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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. Este trabalho demonstra o estudo da 
viabilidade financeira da agregação da atividade de transporte 
ao portfólio de serviços prestados por uma empresa que atua 
no ramo de armazenagem frigorificada. A empresa estudada 
possui uma limitação quanto sua oferta de serviços que a 
coloca em posição de desvantagem competitiva em relação aos 
seus concorrentes, que possuem um perfil de atendimento 
múltiplo, principalmente evidenciado pela oferta conjunta dos 
serviços de armazenagem e transporte.

Metodologia
Com a identificação das diretrizes gerais de desenvolvimento 
do projeto, foi realizado o levantamento de dados da demanda 
onde identificou-se quais seriam os clientes abrangidos pelo 
estudo, sua praça atendida e volumes de carga, para realização 
do dimensionamento da oferta, que consistiu na composição da 
estrutura necessária para o atendimento das demandas 
levantadas. Os gastos do projeto foram apurados em 
observação a metodologia de custeio de transporte proposta 
por Lima (2001), enquanto seus benefícios foram estimados 
com base no modelo tarifário de transporte dos clientes. A 
análise da viabilidade do projeto foi realizada por meio das 
ferramentas: Payback Descontado (PBD), Valor Presente 
Líquido (VPL), Índice de Benefício Custo (IBC) e Taxa Interna de 
Retorno (TIR) sugeridas por Jacintho (2017). O fluxograma da 
figura 01 mostra as etapas de desenvolvimento do projeto, 
enquanto a tabela da figura 02 traz uma síntese da aplicação 
das ferramentas de análise utilizadas.

Objetivos
Analisar a viabilidade financeira, através de ferramentas 
apropriadas, de agregar a atividade de transporte ao portfólio 
de serviços prestados pela empresa estudada, de modo a 
ampliar o atendimento já prestado aos clientes, garantindo 
uma melhoria de competitividade e a exploração de uma nova 
fonte de receita.

Resultados
Os resultados apurados do projeto foram satisfatórios. A 
recuperação do capital investido na operação ocorre em 8,3 
anos, sendo seu valor de ganho (VPL) 687.152 mil reais, taxa 
interna de retorno 17% (5 pps maior que a taxa de custo de 
capital da empresa, de 12% a.a.) e IBC de 1,5 (Figura 03).

Conclusões
Os resultados demonstraram que a atividade de transporte, 
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.
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.
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Figure 03 – Fluxo de Caixa e Resultado das Análises PBD, IBC, VPL e TIR.

Figura 02 – Síntese da Aplicação das Ferramentas de Análise de Viabilidade Financeira de 
Projetos Logísticos.

Figure 01 – Fluxograma de Etapas de Desenvolvimento do Projeto


