calmon 253,08 67,68 39,48 17,82 378,06 0,67 

Monte Santo 241,41 64,56 37,66 17,00 360,63 0,67 

Morro do Chapéu 315,00 84,24 49,14 22,18 470,56 0,67 
Nova Soure (Tobias 
Barreto) 466,67 124,80 72,80 32,86 697,13 0,67 

Paulo Afonso 376,92 100,80 58,80 26,54 563,07 0,67 

Pindobacu 153,46 41,04 23,94 10,81 229,25 0,67 

Pindobacu 153,46 41,04 23,94 10,81 229,25 0,67 

Remanso 295,26 78,96 46,06 20,79 441,07 0,67 
Riachão do 
Jacuipe(Santa 
luz,Valente) 

332,05 88,80 51,80 23,38 496,04 0,67 

Ribeira do Pombal 
(Paripiranga) 457,69 122,40 71,40 32,23 683,72 0,67 

Saude 188,46 50,40 29,40 13,27 281,53 0,67 

Senhor do Bonfim 183,08 48,96 28,56 12,89 273,49 0,67 

Sento Sé 188,46 50,40 29,40 13,27 281,53 0,67 

Simões Filho 323,08 86,40 50,40 22,75 482,63 0,67 

Sobradinho 39,49 10,56 6,16 2,78 58,99 0,67 

Tucano 385,90 103,20 60,20 27,18 576,47 0,67 

Uauá 206,41 55,20 32,20 14,54 308,35 0,67 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 23: Remuneração total da distribuição para Fevereiro. 

Rota 

Remuneração Total da Distribuição 

Por Viagem Por Km Por 
Toneladas Mensal 

Abaré 1.829,40 2,61 228,67 5.488,19 

America Dourada 4.574,99 5,93 571,87 4.574,99 

Campo Alegre de Lourdes 1.107,95 1,43 138,49 7.755,67 

Campo Formoso 1.231,98 3,92 154,00 4.927,92 

Capim Grosso 1.673,88 3,56 209,24 5.021,65 

Casa Nova 571,89 3,40 71,49 5.147,02 

Conceição do Coité 2.486,63 3,68 310,83 4.973,27 

Curaçá 945,12 5,03 118,14 4.725,60 

Dom Inocêncio 4.352,44 9,89 544,05 4.352,44 

Itiuba 1.500,11 2,10 187,51 6.000,43 

Jacobina (Umburanas) 1.706,56 1,67 213,32 6.826,26 

Jaguarari 957,19 4,65 119,65 4.785,93 

Jeremoabo 1.516,23 1,46 189,53 7.581,15 

Miguel Calmon 4.435,56 7,86 554,44 4.435,56 

Monte Santo 1.719,46 3,20 214,93 5.158,39 

Morro do Chapéu 2.504,06 3,57 313,01 5.008,13 

Nova Soure (Tobias Barreto) 1.718,63 1,65 214,83 6.874,52 

Paulo Afonso 1.584,57 1,89 198,07 6.338,27 

Pindobacu 4.286,75 12,53 535,84 4.286,75 

Pindobacu 4.286,75 12,53 535,84 4.286,75 

Remanso 787,90 1,20 98,49 9.454,83 
Riachão do Jacuipe(Santa 
luz,Valente) 4.553,54 6,15 569,19 4.553,54 

Ribeira do Pombal (Paripiranga) 2.042,56 2,00 255,32 6.127,67 

Saude 4.339,03 10,33 542,38 4.339,03 

Senhor do Bonfim 861,28 2,11 107,66 6.028,93 

Sento Sé 740,81 1,76 92,60 6.667,30 

Simões Filho 2.516,13 3,49 314,52 5.032,26 

Sobradinho 1.080,49 12,28 135,06 4.321,95 

Tucano 2.609,97 3,03 326,25 5.219,95 

Uauá 992,51 2,16 124,06 5.955,08 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 24: Descrição dos dados da rota para Março. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Rota 

Rota Tipo Veículo Cap. 
(Ton) 

No. 
Viagens 

Mês 

% 
Dedicação 

Abaré TOCO 8.000 Kg. 8,00 2 100% 

America Dourada TOCO 8.000 Kg. 8,00 5 100% 

Campo Alegre de Lourdes TOCO 8.000 Kg. 8,00 2 100% 

Campo Formoso TOCO 8.000 Kg. 8,00 1 100% 

Capim Grosso TOCO 8.000 Kg. 8,00 6 100% 

Casa Nova TOCO 8.000 Kg. 8,00 1 100% 

Conceição do Coité TOCO 8.000 Kg. 8,00 3 100% 

Curaçá TOCO 8.000 Kg. 8,00 1 100% 

Dom Inocêncio TOCO 8.000 Kg. 8,00 3 100% 

Itiuba TOCO 8.000 Kg. 8,00 1 100% 

Jacobina (Umburanas) TOCO 8.000 Kg. 8,00 4 100% 

Jaguarari TOCO 8.000 Kg. 8,00 1 100% 

Jeremoabo TOCO 8.000 Kg. 8,00 1 100% 

Miguel Calmon TOCO 8.000 Kg. 8,00 2 100% 

Monte Santo TOCO 8.000 Kg. 8,00 2 100% 

Morro do Chapéu TOCO 8.000 Kg. 8,00 2 100% 

Nova Soure (Tobias Barreto) TOCO 8.000 Kg. 8,00 3 100% 

Paulo Afonso TOCO 8.000 Kg. 8,00 1 100% 

Pindobacu TOCO 8.000 Kg. 8,00 1 100% 

Pindobacu TOCO 8.000 Kg. 8,00 7 100% 

Remanso TOCO 8.000 Kg. 8,00 1 100% 

Riachão do Jacuípe(Santa luz,Valente) TOCO 8.000 Kg. 8,00 2 100% 

Ribeira do Pombal (Paripiranga) TOCO 8.000 Kg. 8,00 1 100% 

Saúde TOCO 8.000 Kg. 8,00 4 100% 

Senhor do Bonfim TOCO 8.000 Kg. 8,00 5 100% 

Sento Se TOCO 8.000 Kg. 8,00 1 100% 

Simões Filho TOCO 8.000 Kg. 8,00 3 100% 

Sobradinho TOCO 8.000 Kg. 8,00 1 100% 

Tucano TOCO 8.000 Kg. 8,00 4 100% 

Uauá TOCO 8.000 Kg. 8,00 1 100% 
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Tabela 25: Custo Fixo por rota/por viagem I para Março. 

Rota 

Custo Fixo por rota/por viagem 

Custo 
Médio 
Veículo 

Remuneração 
Capital Deprec. Licenci. Rastrea. 

Autotrac Salário 

Abaré  80.000,00      400,00      333,33       66,67       90,00      869,00  

America Dourada  80.000,00      160,00      133,33       26,67       36,00      347,60  
Campo Alegre de 
Lourdes  80.000,00      400,00      333,33       66,67       90,00      869,00  

Campo Formoso  80.000,00      800,00      666,67      133,33      180,00   1.738,00  

Capim Grosso  80.000,00      133,33      111,11       22,22       30,00      289,67  

Casa Nova  80.000,00      800,00      666,67      133,33      180,00   1.738,00  

Conceição do Coité  80.000,00      266,67      222,22       44,44       60,00      579,33  

Curaçá  80.000,00      800,00      666,67      133,33      180,00   1.738,00  

Dom Inocêncio  80.000,00      266,67      222,22       44,44       60,00      579,33  

Itiuba  80.000,00      800,00      666,67      133,33      180,00   1.738,00  

Jacobina (Umburanas)  80.000,00      200,00      166,67       33,33       45,00      434,50  

Jaguarari  80.000,00      800,00      666,67      133,33      180,00   1.738,00  

Jeremoabo  80.000,00      800,00      666,67      133,33      180,00   1.738,00  

Miguel Calmon  80.000,00      400,00      333,33       66,67       90,00      869,00  

Monte Santo  80.000,00      400,00      333,33       66,67       90,00      869,00  

Morro do Chapéu  80.000,00      400,00      333,33       66,67       90,00      869,00  
Nova Soure (Tobias 
Barreto)  80.000,00      266,67      222,22       44,44       60,00      579,33  

Paulo Afonso  80.000,00      800,00      666,67      133,33      180,00   1.738,00  

Pindobacu  80.000,00      800,00      666,67      133,33      180,00   1.738,00  

Pindobacu  80.000,00      114,29       95,24       19,05       25,71      248,29  

Remanso  80.000,00      800,00      666,67      133,33      180,00   1.738,00  
Riachão do 
Jacuípe(Santa 
luz,Valente) 

 80.000,00      400,00      333,33       66,67       90,00      869,00  

Ribeira do Pombal 
(Paripiranga)  80.000,00      800,00      666,67      133,33      180,00   1.738,00  

Saúde  80.000,00      200,00      166,67       33,33       45,00      434,50  

Senhor do Bonfim  80.000,00      160,00      133,33       26,67       36,00      347,60  

Sento Se  80.000,00      800,00      666,67      133,33      180,00   1.738,00  

Simões Filho  80.000,00      266,67      222,22       44,44       60,00      579,33  

Sobradinho  80.000,00      800,00      666,67      133,33      180,00   1.738,00  

Tucano  80.000,00      200,00      166,67       33,33       45,00      434,50  

Uauá  80.000,00      800,00      666,67      133,33      180,00   1.738,00  
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 26: Custo Fixo por rota/por viagem I para Março. 

Rota 

Custo Fixo por rota/por viagem 

Fardamento Diária Lavagem Comunicação Móvel 

CUSTO 
FIXO 

TOTAL 

Abaré 25,00 240,00 9,50 - 2.033,50 

America Dourada 10,00 96,00 9,50 - 819,10 

Campo Alegre de Lourdes 25,00 240,00 9,50 - 2.033,50 

Campo Formoso 50,00 480,00 9,50 - 4.057,50 

Capim Grosso 8,33 80,00 9,50 - 684,17 

Casa Nova 50,00 480,00 9,50 - 4.057,50 

Conceição do Coité 16,67 160,00 9,50 - 1.358,83 

Curaçá 50,00 480,00 9,50 - 4.057,50 

Dom Inocêncio 16,67 160,00 9,50 - 1.358,83 

Itiuba 50,00 480,00 9,50 - 4.057,50 

Jacobina (Umburanas) 12,50 120,00 9,50 - 1.021,50 

Jaguarari 50,00 480,00 9,50 - 4.057,50 

Jeremoabo 50,00 480,00 9,50 - 4.057,50 

Miguel Calmon 25,00 240,00 9,50 - 2.033,50 

Monte Santo 25,00 240,00 9,50 - 2.033,50 

Morro do Chapéu 25,00 240,00 9,50 - 2.033,50 

Nova Soure (Tobias Barreto) 16,67 160,00 9,50 - 1.358,83 

Paulo Afonso 50,00 480,00 9,50 - 4.057,50 

Pindobacu 50,00 480,00 9,50 - 4.057,50 

Pindobacu 7,14 68,57 9,50 - 587,79 

Remanso 50,00 480,00 9,50 - 4.057,50 
Riachão do Jacuípe(Santa 
luz,Valente) 25,00 240,00 9,50 - 2.033,50 

Ribeira do Pombal (Paripiranga) 50,00 480,00 9,50 - 4.057,50 

Saúde 12,50 120,00 9,50 - 1.021,50 

Senhor do Bonfim 10,00 96,00 9,50 - 819,10 

Sento Se 50,00 480,00 9,50 - 4.057,50 

Simões Filho 16,67 160,00 9,50 - 1.358,83 

Sobradinho 50,00 480,00 9,50 - 4.057,50 

Tucano 12,50 120,00 9,50 - 1.021,50 

Uauá 50,00 480,00 9,50 - 4.057,50 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 27: Input custos variáveis para Março. 

Rota 

Input de custos variáveis. 

Km Rota (Ida e 
Volta) Consumo Consumo 

Litros Diesel 
Manut. 

/Km 

Abaré 702 3,90 180,00 0,12 

America Dourada 772 3,90 197,95 0,12 

Campo Alegre de Lourdes 776 3,90 198,97 0,12 

Campo Formoso 314 3,90 80,51 0,12 

Capim Grosso 470 3,90 120,51 0,12 

Casa Nova 168 3,90 43,08 0,12 

Conceição do Coité 676 3,90 173,33 0,12 

Curaçá 188 3,90 48,21 0,12 

Dom Inocêncio 440 3,90 112,82 0,12 

Itiuba 714 3,90 183,08 0,12 

Jacobina (Umburanas) 1022 3,90 262,05 0,12 

Jaguarari 206 3,90 52,82 0,12 

Jeremoabo 1040 3,90 266,67 0,12 

Miguel Calmon 564 3,90 144,62 0,12 

Monte Santo 538 3,90 137,95 0,12 

Morro do Chapéu 702 3,90 180,00 0,12 

Nova Soure (Tobias Barreto) 1040 3,90 266,67 0,12 

Paulo Afonso 840 3,90 215,38 0,12 

Pindobacu 342 3,90 87,69 0,12 

Pindobacu 342 3,90 87,69 0,12 

Remanso 658 3,90 168,72 0,12 
Riachao do Jacuipe(Santa 
luz,Valente) 740 3,90 189,74 0,12 

Ribeira do Pombal (Paripiranga) 1020 3,90 261,54 0,12 

Saúde 420 3,90 107,69 0,12 

Senhor do Bonfim 408 3,90 104,62 0,12 

Sento Sé 420 3,90 107,69 0,12 

Simões Filho 720 3,90 184,62 0,12 

Sobradinho 88 3,90 22,56 0,12 

Tucano 860 3,90 220,51 0,12 

Uauá 460 3,90 117,95 0,12 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 28: Custos variáveis por rota/por viagem para Março. 

Rota 

Custos variáveis por rota/por viagem. 

Combustível 
(1) 

 
Manutenção 

(2) 

Pneus/ 
Câmaras 

(3) 

Lubrificantes 
(4) 

Custo 
Variável 

Total 

Custos 
Variáveis 

/Km 

Abaré 315,00 84,24 49,14 22,18 470,56 0,67 

America Dourada 346,41 92,64 54,04 24,40 517,49 0,67 
Campo Alegre de 
Lourdes 348,21 93,12 54,32 24,52 520,17 0,67 

Campo Formoso 140,90 37,68 21,98 9,92 210,48 0,67 

Capim Grosso 210,90 56,40 32,90 14,85 315,05 0,67 

Casa Nova 75,38 20,16 11,76 5,31 112,61 0,67 

Conceição do Coité 303,33 81,12 47,32 21,36 453,13 0,67 

Curaçá 84,36 22,56 13,16 5,94 126,02 0,67 

Dom Inocêncio 197,44 52,80 30,80 13,90 294,94 0,67 

Itiuba 320,38 85,68 49,98 22,56 478,61 0,67 

Jacobina (Umburanas) 458,59 122,64 71,54 32,30 685,06 0,67 

Jaguarari 92,44 24,72 14,42 6,51 138,09 0,67 

Jeremoabo 466,67 124,80 72,80 32,86 697,13 0,67 

Miguel Calmon 253,08 67,68 39,48 17,82 378,06 0,67 

Monte Santo 241,41 64,56 37,66 17,00 360,63 0,67 

Morro do Chapéu 315,00 84,24 49,14 22,18 470,56 0,67 
Nova Soure (Tobias 
Barreto) 466,67 124,80 72,80 32,86 697,13 0,67 

Paulo Afonso 376,92 100,80 58,80 26,54 563,07 0,67 

Pindobacu 153,46 41,04 23,94 10,81 229,25 0,67 

Pindobacu 153,46 41,04 23,94 10,81 229,25 0,67 

Remanso 295,26 78,96 46,06 20,79 441,07 0,67 
Riachão do 
Jacuipe(Santa 
luz,Valente) 

332,05 88,80 51,80 23,38 496,04 0,67 

Ribeira do Pombal 
(Paripiranga) 457,69 122,40 71,40 32,23 683,72 0,67 

Saúde 188,46 50,40 29,40 13,27 281,53 0,67 

Senhor do Bonfim 183,08 48,96 28,56 12,89 273,49 0,67 

Sento Sé 188,46 50,40 29,40 13,27 281,53 0,67 

Simões Filho 323,08 86,40 50,40 22,75 482,63 0,67 

Sobradinho 39,49 10,56 6,16 2,78 58,99 0,67 

Tucano 385,90 103,20 60,20 27,18 576,47 0,67 

Uauá 206,41 55,20 32,20 14,54 308,35 0,67 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 29: Remuneração total da distribuição para Março. 

Rota 

Remuneração total da distribuição. 

Por Viagem Por Km Por 
Toneladas Mensal 

Abaré 2.504,06 3,57 313,01 5.008,13 

America Dourada 1.336,59 1,73 167,07 6.682,93 

Campo Alegre de Lourdes 2.553,67 3,29 319,21 5.107,33 

Campo Formoso 4.267,98 13,59 533,50 4.267,98 

Capim Grosso 999,22 2,13 124,90 5.995,30 

Casa Nova 4.170,11 24,82 521,26 4.170,11 

Conceição do Coité 1.811,97 2,68 226,50 5.435,90 

Curaçá 4.183,52 22,25 522,94 4.183,52 

Dom Inocêncio 1.653,77 3,76 206,72 4.961,32 

Itiuba 4.536,11 6,35 567,01 4.536,11 

Jacobina (Umburanas) 1.706,56 1,67 213,32 6.826,26 

Jaguarari 4.195,59 20,37 524,45 4.195,59 

Jeremoabo 4.754,63 4,57 594,33 4.754,63 

Miguel Calmon 2.411,56 4,28 301,44 4.823,12 

Monte Santo 2.394,13 4,45 299,27 4.788,26 

Morro do Chapéu 2.504,06 3,57 313,01 5.008,13 

Nova Soure (Tobias Barreto) 2.055,96 1,98 257,00 6.167,89 

Paulo Afonso 4.620,57 5,50 577,57 4.620,57 

Pindobacu 4.286,75 12,53 535,84 4.286,75 

Pindobacu 817,03 2,39 102,13 5.719,24 

Remanso 4.498,57 6,84 562,32 4.498,57 

Riachão do Jacuipe(Santa luz,Valente) 2.529,54 3,42 316,19 5.059,07 

Ribeira do Pombal (Paripiranga) 4.741,22 4,65 592,65 4.741,22 

Saúde 1.303,03 3,10 162,88 5.212,13 

Senhor do Bonfim 1.092,59 2,68 136,57 5.462,95 

Sento Sé 4.339,03 10,33 542,38 4.339,03 

Simões Filho 1.841,46 2,56 230,18 5.524,39 

Sobradinho 4.116,49 46,78 514,56 4.116,49 

Tucano 1.597,97 1,86 199,75 6.391,89 

Uauá 4.365,85 9,49 545,73 4.365,85 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 30: Banco de dados I. 
Encargos Sociais 100% 

Salário Motorista R$ 869,00 

Fardamento R$ 50,00 

Valor do seguro mensal por veículo DCTF  
Óleo Diesel R$ 1,75 

Comunicação Móvel  
Rastreamento R$ 180,00 

Diária de Motorista R$ 20,00 

Rem. Capital 12% 

Depreciação 10% 
Fonte: GERLOG (2010) 

 

 

 

 

Tabela 31: Banco de dados II. 
Discriminação Valor Consumo Manutenção Licenciam Pneus Lubrificante 

TOCO 8.000 Kg. R$ 80.000 3,90 R$      0,12 1.600,00 0,07            0,03  

3/4     4.000 Kg. R$ 60.000 5,00 R$      0,10 1.200,00 0,05            0,03  
Fonte: GERLOG (2010) 
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Anexo II. 

Tabela 32: Valor das cargas por mês. 

Rota 
Valor das cargas 

Fevereiro Março 

Abaré R$ 94.606,74 53.440,06 

America Dourada R$ 7.081,70 22.852,90 

Campo Alegre de Lourdes R$ 167.311,58 110.286,18 
Campo Formoso R$ 104.570,35 47.988,60 

Capim Grosso R$ 79.900,24 39.743,39 
Casa Nova R$ 236.512,61 136.337,12 

Conceição do Coité R$ 46.501,85 21.316,08 
Curaçá R$ 122.871,51 87.300,97 

Dom Inocêncio R$ 17.370,08 2.219,67 

Itiuba R$ 106.963,05 61.683,91 

Jacobina (Umburanas) R$ 109.943,34 35.934,13 
Jaguarari R$ 135.381,90 98.731,61 

Jeremoabo R$ 90.145,24 7.239,01 

Miguel Calmon R$ 23.024,64 10.559,53 

Monte Santo R$ 66.606,46 29.981,67 

Morro do Chapéu R$ 45.095,66 33.106,41 

Nova Soure (Tobias Barreto) R$ 89.615,65 47.517,48 

Paulo Afonso R$ 155.513,85 157.710,22 

Pindobacu R$ 14.291,35 7.506,40 

Pindobacu R$ 14.910,83 6.763,75 

Remanso R$ 268.463,41 185.387,11 

Riachão do Jacuipe(Santa luz,Valente) R$ 33.439,36 17.905,37 

Ribeira do Pombal (Paripiranga) R$ 55.722,63 41.703,22 

Saúde R$ 24.002,47 9.319,67 

Senhor do Bonfim R$ 149.914,46 113.672,88 

Sento Sé R$ 168.475,00 97.755,00 

Simões Filho R$ 40.174,91 5.133,67 
Sobradinho R$ 102.783,72 76.632,41 

Tucano R$ 38.956,77 15.227,73 

Uauá R$ 149.532,01 95.544,52 
Fonte: GERLOG (2010) 
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