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RESUMO 

Iniciar uma nova atividade no ramo de prestação de serviços logísticos, por mais promissor que se 

demonstre, tendo em vista o perfil de atendimento múltiplo das empresas deste segmento, demanda um 

embasamento muito mais abrangente e apropriado ao cenário de atuação de cada empresa. A escassez 

de recursos financeiros e as diversas frentes de ganho de capital disponíveis no mercado para os 

investidores acentuam a necessidade de demonstração da viabilidade técnica de projetos empresariais 

em conjunto com sua viabilidade financeira, que só pode ser apurada de forma precisa quando os 

métodos de custeio que a precedem contemplam o custo total de propriedade (TCO – Total Cost 

Ownership). O objetivo deste TCC é analisar a viabilidade financeira de um projeto que visa o início da 

prestação de serviços de transporte por um prestador de serviços logísticos atuante no segmento de 

armazenagem. Para a análise de viabilidade foram utilizadas diversas ferramentas financeiras 

apropriadas, tais como: PBD - Payback Descontado, VPL - Valor Presente Líquido, IBC - Índice de 

Benefício Custo e TIR - Taxa Interna de Retorno. Os resultados apurados do projeto foram satisfatórios, 

proporcionando um tempo de recuperação de capital de 8,3 anos e taxa interna de retorno 5 pontos 

percentuais maior que a taxa de custo de capital da empresa. 

PALAVRAS CHAVE: Custo Total de Propriedade; Análise de Viabilidade Financeira de Projetos 

Logísticos; Projetos da Cadeia de Frio; Custeio de Transportes; Armazém Frigorífico. 

ABSTRACT 

Initiating a new activity on logistics service sector, even promising it may be, given the multiple service 

profile of the companies in this segment, it demands a more comprehensive and appropriate basis for 

each company's performance scenario. The financial resources scarcity and the various capital-gaining 

fronts available to investors accentuate demonstrating technical feasibility requirement for business 

projects combined with their financial viability, which can only be accurately ascertained when costing 

methods precedes the total cost ownership (TCO). The objective of this CCW is to analyze the financial 

viability of a project which aims begin providing transportation services by a logistics service provider 

operating in the storage segment. For the feasibility analysis, a number of appropriate financial tools 

was used, such as: APB - Adjusted Payback, NPV - Net Present Value, BCI - Benefit Cost Index and 

IRR - Internal Return Rate. The results were satisfactory, providing capital recovery time of 8.3 years 

and internal return rate 5 percentage points higher than the company's cost capital ratio. 

 

1. INTRODUÇÃO 



   
 

   
 

O oferecimento de serviços logísticos integrados tem sido uma grande característica do mercado 

de prestação de serviços logísticos do Brasil. Os serviços prestados pelas empresas atuantes 

neste segmento são dos mais variados e contemplam, além da operacionalização de diversas 

atividades logísticas, seu gerenciamento. Neste segmento, destaca-se a participação de 

transportadores de carga e centros de distribuição terceirizados. Segundo o ILOS (Instituto de 

Logística e Suplly Chain), cerca de 80% das empresas brasileiras terceirizam seu transporte de 

distribuição, e 30% das empresas, a armazenagem de seus produtos (ILOS, 2019). Esta grande 

aderência a estratégia de terceirização de transporte e armazenagem no Brasil tem vínculo com 

a representatividade em custo destas atividades, principalmente em se tratando do transporte, 

que segundo Ballou (2006), chega a representar 1/3 do custo logístico total. 

1.1. Problema e Justificativas 

A empresa estudada é um prestador de serviços logísticos que atua no ramo de armazenagem 

frigorificada. Sua atual atividade é restrita armazenagem de produtos alimentícios de terceiros, 

sendo o transporte de entrada e saída contratado por seus clientes de outros operadores. 

Dados amostrais de uma pesquisa divulgada pela ABOL (Associação Brasileira dos Operadores 

Logísticos), que demonstra o perfil dos operadores logísticos do Brasil, mostram que 85% das 

empresas estudadas possuem CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) no 

segmento de transporte, e 79% das empresas, CNAE no segmento de armazenagem (ABOL, 

2018). Isto demonstra que a oferta dos serviços de armazenagem e transporte é conjunta em 

grande parte das empresas do ramo. 

A empresa estudada enfrenta atualmente um problema de desvantagem competitiva que está 

ligado a limitação de seu portfólio de serviços, pois, em observância ao perfil de seus 

concorrentes, nota-se um perfil de atendimento múltiplo, principalmente evidenciado pela 

oferta conjunta dos serviços de armazenagem e transporte. Além disto, internamente, a empresa 

tem tido evidências, por meio de reports de sua área comercial, da procura dos clientes pelo 

serviço agregado de armazenagem e transporte, principalmente em se tratando de operações de 

distribuição. 

1.2. Objetivos 

O objetivo deste projeto é analisar a viabilidade financeira, através de ferramentas, como: 

Payback Descontado (PBD), Valor Presente Líquido (VPL), Índice de Benefício Custo (IBC) 

e Taxa Interna de Retorno (TIR), de inserir a atividade de transporte no portfólio de serviços 

prestados pela empresa estudada, de modo a ampliar o atendimento já prestado aos clientes. O 

projeto, se demonstrar-se viável, além de uma melhoria de competitividade para empresa, 

proporcionará uma nova fonte de receita advinda de uma atividade atualmente não explorada. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 



   
 

   
 

Este capítulo trará a pesquisa teórica realizada para embasar o estudo, que partiu de uma macro 

visão do tema, que contempla tópicos como Logística Integrada e Gerenciamento de 

Transportes, passando pelos fundamentos da Terceirização Logística, até fechar a temática 

principal, abordando tópicos, como Custeio de Transporte e Análise de Viabilidade Financeira 

de Projetos Logísticos. 

2.1. Logística Integrada 

A logística é definida pelo Concil of Logistics Management (CLM), como: 

[...] o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de 

mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto 

de consumo com o propósito de atender as exigências do cliente. (BALLOU, 2006, p. 

27). 

Concordando com a definição do CLM, onde a logística é vista como um processo que envolve 

várias atividades, Ballou (2006) destaca que mesmo notado o envolvimento histórico das 

empresas com as atividades de transporte e estoque, o gerenciamento logístico, contemplando 

a coordenação integrada das atividades, é relativamente novo e deriva o conceito de que a 

logística agrega valor a produtos e serviços. 

2.2. Gerenciamento de Transporte 

Chopra (2016) define transporte como sendo “o movimento de um produto de um local para 

outro enquanto ele prossegue do início de uma cadeia de suprimentos até o cliente.” (CHOPRA, 

2016, p. 399). O fluxo citado pelo autor se dá em decorrência da distinção entre os pontos de 

produção e consumo dos produtos. O autor descreve a significatividade dos custos de transporte 

na maioria das cadeias de suprimentos, destacando que esta chega a ser a atividade logística 

mais representativa em termos de custo. 

Ballou (2006) em concordância com Chopra (2016) trata o transporte como a atividade mais 

custosa da cadeia de suprimentos, chegando a representar 1/3 dos custos logísticos totais. 

Chopra (2016) alega que as decisões relacionadas a transporte em âmbito empresarial afetam 

diretamente a eficiência e a responsividade da cadeia de suprimentos e por isto devem estar 

alinhadas num modelo equilibrado com as instalações, considerando que quanto mais pontos 

de estoque existirem, menor será a necessidade de transporte, e ao contrário, que quanto menor 

for o número de instalações, mais transporte será necessário, o que demonstra um trade-off que 

visa principalmente atender a um nível de serviço pretendido. 

2.3. Terceirização Logística 

Fleury (1999 apud OLIVEIRA; 2014) defende que em virtude da complexidade operacional 

advinda da administração interna das atividades logísticas, a contratação de operadores 

logísticos se mostra vantajosa por proporcionar um nível de excelência elevado. Os operadores 

logísticos, por estarem em contato direto com a operação de terceiros de vários segmentos, 



   
 

   
 

acabam adquirindo sua expertise e com isso se consolidam como opção vantajosa no 

gerenciamento logístico. 

O referido autor destaca, ainda, que a contratação de operadores logísticos traz oportunidades 

de ganho com redução de ativos, como: frota, TI, investimentos em estoque, etc. O que permite 

certa flexibilidade que favorece um replanejamento da empresa. Além de que, qualidade e custo 

são as principais frentes de ganhos derivadas da terceirização. Contudo, as empresas devem 

estar atentas quanto aos objetivos alvejados com a contratação de terceiros, pois, este pode ser 

um fator a contribuir com falhas corporativas (ACKERMAN, 1996 apud OLIVEIRA; 2014). 

Além disso, a contratação deve estar amparada por níveis de serviço pré-estabelecidos entre 

operador logístico e empresa que permitam o controle sobre as atividades terceirizadas visando 

um atendimento compatível ao estabelecido. (FIGUEIREDO, FLEURY e WANKE, 2003 apud 

OLIVEIRA; 2014). 

2.4. Custeio de Transporte 

O cenário brasileiro de transportes é principalmente definido pela infraestrutura do país e tem 

grande destaque econômico. Em sua série histórica chegou a representar 7,5% do PIB em 2004, 

e um valor praticamente equiparado em 2012, de 7,1%. Já em 2016, último ano divulgado pelo 

instituto ILOS, a representatividade desta atividade foi de 6,6% em relação PIB brasileiro 

(ILOS, 2017). Dados presentes na figura 01. 

 

Figura 01 – Custos Logísticos no Brasil – Fonte ILOS 

Segundo dados do mesmo instituto, presentes na figura 02, 63% de todo transporte de carga no 

Brasil em 2016 ocorreu por modal rodoviário, o que destaca importância do TRC (Transporte 

Rodoviário de Carga) para o país (ILOS, 2017). 



   
 

   
 

 

Figura 02 – Participação dos Modais – Fonte ILOS 

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), compondo o mercado do TRC 

no Brasil, estão cerca de 530 mil transportadores autônomos, 154 mil transportadoras e outros 

342 cooperativas, que juntos possuem uma frota aproximada 1.888.000 veículos (ANTT, 2019), 

conforme demonstra a tabela da figura 03. 

 

Figura 03 – Transportadores e Frota de Veículos – Fonte ANTT (2019) 

Lima (2001) destaca que em virtude da pulverização e da baixa regulamentação do TRC, a 

oferta de transportes acaba crescendo, gerando ampla concorrência e ocasionando a queda do 

preço do serviço, que em muitos casos chega a ser menor do que seu próprio custo. 

O referido autor defende, ainda, que para se ter uma prática de preço justa é necessário seguir 

uma metodologia de custeio que contempla, em primeira etapa, a classificação dos custos em 

fixos e variáveis, em que custos categorizados como variáveis devem ser aqueles que variam 

de acordo com a distância percorrida pelo equipamento de transporte, e fixos, aqueles que não 

variam. A metodologia de custeio proposta pelo autor, contempla, ainda, o cálculo de cada item 

de custo de forma unitária e a realização do custeio das rotas propriamente dito. A figura 04 

apresenta o formulário com os cálculos sugeridos pelo autor para composição dos custos de 

transporte. 



   
 

   
 

 

Figura 04 – Formulário para Cálculo dos Custos – Lima (2001) 

2.5. Dimensionamento de Frota 

Segundo Valente et al. (2016), a definição da quantidade de veículos necessários para um 

transporte solicitado deve considerar dados relacionados a operação, ao veículo e a carga. O 

autor destaca que mesmo se tratando de um cálculo relativamente simples e com expressivo 

potencial para redução de custos, muitas vezes não é realizado pelas empresas. Para o 

dimensionamento correto da frota, o autor recomenda algumas etapas de cálculo, que são: 

a) Cálculo do peso total do veículo (tara). 

b) Cálculo da carga útil do veículo. 

c) Cálculo do número de viagens mensais necessárias. 

d) Cálculo do tempo total de viagem. 

e) Cálculo do tempo diário de operação. 

f) Cálculo do número de viagens de um veículo por dia. 

g) Cálculo do número de viagens de um veículo por mês. 

h) Cálculo do número de veículos necessários na frota. 

A estruturação do cálculo recomendada pelo autor proporciona um embasamento consistente 

que considera aspectos gerais da operação. 

2.6. Análise de Viabilidade Financeira de Projetos Logísticos 

“Tudo no mundo dos negócios ou é um projeto ou está relacionado a um projeto [...]” 

(DINSMORE, 1999 apud JACINTHO 2017, p. 8). Tal afirmação indica que por trás de toda 

atividade empresarial deve existir um objetivo, tal objetivo deve estar alicerçado em um projeto, 

projeto este que deve se mostrar viável não apenas tecnicamente, mas também financeiramente, 

já que o objetivo principal de qualquer empresa é gerar lucro (JACINTHO, 2017). 

Jacintho (2017) descreve alguns indicadores através dos quais a viabilidade financeira de um 

projeto logístico pode ser avaliada, são eles: 



   
 

   
 

 Payback Descontado (PBD): indicador que fornece uma noção do risco do projeto 

demonstrando o tempo de recuperação do capital investido levando em conta o custo do 

dinheiro ao longo do tempo, calculado da seguinte forma: 

 

∑
𝐅𝐂𝐭

(𝟏 + 𝐢)𝐭
= 𝟏

𝐧

𝐭=𝟏

 

 

 VPL (Valor Presente Líquido): indicador que oferece um valor monetário ao projeto 

demonstrando que este produzirá ganhos desde que seu VPL seja um valor positivo. O 

VPL é calculado da seguinte forma: 

 

𝐕𝐏𝐋 = 𝚺𝐭=𝟎
𝐧 𝐅𝐋. 𝐂𝐗. 𝐀𝐉 = 𝚺 (𝐅𝐋. 𝐂𝐗

(𝟏 + 𝐥)𝐭⁄ ). 

 

 IBC (Índice de Benefício Custo): indicador que demonstra se os fluxos de caixa são 

suficientes para cobrir todos os investimentos do projeto e proporcionar uma taxa de 

retorno sobre o capital. Este indicador é calculado da seguinte forma: 

 

𝐈𝐁𝐂 = 𝚺𝐭=𝟏 
𝐧 𝐅𝐥. 𝐂𝐱. 𝐀𝐣./𝐅𝐂𝟎 

 

 TIR (Taxa Interna de Retorno): se refere a taxa de descontos que iguala o valor presente 

acumulado dos benefícios de um projeto ao valor investido, calculada da seguinte 

forma: 

𝟎 = 𝚺𝐭=𝟎
𝐧  (

𝐅𝐥. 𝐂𝐱𝐭
(𝟏 + 𝐓𝐈𝐑)𝐭⁄ ) 

 

Segundo o autor, este rol de indicadores deve ser utilizado de forma estruturada e 

complementar, conforme a necessidade de análise de cada projeto (JACINTHO, 2017). 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Este projeto seguiu uma natureza de pesquisa aplicada, com objetivo exploratório e abordagem 

quantitativa. As etapas gerais seguidas para seu desenvolvimento estão representadas no 

fluxograma da figura 05. 



   
 

   
 

 

Figura 05 – Fluxograma – Metodologia 

A seguir será apresentada descritivamente cada uma das etapas de desenvolvimento. 

3.1. Caracterização do Projeto 

Etapa onde a concepção do projeto foi realizada, englobando a identificação do problema, 

definição dos objetivos, e diretrizes gerais que nortearam o estudo. 

As diretrizes estipuladas pela empresa observaram principalmente o objetivo de analisar a 

inserção da nova atividade como uma forma de ampliar o serviço prestado aos clientes. Assim, 

considerando que o armazém se situa na região de entregas, próximo aos consumidores dos 

clientes, e, já faz parte da cadeia de distribuição das empresas, foi posta uma restrição que 

limitou o estudo da nova atividade ao transporte outbound. Semelhantemente, a projeção das 

demandas de transporte teve como base a carteira interna de clientes da empresa com intuito de 

proporcionar um embasamento realista, evitando a adoção de métodos de forecasting que 

contemplassem o ambiente externo antes de explorar a potencial demanda das empresas que já 

armazenam internamente. 

3.2. Levantamento de Dados da Demanda 

Etapa onde foram apurados quais seriam os clientes abrangidos pelo estudo, sua praça de 

atendimento e volumes de carga, seguindo as seguintes etapas: 

 Geração de Dados de Movimentação de Carga do Armazém: levantamento de dados 

internos da empresa para visualização dos volumes de carga movimentados pelos 

clientes em escala anual. 

 Classificação ABC dos Clientes: Classificação realizada com base nos dados de 

movimentação de saída dos clientes com intuito de identificar a representatividade 

de cada empresa em relação as saídas totais do armazém. Criação de classes de 

clientes para sequenciamento da oferta do serviço de transporte considerando como 

potenciais os clientes com maior volume de carga expedida. 



   
 

   
 

 Coleta de Informações da Operação de Transportes dos Clientes: Realização de 

reuniões com os responsáveis pelas operações logísticas das empresas classificadas 

para a oferta do serviço. Coleta de maiores dados das operações englobando dados 

dos atuais transportadores. O anexo 01 apresenta o modelo de formulário RFI 

(Request for Information) utilizado como pauta das reuniões. 

 Solicitação de Dados da Demanda aos Clientes: Solicitação de dados contemplando 

os volumes mensais de carga de cada destino da praça atendida para obtenção de um 

macro embasamento na etapa de dimensionamento da oferta. 

 

3.3. Dimensionamento da Oferta 

Etapa que consistiu na estruturação e análise dos dados coletados para composição da estrutura 

necessária para o atendimento das demandas de transporte, desenvolvida da seguinte forma: 

 Estruturação dos Dados: Formação de uma base de dados única e sintetizada com os 

volumes de carga mensal por munícipio atendido de cada cliente. Nesta etapa cada 

cliente recebeu um nome fictício para satisfação dos requisitos de confidencialidade. 

 Mapeamento Geográfico da Praça: Identificação da regionalização de cada 

munícipio presente na base de dados da demanda formada. Atribuição de micro e 

mesorregião geográfica a cada destino observando dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). 

 Criação das Rotas de Entrega: Formação das rotas de entrega considerando a 

localização geográfica dos destinos. Atribuição das rotas pela microrregião onde as 

cidades que as compõem estão situadas. 

 Análise do Comportamento das Demandas: Projeção da série temporal dos volumes 

totais de carga distribuídos ao longo do ano com o objetivo de identificar picos de 

demanda e moldar o atendimento. 

 Dimensionamento da Frota: Realização do cálculo do número de veículos 

necessários para o atendimento das demandas considerando a produtividade em 

distância percorrida e volume de carga transportado em cada rota, em observância 

as etapas de cálculo sugeridas por Valente et al. (2016). 

 

3.4. Cálculo dos Custos 

Etapa onde foi composta toda a base de gastos do projeto considerando os itens de custo 

presentes na metodologia de custeio proposta por Lima (2001) e, adicionalmente, os gastos 

tributários estimados da atividade de transporte. A figura 06 demonstra os itens de custo 

contemplados pela metodologia de custeio observada. 



   
 

   
 

 

Figura 06 – Itens de Custo – Lima (2001) 

A apuração de cada um dos itens de custo foi adaptada à localidade da empresa e considerou 

valores reais formulados a partir de pesquisas junto a fornecedores. Apurou-se os custos e dados 

técnicos de três modelos de veículos de fabricação distinta para realização do comparativo dos 

custos totais de propriedade de cada modelo. Todos os dados técnicos dos veículos foram 

extraídos de sua ficha técnica e por meio de consultas aos vendedores autorizados atuantes na 

região. O embasamento de cada categoria de custo se deu da seguinte forma: 

 Salários, Benefícios e Encargos de Motoristas: Apuração amparada pela convenção 

coletiva vigente do Sindicato dos Motoristas de Piracicaba – SP. 



   
 

   
 

 Custos Administrativos Totais: Consideração de dados salarias de mão-de-obra de 

apoio compatíveis ao porte da empresa, e, custos de sistemas de informação para 

suporte a atividade. 

 Dados de Custo do Mercado: Levantados por meio de consultas a vendedores, sites 

de venda, de fabricantes e governamentais. 

 Análise TCO (Total Cost of Ownership) dos Modelos Veículos: Categorização dos 

itens de custo da frota dimensionada em: custos de aquisição, manutenção, 

depreciação e operação para composição do custo total de propriedade de cada 

modelo de veículo estudado. 

A partir da apuração dos custos totais de propriedade foi selecionado dentre os modelos, o 

veículo com menor TCO. 

3.5. Estimativa das Receitas 

Etapa em que foi realizada a estimativa dos benefícios do projeto por meio da aplicação do 

modelo de tarifação praticado pelo mercado de transporte local para a estimativa de faturamento 

considerando as demandas levantadas. 

3.6. Análise da Viabilidade Financeira do Projeto 

Etapa final do projeto em que apropriou-se dos dados de gastos e benefícios apurados para 

demonstração da viabilidade financeira do projeto por meio das ferramentas de análise 

indicadas por Jacintho (2017). A tabela da figura 07 traz uma síntese aplicação destas 

ferramentas. 

 

Figura 07 – Metodologia de Análise de Viabilidade 

A metodologia selecionada para analisar a viabilidade do projeto considerou duas visões, uma 

preliminar, que trouxe uma ideia da liquidez do projeto, e outra mais apurada, que demonstrou 

os reais ganhos advindos da atividade de transporte. 

Método Descrição Aplicação Medição Aceite

PBD
Payback 

Descontado

Método utilizado para análise preliminar de 

projetos que estabelece o período de 

recuperação do capital considerando o custo 

do dinheiro no tempo

Nº Períodos

PBA <= ao período 

máximo estipulado 

pela empresa

VPL
Valor Presente 

Líquido

Oferece o valor monetário de ganho do 

projeto. Corresponde a soma algébrica dos 

fluxos de caixa ajustados a uma taxa de custo 

de capital

R$ VPL > 0

IBC
índice de Benefício 

Custo

É o coeficiente entre o total de benefícios e o 

valor presente do investimento. Mostra em 

quantos pps os benefícios do projeto superam 

seus gastos

% VPL > 1

TIR
Taxa Interna de 

Retorno

Corresponde a taxa de juros que levaria o 

projeto a ter VPL zero, ou seja, ganho zero. 

Mostra a rentabilidade efetiva do projeto

%
TIR > Custo de 

Capital



   
 

   
 

3.7. Conclusões e Recomendações 

Etapa em que foram pontuadas as conclusões a respeito da aplicação do projeto, bem como suas 

oportunidades de amadurecimento em etapas futuras de desenvolvimento. 

 

4. APLICAÇÃO PRÁTICA 

Este capitulo abordará o resultado da aplicação prática do projeto passando por sua 

fundamentação, diretrizes e demais etapas da metodologia seguida com intuito de atender aos 

objetivos propostos. 

4.1. Perfil da Empresa Estudada 

A empresa estudada é um prestador de serviços logísticos que oferece soluções de 

armazenagem para produtos alimentícios frigorificados e detém entre seus principais clientes 

produtores e comercializadores de carne bovina, carne suína e massas congeladas do Brasil. 

Sua estrutura é composta por um armazém frigorífico localizado na cidade de Araras, interior 

do estado de São Paulo. 

4.2. Oferta do Serviço de Transporte aos Clientes 

Definidos os critérios de classificação dos clientes, aplicou-se a ferramenta Curva ABC nos 

dados de movimentação gerados, por meio da qual identificou-se a lista de clientes aos quais o 

serviço seria oferecido. O resultado desta aplicação está demonstrado na figura 08.  

 

Figura 08 – Curva ABC - Movimentação de Saída do Armazém 

A Curva ABC demonstrou que apenas três clientes são responsáveis por cerca de 80% da 

movimentação total de saída do armazém, assim, partindo da interpretação de que os clientes 

com maior volume de carga expedida são os que possuem maior potencial de geração de receita 

no transporte outbound, a estes clientes foi atribuída classificação “A” pelo método e priorizada 

a oferta do serviço de transporte através das reuniões propostas. 



   
 

   
 

Com a realização das reuniões, contatou-se o desinteresse de uma das empresas quanto a 

proposta, que foi justificado por condições contratuais estabelecidas com atuais 

transportadores. Assim, a etapa de coleta de dados da demanda seguiu com duas empresas, 

nomeadas A e B. 

4.3. Mapeamento Geográfico da Praça 

Após a consolidação dos dados recebidos das empresas A e B na etapa de levantamento de 

dados da demanda, realizou-se, conforme proposto, o mapeamento geográfico dos municípios 

atendidos. A partir tabela da figura 09 nota-se que toda a região atendida localiza-se dentro do 

estado de São Paulo. No total são 165 cidades cuja demanda total anual é de aproximadamente 

11 mil toneladas. 

 

Figura 09 – Regiões de Atendimento dos Clientes e Volumes de Carga 

Por meio da observação da similaridade dos municípios atendidos pelas empresas, que 

contemplam cidades localizadas em distâncias de 5 até 600 quilômetros do armazém, buscou-

se verificar a possibilidade de compartilhamento de veículos no transporte de distribuição com 

intuito de considerar as demandas agregadas das duas empresas na etapa de dimensionamento 

de frota, pois, isto influenciaria na redução da quantidade de veículos empregados e 

proporcionaria, ainda, maior ocupação dos mesmos. As empresas foram consultadas e não 

verificou-se objeções quanto ao embarque conjunto dos produtos, mesmo se considerado 

aspectos sanitários e de concorrência entre as empresas. Desta forma, seguiu-se o 

dimensionamento considerando as demandas agregadas das duas empresas. 

4.4. Elaboração das Rotas de Entregas 

A tabela do anexo 02 deste trabalho traz o detalhamento dos volumes de carga e distância de 

cada município atendido pelos clientes. Nela, pode-se observar a composição das 48 rotas 

criadas, apelidadas pelo nome da microrregião onde as cidades que as compõem estão situadas. 

4.5. Comportamento da Demanda 

Mesorregião Estado Volume (Ton) Cliente A Cliente B Total

Araçatuba SP 12,1 4 4

Araraquara SP 1.788,2 10 10

Assis SP 1,1 2 2

Bauru SP 485,9 5 1 5

Campinas SP 813,7 24 3 24

Litoral Sul Paulista SP 2,3 3 3

Macro Metropolitana Paulista SP 174,0 21 21

Marília SP 4,2 3 3

Metropolitana de São Paulo SP 5.609,6 35 1 35

Piracicaba SP 927,7 13 2 13

Presidente Prudente SP 36,1 3 3

Ribeirão Preto SP 550,5 13 1 13

São José do Rio Preto SP 104,6 12 1 13

Vale do Paraíba Paulista SP 115,6 16 16

Total Geral 10.625,4 164 9 165

Qtde. Cidades Atendidas



   
 

   
 

Por meio do gráfico da figura 10, que exibe os volumes de carga distribuídos pelas empresas 

durante o ano estudado, nota-se a existência de fortes picos de demanda entre os meses 6 e 8. 

Diante disto, como uma forma não ocasionar ociosidade da frota, o atendimento foi moldado 

pelos volumes regulares de demanda.  

Para atendimento dos volumes sazonais foi adotada a estratégia de subcontratação de transporte. 

Para isto, foi estudada a formulação de um contrato com uma transportadora local que 

contemplasse o transporte do volume de carga anual não atendido pela frota própria. 

 

Figura 10 – Volumes de Carga Distribuídos em 2018 

4.6. Pré-Seleção dos Modelos de Veículo 

Para os estudos, três modelos de veículo foram pré-selecionados. Esta seleção foi feita 

considerando dois pontos: 

 A facilidade de acesso às cidades da região de atendimento, e; 

 A necessidade de carroceria tipo baú refrigerada e aparelho de refrigeração para a 

manutenção de temperatura dos produtos resfriados e congelados transportados. 

Em observação a estes pontos, optou-se pela seleção de três modelos de categoria leve (3,5 a 

7,9 toneladas) com fabricação distinta para que o comparativo de TCO dos veículos pudesse 

ser feito. Considerou-se modelos de veículos dos fabricantes mais tradicionais no mercado 

brasileiro. 

Todos os custos de propriedade dos três modelos foram apurados, inclusive os custos dos 

dispositivos de refrigeração. O detalhamento da apuração de custos e dados técnicos dos 

veículos estão presentes na tabela do anexo 06 deste trabalho. 

4.7. Dimensionamento da Frota 

O dimensionamento da frota foi feito observando as etapas de cálculo sugeridas por Valente et 

al. (2016). Os cálculos consideraram a capacidade de carga do veículo, as demandas do destino, 



   
 

   
 

a quilometragem rodada e os tempos de viagem, carga e descarga para a definição da quantidade 

de veículos necessários para o atendimento da demanda. 

Foram simulados três cenários de dimensionamento, cada um considerou dados de um dos três 

modelos de veículo pré-selecionados. Como as capacidades de carga de cada modelo são 

diferentes, a quantidade de veículos dimensionada variou, pois, o cálculo de dimensionamento 

considera a produtividade do veículo em relação aos ciclos atendidos. 

A tabela do anexo 06 deste trabalho detalha as capacidades de carga de cada veículo e 

quantidade de veículos dimensionada para cada modelo. 

4.8. Custeio da Operação 

As considerações a respeito da aplicação prática da apuração dos gastos do projeto foram feitas 

por categoria de custo e serão detalhadas nos tópicos a seguir. 

4.8.1.  Salários, Benefícios e Encargos de Motoristas 

Foi realizado o enquadramento salarial dos motoristas considerando a operação de veículos 

leves. Todos os encargos salariais e benefícios assegurados pelo sindicato regional dos 

motoristas foram considerados e totalizaram R$ 3.732,32 ao mês por motorista. A tabela do 

anexo 03 deste trabalho detalha os itens e valores apurados em relação a este tópico. 

4.8.2.  Custos Administrativos 

A apuração dos custos administrativos considerou apenas dados salariais da mão-de-obra de 

apoio ligada diretamente a atividade de transporte e alguns custos de sistemas de informação, 

pois, uma ampla estrutura organizacional poderá ser aproveitada, incluindo departamentos 

acessórios, como: RH, Compras e Fiscal. Do mesmo modo, itens como, equipamentos de TI e 

salas administrativas já existem na empresa e serão aproveitadas. 

Os custos administrativos apurados totalizaram R$ 13.762,33 ao mês. O detalhamento contendo 

os valores e itens de custo considerados neste tópico está disposto na tabela do anexo 04 deste 

trabalho. 

4.8.3. Análise TCO dos Modelos de Veículo 

Os veículos pré-selecionados passaram por uma análise de custo total de propriedade, onde, os 

custos apurados foram agrupados em: custos de aquisição, fixos, administrativos, manutenção, 

depreciação e operação. A tabela da figura 11 mostra o resultado da análise TCO dos veículos. 



   
 

   
 

 

Figura 11 – Análise TCO dos Veículos 

Conforme pode ser observado na tabela da figura 11, a análise demonstrou que o modelo de 

veículo com menor custo total de propriedade foi o Modelo A do Fabricante 1. (M-A, F-1) com 

custo total de R$ 8.185.620,83. O resultado foi obtido por meio da multiplicação dos custos 

apurados em R$/Veículo pela quantidade de veículos dimensionada, somando-se a este valor 

os custos administrativos. 

A seguir serão postas em tópicos algumas considerações relevantes a respeito da apuração dos 

custos que compuseram a análise TCO. 

 A composição dos custos de manutenção preventiva foi realizada por meio da 

multiplicação da taxa média/quilômetro, cobrada pelo fabricante durante o período de 

contratação do plano, pela quilometragem total percorrida na vida útil do veículo. 

 Devido as distinções em relação as coberturas e períodos de contratação, o plano de 

manutenção preventiva considerado foi o de cobertura básica que contempla apenas 

revisões periódicas e trocas de óleo e filtro dos veículos. 

 O custo de manutenção corretiva foi definido por um percentual de 5% sobre o valor 

total de aquisição do equipamento (obtido pela soma dos valores de aquisição do 

veículo, implemento e aparelho de refrigeração). Trata-se de uma estimativa feita junto 

aos vendedores envolvidos no projeto. 

 Os custos de depreciação foram apurados sobre o valor total de aquisição do 

equipamento. O valor residual dos veículos correspondeu a 40% do valor total de 

aquisição após decorrida sua vida útil de 10 anos. Estes critérios foram definidos em 

observância a uma portaria da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro que 

estabelece um critério de amortização de 15 anos para caminhões e equipamentos de 

transporte (SEFAZRJ, 2019). Assim, foi encontrado um percentual anual de 

desvalorização que multiplicado pela vida útil do veículo em anos, totalizou a 

desvalorização de 60%. 

 

4.8.4. Aplicação da Metodologia de Custeio 

Apuração - TCO M-A M-B M-C

Qtde. veículos Unidade 5 8 6

Valor total de aquisação do equipamento R$/Veículo 253.500,00R$         190.800,00R$         241.300,00R$       

Custos fixos R$/Veículo 447.878,22R$         447.878,22R$         447.878,22R$       

Custos administrativos R$ 1.651.479,60R$     1.651.479,60R$     1.651.479,60R$   

Manutenção

Preventiva R$/Veículo 59.076,00R$           15.420,00R$           17.040,00R$         

Corretiva R$/Veículo 12.675,00R$           9.540,00R$             12.065,00R$         

Depreciação R$/Veículo 152.100,00R$         114.480,00R$         144.780,00R$       

Operação

Combustível R$/Veículo 302.571,43R$         302.571,43R$         325.846,15R$       

Pneu R$/Veículo 31.050,00R$           30.857,14R$           31.050,00R$         

Lavagem R$/Veículo 19.200,00R$           19.200,00R$           19.200,00R$         

Tributos R$/Veículo 28.777,60R$           22.027,60R$           26.197,60R$         

Total R$ 8.185.620,83R$     10.873.674,71R$   9.243.621,43R$   



   
 

   
 

Com o objetivo de apurar os principais parâmetros de custo da operação de transporte foi 

aplicada a metodologia de custeio proposta por Lima (2001) por meio da qual chegou-se ao 

valor de R$ 0,71/km em custos variáveis e R$ 122,70/h em custos fixos. O anexo 05 deste 

trabalho demonstra detalhadamente a aplicação da metodologia de custeio. A tabela da Figura 

12 exemplifica a apropriação dos parâmetros de custo por hora e quilômetro considerando os 

dados da operação do mês 12 do período analisado. 

 

Figura 12 – Exemplificação de Custeio – Mês 12 

Como pode ser visto na tabela da figura 12, os custos totais foram obtidos pela soma dos custos 

de viagem, carregamento e descarregamento. O tempo de carregamento considerado foi de 0,5 

hora/ciclo e o tempo de descarga, 0,5 hora para cada destino do ciclo. A definição destes 

parâmetros foi feita pelos próprios clientes. Ambas as empresas trabalham com agendamento 

de cargas e descargas, o que implica na redução dos tempos de espera em filas. Além disto, os 

tempos considerados são médios podendo ser menores, ou maiores, dependendo do volume a 

ser descarregado/carregado, por exemplo. 

A seguir serão postas em tópicos algumas considerações relevantes relacionadas a aplicação da 

metodologia. 

 Na apuração de custos fixos, as horas úteis consideradas foram equivalentes a jornada 

mensal de um motorista, que é de 176 horas, já que foi definida a criação de apenas um 

turno de trabalho. 

 Foi considerada uma rodagem mensal equivalente a 5000 quilômetros por veículo ao 

mês. Trata-se de uma rodagem aproximada formulada a partir das demandas médias 

mensais do ano estudado. 

 O cálculo de remuneração de capital considerou como taxa de juros o WACC (Weighted 

Average Capital Cost) da empresa, de 12% a.a. 

 Na aplicação foram desconsideradas as taxas de pedágio e taxas adicionais. Tal decisão 

considerou a complexidade da apuração destes itens e a prática das transportadoras de 

inseri-los nas tarifas adicionais apenas repassando-os, não os incluindo na formulação 

de custo por quilômetro ou por hora. 

 

4.9. Estimativa das Receitas 

Foi decidido que as estimativas de faturamento seguiriam o mesmo modelo tarifário praticado 

pelos atuais transportadores das empresas. A tarifação praticada pelos transportadores 

Tempo H 369 Custo Total 59.730,97R$    

CF R$/h 122,70R$      Custo da Viagem 50.406,09R$    

Distância Km 20487 Custo do Carregamento 2.637,96R$      

CV R$/Km 0,71R$          Custo de Descarregamento 6.686,92R$      

Pedágio R$ -R$            

Tempo de Viagem H 293

Tempo de Carga H 21,5

Tempo de Descarga H 54,5



   
 

   
 

consideram dois principais pontos: a quantidade de diárias necessárias e a quilometragem 

percorrida no ciclo. 

A tabela da figura 13 mostra a estimativa do faturamento mensal da operação de transporte por 

meio da apropriação dos valores tarifários reais praticados pelos transportadores das empresas. 

Nesta estimativa não foram consideradas as deduções em decorrência de tributação, ou seja, os 

números refletem o faturamento bruto mensal estimado da operação. 

 

Figura 13 – Receita Mensal Bruta Estimada 

A seguir serão postas em tópicos algumas informações relevantes a respeito da estimativa de 

faturamento. 

 Para o cálculo considerou-se 22 diárias para cada veículo ao mês que é a quantidade 

total de diárias que compõem a jornada efetiva de trabalho. 

 No cálculo foi considerado rodagem mensal de 5000 km ao mês por veículo. 

 Não foi considerado na estimativa a receita proveniente da subcontratação de transporte, 

pois, a princípio, o preço de compra do serviço das transportadoras, seria o mesmo de 

venda aos clientes. 

 

4.10. Gastos Tributários 

A estimativa dos gastos tributários do projeto considerou os principais tributos incidentes sobre 

a atividade de transporte, são eles: 

 O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). 

 IRPJ (Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas). 

 CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). 

Como a operação de transporte estudada se dará dento do estado de São Paulo, em observância 

ao regulamento do ICMS, considerou-se a alíquota de 18% incidente sobre o faturamento bruto 

para composição deste gasto (ICMS, 2019). A alíquota de IRPJ considerada foi de 15% sobre 

o LAIR (Lucro Antes do Imposto de Renda) para LAIR inferior a R$ 240.000,00/ano, e de 15% 

sobre o LAIR mais 10% sobre o lucro que exceder R$ 240.000,00/ano, para LAIR acima de R$ 

240.000,00/ano (IRPJ, 2019). Considerou-se também alíquota de 9% sobre o LAIR, para 

composição de gastos com CSLL (CSLL, 2019) 

A estimativa quanto a tributação foi realizada por meio dos resultados projetados ano a ano e 

está presente na tabela da figura 14. 

4.11. Análise da Viabilidade Financeira da Atividade de Transporte 

Preço Médio da Diária R$/Dia 440,00R$              

Preço Médio do Km R$/Km 1,70R$                  

Qtde. Diárias Mês 110

Qtde. Km Mês 25000

Fat. Diárias R$/Mês 48.400,00R$        

Fat. Km R$/Mês 42.500,00R$        

Fat. Total R$/Mês 90.900,00R$        



   
 

   
 

A análise da viabilidade do projeto foi dividida em duas etapas, uma de visão preliminar, e 

outra de visão real dos ganhos. A seguir serão detalhadas, sob estas duas perspectivas os 

resultados apurados por meio aplicação das ferramentas de análise. 

4.11.1.  Análise Preliminar da Viabilidade do Projeto 

A análise preliminar do projeto foi realizada por meio da aplicação da ferramenta PBD, por 

meio da qual apurou-se que a recuperação de capital investido ocorre no oitavo ano de operação. 

O resultado desta aplicação está demonstrado na tabela da figura 14. 

Para melhor compreensão de como ocorreu a análise e estruturação dos dados para aplicação 

das ferramentas, a seguir serão apresentadas algumas considerações relevantes. 

 Os gastos realizados no período zero, demonstrados na figura 14, refletem o valor total 

de aquisição dos veículos, já os gastos dos demais anos foram apurados com base no 

resultado da análise de custos realizada, que contemplou custos fixos, administrativos, 

de manutenção e de operação, incluindo o valor de tributos pagos. Contudo, não foram 

inclusos nos gastos anuais a remuneração do capital investido pelos acionistas (pois a 

metodologia já contempla a aplicação de uma taxa de custo de capital), e depreciação 

(pelo fato de não se tratar de um desembolso). 

 Além da correção dos fluxos de caixa acumulados pela taxa WACC da empresa, de 12% 

ao ano, o valor dos benefícios e gastos também foram corrigidos ano a ano por uma taxa 

representativa de inflação de 5% ao ano. 

 Compondo os benefícios do projeto está a receita anual estimada com base no modelo 

tarifário atual dos clientes. 

 No período 10 (tabela da figura 14), compondo o valor dos benefícios está a receita 

anual gerada pela operação e separadamente a receita obtida com a venda dos veículos 

depreciados. Considerou-se como valor de venda o valor residual dos veículos. 

 

4.11.2. Análise dos Ganhos Reais do Projeto 

Após a análise preliminar ter demonstrado o período de recuperação do capital investido, 

seguiu-se com a aplicação das demais ferramentas de análise, em cumprimento ao estipulado 

pela metodologia do trabalho, com o objetivo de identificar qual seria o ganho real 

proporcionado pela operação. 

A tabela da figura 14 sintetiza a aplicação e os resultados das análises VPL, IBC e TIR. 

Através da análise do valor presente líquido do projeto (tabela da figura 14), concluiu-se que, 

ao final dos dez anos de operação, o projeto proporcionaria um ganho líquido de cerca de 687 

mil reais. Este valor, demonstra que o resultado da operação seria positivo e satisfatório, 

proporcionando um ganho de capital maior que o valor investido. 

A análise IBC, em complemento ao VPL, demonstrou que o retorno proporcionado pela 

operação é 50% maior do que os gastos necessários para desenvolvê-la. 



   
 

   
 

Por último, a análise TIR, demonstrou que a taxa interna de retorno do projeto é 5 pontos 

percentuais maior que o custo de capital da empresa, de 12% ao ano. 

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O resultado obtido por meio das ferramentas de análise de viabilidade financeira foi 

satisfatório e demonstrou que a agregação da atividade de transporte ao portfólio de serviços 

prestados pela empresa estudada, mesmo sendo analisada sob uma ótica restrita, ao considerar 

apenas as demandas advindas de uma classe de clientes internos, seria financeiramente 

vantajosa trazendo ganhos positivos de capital para a empresa, além de colocá-la em um 

patamar mais elevado de competitividade no mercado em que atua. 

Em etapas futuras de amadurecimento do projeto, recomenda-se: 

 A revisão dos custos apurados considerando novos fornecedores e negociações de 

compra com os mesmos. 

 A incorporação dos custos da estrutura empresarial que será aproveitada no projeto, 

por meio de rateios de mão-de-obra e outros itens de custo indireto. 

 A revisão da estimativa de receitas considerando um modelo tarifário alinhado e aceito 

pelos clientes e que observe os parâmetros de custo apurados. 

 A ampliação do estudo dos gastos tributários da operação considerando a totalidade 

dos tributos incidentes sobre a atividade. 

 A revisão do estudo das demandas após decorrida a oferta do serviço de transporte aos 

demais clientes. 

Por se tratar de um estudo de longo prazo, deve ser garantido o alinhamento da operação ao 

planejamento estratégico da empresa, e como o TRC no Brasil tem passado por um período de 

instabilidade, onde, inclusive políticas governamentais têm sido criadas para regulamentação 

do setor, o estudo deve contemplar a viabilidade da operação também sob perspectiva futura. 

Em relação a análise dos resultados do projeto pela diretoria da empresa, por se tratar de uma 

nova atividade, não existem parâmetros pré-definidos para seu aceite (principalmente em se 

tratando do tempo máximo permitido para recuperação do capital investido). Porém, os 

resultados obtidos por meio da aplicação dos métodos, que consideram dados reais da empresa, 

permitem um embasamento realista condizente com o que se observa no mercado de transporte 

rodoviário atualmente, onde a oferta do serviço se mostra superior a demanda provocando uma 

onda de competição que desencadeia o achatamento das margens de ganho dos transportadores. 

Inclusive, em relação ao momento do TRC no Brasil, o que se vê é a estipulação de uma tabela 

de preço mínimo de frete que regulamente o setor e proporcione uma competição saudável. 

Com o estudo também notou-se a relevância do uso dos métodos e ferramentas aplicadas de 

custeio que permitiram a visualização total dos custos incidentes sobre a atividade, 

considerando não apenas os valores de compra dos produtos e serviços, mas também seus custos 

menos tangíveis. Tais métodos proporcionaram a composição da base de gastos do projeto e 

em conjunto com as ferramentas de análise financeira demostraram a viabilidade da operação 

sob uma perspectiva coerente de análise. 



   
 

   
 

 

Figura 14 – Fluxo de Caixa e Análises PBD, VPL, IBC e TIR

PBD 8,3 VPL 687.152,08R$  IBC 1,5 TIR 17,0%

Ano Benefícios Benefícios - VF ICMS (18%) Gastos Gastos - VF LAIR IR CSLL Lucro Líquido Gastos Totais Fl. Caixa Fl. Caixa - VP Fl. Cx. Acum.

0 -R$                 -R$                 -R$                 1.267.500R$     1.267.500R$     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 1.267.500R$     -R$ 1.267.500 -R$ 1.267.500 -R$ 1.267.500

1 1.090.800R$     1.145.340R$     206.161R$        615.762R$        646.550R$        292.629R$        49.157R$           26.337R$           217.135R$        928.205R$        R$ 217.135 R$ 193.870 -R$ 1.073.630

2 1.090.800R$     1.202.607R$     216.469R$        615.762R$        678.878R$        307.260R$        52.815R$           27.653R$           226.792R$        975.815R$        R$ 226.792 R$ 180.797 -R$ 892.833

3 1.090.800R$     1.262.737R$     227.293R$        615.762R$        712.822R$        322.623R$        56.656R$           29.036R$           236.931R$        1.025.806R$     R$ 236.931 R$ 168.643 -R$ 724.190

4 1.090.800R$     1.325.874R$     238.657R$        615.762R$        748.463R$        338.754R$        60.689R$           30.488R$           247.578R$        1.078.296R$     R$ 247.578 R$ 157.340 -R$ 566.850

5 1.090.800R$     1.392.168R$     250.590R$        615.762R$        785.886R$        355.692R$        64.923R$           32.012R$           258.757R$        1.133.411R$     R$ 258.757 R$ 146.825 -R$ 420.024

6 1.090.800R$     1.461.776R$     263.120R$        615.762R$        825.180R$        373.477R$        69.369R$           33.613R$           270.494R$        1.191.282R$     R$ 270.494 R$ 137.041 -R$ 282.983

7 1.090.800R$     1.534.865R$     276.276R$        615.762R$        866.439R$        392.150R$        74.038R$           35.294R$           282.819R$        1.252.046R$     R$ 282.819 R$ 127.933 -R$ 155.050

8 1.090.800R$     1.611.608R$     290.090R$        615.762R$        909.761R$        411.758R$        78.939R$           37.058R$           295.760R$        1.315.848R$     R$ 295.760 R$ 119.453 -R$ 35.598

9 1.090.800R$     1.692.189R$     304.594R$        615.762R$        955.249R$        432.346R$        84.086R$           38.911R$           309.348R$        1.382.841R$     R$ 309.348 R$ 111.554 R$ 75.957

10 1.090.800R$     1.776.798R$     319.824R$        615.762R$        1.003.012R$     453.963R$        89.491R$           40.857R$           323.616R$        1.453.183R$     R$ 323.616 R$ 104.196 R$ 180.152

10 507.000R$        R$ 507.000 R$ 507.000 R$ 687.152
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