
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

RHAISSA MARIA LEMOS 

 

 

 

 

 

 

DESEMPENHO LOGÍSTICO DE CUSTOS E DE GERENCIAMENTO 

DE ATIVOS, SOB A PERSPECTIVA DO WORLD CLASS LOGISTIC, 

EM SIDERÚRGICAS NEGOCIADAS NA BOVESPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2016 



RHAISSA MARIA LEMOS 

 

 

 

 

 

 

DESEMPENHO LOGÍSTICO DE CUSTOS E DE 

GERENCIAMENTO DE ATIVOS, SOB A PERSPECTIVA DO WORLD 

CLASS LOGISTIC, EM SIDERÚRGICAS NEGOCIADAS NA BOVESPA. 

 

 

 

 

 

Projeto Final II submetido ao Curso de Graduação 

em Administração da Escola de Ciências Humanas e 

Sociais de Volta Redonda da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Administração. 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: Prof. Msc. ARLINDO DE OLIVEIRA FREITAS. 

 

 

Volta Redonda 

2016  

 





 

 

RESUMO 

 

 

 

A logística é comprovadamente um dos processos que exerce maior impacto sobre os 

resultados financeiros das empresas, visto que abrange atividades desde a chegada da matéria 

prima (inbound), passando pelos processos de movimentação e estocagem internos (planta), 

até o escoamento do produto até o cliente (outbound). Portanto, o desempenho dessas 

atividades apresenta-se como um fator determinante na competitividade das empresas. Com 

base nesses conhecimentos, foi proposto o modelo World Class Logistic (WCL) a fim de 

monitorar a performance logística das empresas sob quatro competências. Dentre as quatro 

competências, a de mensuração é a única que não requer acesso aos planos estratégicos e aos 

dados gerenciais, possibilitando a análise de indicadores por meio de informações financeiras. 

Apesar da importância, não existe muita literatura contábil-financeira com enfoque na área 

logística. Nesse contexto as questões de pesquisa se concentram em aprofundar o 

conhecimento contábil-financeiro relacionado às atividades logísticas, e em verificar se os 

indicadores propostos em estudos anteriores podem ser aplicados para a análise da evolução 

do desempenho de custos e de gerenciamento de ativos, também sob o enfoque logístico. 

Assim sendo, o presente estudo se propõe a analisar a evolução de um conjunto de 

indicadores de eficiência do desempenho logístico na competência de mensuração, sob as 

métricas de custos e de gerenciamento de ativos, fundamentado na perspectiva do Modelo 

WCL, nas empresas siderúrgicas brasileiras negociadas na Bovespa no período 2013-2015. 

Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma pesquisa exploratória, onde inicialmente foi 

utilizada a técnica de pesquisa bibliográfica, objetivando proporcionar uma maior 

proximidade com o tema. A natureza da pesquisa efetuada é predominantemente quantitativa 

e foi realizada uma análise descritiva dos dados - obtidos através de pesquisa documental das 

Demonstrações Financeiras publicadas. Os resultados mostram que, apesar dos indicadores 

propostos fornecerem uma breve noção do desempenho logístico no período analisado, 

existem muitas distorções causadas pela obscuridade das informações logísticas que deveriam 

estar presentes nas Demonstrações Contábeis publicadas. Portanto, é necessária uma maior 

integração das áreas financeiras, contábeis e logística de forma que torne-se evidente e 

padronizada a demonstração da participação logística nos resultados econômicos da empresa. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Logística. Custos. Ativos. World Class Logistic. Medida de Desempenho 



 

 

 

  

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 1 

2 OBJETIVO ................................................................................................................. 3 

3 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................ 4 

3.1 Logística .................................................................................................................................... 4 

3.1.1 Processos e Atividades Logísticas........................................................................................... 6 

3.2 Contabilidade ............................................................................................................................ 8 

3.2.1 Contabilidade de Custos ........................................................................................................ 9 

3.2.1.1 Custos classificados de acordo com o relacionamento com o objeto ............................ 11 

3.2.1.2 Custos classificados de acordo com o comportamento diante do volume de atividade 12 

3.2.1.3 Custos classificados de acordo com os processos de gestão ......................................... 13 

3.2.1.4 Custo de Capital .............................................................................................................. 14 

3.2.1.5 Custos Logísticos ............................................................................................................ 17 

3.2.1.5.1 Custo do Transporte ............................................................................................... 20 

3.2.1.5.2 Custo de Armazenagem .......................................................................................... 21 

3.2.1.5.3 Custo de Administração .......................................................................................... 22 

3.2.1.5.4 Custo de Manutenção de Estoque.......................................................................... 22 

3.2.1.5.5 Outros Custos ......................................................................................................... 24 

3.2.1.5.6 Compensação de Custos (Trade-OFF) ..................................................................... 26 

3.2.1.5.7 Custo Total .............................................................................................................. 28 

3.2.2 Contabilidade Gerencial ....................................................................................................... 29 

3.3 Mensuração de Desempenho ...................................................................................................30 

3.3.1 Medidas de Desempenho Logístico ..................................................................................... 31 

3.3.1.1 Mensuração de Desempenho World Class LOGISTIC ..................................................... 33 

3.3.1.2 Medidas de Gerenciamento de Custos .......................................................................... 40 

3.3.1.2.1 Custeio ABC ............................................................................................................ 40 

3.3.1.3 Medidas de Gerenciamento de Ativos ........................................................................... 42 

3.3.1.3.1 Retorno sobre Investimentos (ROI) ........................................................................ 43 

3.3.1.3.2 Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) ............................................................... 44 



 

 
3.3.1.3.3 Retorno sobre Ativos (ROA) .................................................................................... 45 

3.3.1.3.4 Giro, Nível e Cobertura de Estoques ...................................................................... 47 

3.3.1.3.5 Obsolescência ......................................................................................................... 48 

3.3.1.3.6 Curva ABC ............................................................................................................... 48 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA ................................................................................ 50 

3.1 Caracterização da metodologia ................................................................................................50 

3.2 Técnicas e procedimentos ........................................................................................................50 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS .......................................................................... 51 

4.1 Composição da Amostra ..........................................................................................................51 

4.2 Coleta de Dados .......................................................................................................................52 

4.3 Análise de Dados ......................................................................................................................54 

4.3.1 Análise Indicadores de Gerenciamento de Ativos ............................................................... 54 

4.3.2 Análise Indicadores de Gerenciamento de Custos ............................................................... 59 

5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA ..................................................................................... 62 

6 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS ........................................ 63 

7 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO ................................................................................ 65 

8 ANEXOS ................................................................................................................. 72 



1 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

Na primeira metade do século XXI o cenário econômico brasileiro encontra-se em 

crise, o que acarreta em eminente enfraquecimento da atividade econômica nos ramos de 

construção civil, da indústria automobilística e de bens de capital, assim, reduzindo a 

demanda por produtos metalúrgicos. Por consequência dessa desaceleração da demanda 

interna, o setor metalúrgico fechou o ano de 2014 com retração de 7,4%, segundo a Pesquisa 

Industrial Mensal do IBGE, ficando abaixo da indústria geral que apresentou queda de 3,2%. 

O mercado do aço no Brasil tem forte expressão sobre o PIB nacional e totaliza 51,8% 

da produção total de aço bruto da América Latina, segundo o Relatório de Sustentabilidade do 

Instituto Aços Brasil (IAB) de 2014. A World Steel Association (2015, p.2) declarou no Steel 

Statistical Yearbook que a produção total de aço bruto no Brasil declinou de 34,1 milhões de 

toneladas em 2013, para 33,9 milhões de toneladas em 2014, a queda da produção está 

associada à queda do consumo que passou de 31,1 milhões de toneladas para 28,5 milhões de 

toneladas.  Segundo dados do BNDES (2013) a perspectiva de investimento na indústria 

siderúrgica seria de apenas 10 bilhões de reais entre 2014 e 2017, o que representaria uma 

variação negativa de 68% se comparada ao valor de 33 bilhões de reais no período de 2009-

2012. Tal variação pode ser justificada pela publicação feita pelo Ministério de Minas e 

Energia (Caracterização do Cenário Macroeconômico para os próximos 10 anos (2014-

2023)), onde aponta que a causa da queda dos preços das commodities metálicas ao longo de 

2013 deve-se, principalmente, ao menor crescimento da demanda chinesa que tornou-se 

grande uma produtora. Atualmente, a China é responsável por mais da metade das 

importações de aço. 

Segundo Norek e Pohlen (2001) é importante conhecer as informações de custos para 

a tomada de decisões gerenciais por dois principais motivos: o primeiro é porque torna 

possível o estabelecimento de uma vantagem competitiva através do aumento da rentabilidade 

e nível de serviço, e o segundo é que para os gestores negociarem com outros membros da 

cadeia de suprimentos é fundamental que conheçam os custos de suas empresas de forma a 

realizar trocas e parcerias da maneira mais justa possível.   

Apesar de existir pouco referencial específico sobre custos logísticos, de acordo com o 

World Economic Forum (p.14, 2013), um dos principais desafios do Brasil é o alto custo 

logístico, que corresponde a aproximadamente 15-18% do PIB (2011), é possível que ao 
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reduzir os custos logísticos o país se torne mais competitivo. Ainda segundo estudos 

realizados em 2014 pela Fundação Dom Cabral (FDC), foi detectado que os custos logísticos 

no Brasil consomem 11,19% da receita das empresas.  

A importância da delimitação do tema sobre custos logísticos, torna-se ainda mais 

evidente ao considerar a afirmativa de Bowersox e Closs (2011) que menciona a logística 

como a responsável por uma das maiores parcelas do custo final do produto, uma vez que os 

gastos com logística geralmente oscilam entre 5 a 35% do valor da venda.  

Entretanto, o gerenciamento eficaz do processo logístico não deve apenas identificar a 

forma mais econômica, mas também buscar um sistema que proporcione uma maior 

lucratividade e esteja orientado para a performance total. Através de um bom gerenciamento 

de ativos para que os administradores possam priorizar investimentos e concentrar esforços 

nos ativos mais críticos. 

Todas as atividades da empresa são administradas com base em informações, essas por 

sua vez, para serem bem utilizadas pela empresa e gerem tomadas de decisão mais acertadas, 

precisam ser traduzidas em uma linguagem mais acessível, universal e democrática. Assim 

surgem os indicadores, que permitem o acesso às informações por todos os interessados. 

A relevância de avaliar o desempenho logístico através de indicadores levou alguns 

pesquisadores a se dedicarem ao tema, dentre eles, o Global Logistics Research Team propôs 

o Modelo World Class Logistic, que foi construído com base em estudos realizados nas 

organizações com as melhores práticas logísticas. Algumas publicações nacionais abordam o 

modelo, dentre elas destaca-se uma dissertação de Mestrado em Controladoria (Paula, 2009), 

cujo objetivo era operacionalizar tais indicadores a partir de informações contábeis. 

Fundamentada na relevância do impacto do desempenho logístico nos resultados das 

empresas e na necessidade das siderúrgicas se tornarem mais competitivas dentro de um 

cenário econômico desfavorável, surge a necessidade de analisar a participação dos 

indicadores logísticos nesse período. Sob esse aspecto levantou-se a questão: como foi a 

evolução do desempenho de custos e de gerenciamento de ativos das siderúrgicas baseadas 

apenas em demonstrações financeiras publicadas a partir dos indicadores propostos? 
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2 OBJETIVO 

 

 

O objetivo geral desse estudo consiste em analisar a evolução de um conjunto de 

indicadores de eficiência do desempenho logístico na competência de mensuração, sob as 

métricas de custos e de gerenciamento de ativos, fundamentado na perspectiva do Modelo 

WCL, de empresas siderúrgicas brasileiras negociadas na Bovespa no período 2013-2015. 

  

A partir do objetivo geral, desdobram-se objetivos específicos: 

 Fazer levantamento bibliográfico; 

 Obter relatórios financeiros anuais; 

 Tabular os dados obtidos; 

 Calcular os indicadores de desempenho; 

 Analisar a evolução no desempenho dos indicadores 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 LOGÍSTICA 

O conceito de logística surgiu na década de 40 através das atividades militares e 

com o decorrer do tempo foi adaptado para as empresas. Para reforçar essa afirmativa, a 

palavra logística é contemplada no dicionário Aurélio como derivação do francês 

logistique e tem como uma de suas definições "a parte da arte da guerra que trata do 

planejamento e da realização de: projeto e desenvolvimento, obtenção, armazenamento, 

transporte, distribuição, reparação, manutenção e evacuação de material para fins 

operativos ou administrativos”. 

A logística empresarial é um processo abrangente que engloba as mais diversas 

atividades e diversos autores a conceituam de forma particular, a mais usual é a 

apresentada pelo Conselho dos Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos 

(CSCMP -2005), onde afirma que logística é a parte do processo da cadeia de suprimento 

que planeja, implementa e controla o eficiente e efetivo fluxo de estocagem de bens, 

serviços e informações relacionadas, do ponto de origem ao ponto de consumo, visando 

atender aos requisitos dos consumidores. (FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE, 2006, p. 

28, FARIA; COSTA, 2005 p.16) 

Bowersox e Closs (2011) citam o conceito do CLM, em nota de rodapé, 

ponderando que apesar dessa conceituação retratar a necessidade de uma administração da 

movimentação total, partindo do ponto de aquisição do material até o local de distribuição 

do produto final, ela não incorpora todos os termos específicos que a logística engloba. 

Tais termos abrangem a integração de informações, transporte, estoque, armazenamento, 

manuseio de materiais e embalagem. 

Na mesma linha de raciocínio, Ballou (2011) discorre que a logística empresarial 

engloba o planejamento, organização e controle efetivos para todas as atividades de 

movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos, bens e serviços 

desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como 

dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento. Tudo isso de forma a 

obter uma melhor rentabilidade nos níveis de serviços. O mesmo autor acrescenta que a 

logística possui como meta colocar as mercadorias, ou os serviços certos, no lugar e no 

instante corretos e na condição pretendida, ao menor custo possível.  
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Complementando a definição de Bowersox e de Ballou, Gasnier (2002, p.17) 

afirma que: 

 A logística é o processo de planejar, executar e 

controlar o fluxo e armazenagem de forma eficaz e eficiente em 

termos de tempo, qualidade e custos, de matérias primas, 

materiais em elaboração, produtos acabados e serviços, bem 

como as informações correlatas, desde o ponto de origem até o 

ponto de cnsumo (cadeia de suprimentos), com o propósito de 

assegurar o atendimento das exigências de todos os envolvidos, 

isto é, clientes, fornecedores, acionistas, governo, sociedade e 

meio ambiente. 

 

Ching (2010) corrobora ao afirmar que a logística empresarial pesquisa como a 

administração pode proporcionar um melhor nível de rentabilidade nos serviços de 

distribuição aos clientes e consumidores, através do planejamento, organização e controles 

efetivos para as atividades de movimentação e armazenagem que objetivam facilitar o 

fluxo de produtos. Tal fluxo inicia-se da chegada da matéria prima até a entrega do 

produto final ao cliente. Assim, tornando-se um assunto vital para a competitividade das 

empresas na contemporaneidade.  

Para Figueiredo, Fleury e Wanke (2010), o gerenciamento da cadeia de suprimentos é 

a gestão dos fluxos correlatos de informações e de produtos que vão do fornecedor ao cliente, 

tendo em contrapartida os fluxos financeiros. O autor complementa que o sucesso de qualquer 

arranjo operacional numa cadeia de suprimentos depende diretamente do componente 

logístico. 

Uma vez que as definições conceituais citadas confluem para uma definição única, o 

conceito de logística a ser utilizado nesse trabalho será o de que logística é o processo de 

planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo de armazenagem de 

mercadorias, serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo, no tempo e lugar certo e nas condições desejadas, Dessa forma assegurando o 

atendimento das exigências dos stakeholders e do meio ambiente. 
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3.1.1 Processos e Atividades Logísticas 

Como foi definida no tópico anterior, a logística é um processo, e tais processos 

podem envolver mais de uma área. (WERNKE, 2005). Dubois, Kulpa e Souza (2009) 

mencionam que processos se constituem em uma rede de atividades interligadas pelos 

produtos, ou seja, é uma cadeia de atividades correlatas, inter-relacionadas. 

 Segundo o Boletim IOB contábil (1995) processo é um grupo de atividades que 

trocam um produto entre si, ou seja, o output de uma é o input da outra e vice-versa. A 

logística é vista como a competência que vincula a empresa a seus clientes e fornecedores, 

existindo duas ações inter-relacionadas: fluxo de materiais e fluxo de informações. 

(BOWERSOX; CLOSS, 2011 p. 43). Portanto, é possível concluir que o macroprocesso 

logístico envolve fluxo de materiais, produtos, serviços e informações em toda a cadeia de 

suprimentos. 

Corroborando com o argumento anteriormente explicitado, Faria e Costa (2005) citam 

que os processos básicos da Logística são: Abastecimento, Planta e Distribuição. O fluxo 

logístico pode ser observado na figura 1 

FIGURA 1: FLUXO LOGÍSTICO 

 

Fluxo de Informações 

Fluxo de Materiais/Produtos 

Logística de 

Distribuição 

Logística de 

Planta 
Logística de 

Abastecime

nto / 

Suprimento 
Fornecedores 

Cliente 

Cadeia de Suprimentos 

 Transporte 

 Manutenção de estoque 

 Processamento de pedidos 

 Obtenção 

 Embalagem protetora 

 Armazenagem 

 Manuseio de materiais 

 Manutenção de informações 

 Transporte 

 Manutenção de estoques 

 Processamento de pedidos 

 Programação de Produção 

 Embalagem protetora 

 Armazenagem 

 Manuseio de materiais 

 Manutenção de informações 

Fonte: Adaptado de Faria e Costa (2005); 

Ballou (2011). 
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A Logística de Abastecimento (inbound) abrange a disponibilização de materiais e 

componentes (nacionais e importados) à produção ou distribuição, utilizando técnicas de 

armazenagem, movimentação, estocagem, transporte e fluxo de informações. Suas principais 

questões estão relacionadas ao processo de obtenção de materiais e controle de estoques. 

Enquanto que a Logística de planta envolve todas as atividades realizadas no suporte logístico 

à produção, envolvendo todo o fluxo de materiais e componentes na manufatura dos produtos 

em processo, até que os produtos sejam entregues para a Logística de Distribuição 

(outbound). Essa, por sua vez constitui o composto de Marketing dos 4 Ps (produto, preço, 

promoção e praça), pois, atua através da armazenagem e do transporte de forma a agregar 

valor ao cliente. (FARIA; COSTA, 2005) 

Para detalhar a análise e vislumbrar melhor as características dos processos torna-se 

importante desmembrar o processo em atividades. Para detalhar a análise e vislumbrar melhor 

as características dos processos torna-se importante desmembrar o processo em atividades. 

Estas por sua vez, são definidas por Martins (2010, p. 93) como “uma ação que utiliza 

recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros para se produzirem bens ou serviços”. 

A descrição fornecida por Nakagawa (2001), não é muito distinta, ao reconhece-la como a 

combinação de pessoas, tecnologias, materiais, métodos e seu ambiente, tendo como objetivo 

a produção de produtos. Portanto, as atividades comportam um conjunto de tarefas e recursos 

necessários ao seu desempenho, e a junção das mesmas são necessárias para a concretização 

de um processo.  

Conciliando as definições de atividade com o processo logístico, Ching (2010) afirma 

que as atividades concernentes aos processos logísticos podem ser divididas em atividades 

primárias, que são as essenciais para o cumprimento da função logística e contribuem com o 

maior montante do custo total da logística e as atividades secundárias que exercem função de 

apoio as atividades primarias na obtenção de bens, nos níveis de serviço exigidos pelos 

clientes. Tais atividades podem ser subdivididas de acordo com o quadro 1. O mesmo autor, 

ainda afirma que as atividades logísticas têm duplo papel: fonte de redução de custos e/ou de 

diferenciação para obter vantagem competitiva 
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QUADRO 1 – ATIVIDADES LOGÍSTICAS 

Atividades Primárias Transportes 

Gestão de estoques 

Processamento de pedidos 

Atividades Secundárias Armazenagem 

Manuseio de materiais 

Embalagem de proteção 

Programação de produtos 

Manutenção da informação 

Fonte: Adaptado de CHING (2010) p. 10-11; Ballou (2011) p 26. 

 

De acordo com Martins (2010), o custo de uma atividade compreende todos os 

sacrifícios de recursos necessários para desempenhá-las.  A logística, por sua vez, possui 

atividades típicas que perpassam por todo o processo produtivo, como a manutenção dos 

estoques, o processamento de pedidos, a armazenagem e o manuseio de materiais, fazendo 

interface com as atividades de produção e de marketing / vendas através das atividades de 

programação da produção, localização industrial e compras, ou padrões de níveis de serviço, 

formação de preço, embalagem e localização de depósitos (BALLOU, 2010). Portanto, devido 

aos seus dimensionamentos e amplitude, os custos logísticos são extremamente relevantes 

dentro de uma organização. 

Ao compreender a representatividade da atividade logística nos resultados financeiros 

da empresa, torna-se de fácil entendimento que as empresas se concentrem na apropriação 

eficiente e eficaz de seus recursos logísticos em um período de crescimento econômico, 

concorrência cada vez mais acirrada e de clientes mais exigentes. (BOWERSOX; CLOSS, 

2011). Portanto, nos próximos tópicos serão abordados com maiores detalhes os custos e 

ativos logísticos e alguns indicadores de desempenho a ele relacionados. 

  

3.2 CONTABILIDADE  

As definições de Contabilidade são diversas, em um único livro Crepaldi (2010, p. 2-

6) apresenta diversas definições que podem ser sintetizadas como o instrumento de função 

administrativa que possui como finalidade controlar o patrimônio das entidades, apurar o 

resultado das entidades e prestar informações universalmente compreensíveis sobre o 
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patrimônio e sobre o resultado das entidades aos diversos usuários das informações contábeis. 

Para o referido autor, o objeto de estudo é o sistema universal de registro do patrimônio. 

De acordo com Iudicibus, Martins e Gelbecke (2006, p. 48): 

“a Contabilidade é objetivamente, um sistema de 

informação e avaliação destinado a prover seus usuários com 

demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, 

física e de produtividade, com relação à entidade objeto de 

contabilização”. 

Em seus aspectos gerais, a Contabilidade é uma disciplina, uma ciência aplicada, com 

metodologia especialmente concebida para coletar, registrar, acumular, resumir e interpretar 

os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer 

entidade. A Contabilidade tem campo de atuação muito amplo. (CREPALDI, 2010; 

IUDICIBUS; MARTINS; GELBECKE, 2006) 

O verbete “Contabilidade” é apresentado de forma detalhada na Encyclopædia 

Britannica que pode ser sintetizada como o desenvolvimento sistemático e análise de 

informações sobre assuntos econômicos de uma organização. A contabilidade fornece tais 

informações através da manutenção de dados, de análise e interpretação desses dados, e da 

preparação de diversas espécies de relatórios. A maior parte das informações contábeis são 

históricas, o restante consiste em previsões e planos para o período atual e futuro.  

A enciclopédia confirma a amplitude, anteriormente mencionada, sobre o campo de 

utilização dessas informações,  e cita que algumas das finalidades são: auxiliar os  gerentes a 

planejarem e controlarem o andamento das operações; ajudar proprietários e legislativos ou 

entidades reguladoras a avaliarem a performance da organização e tomarem decisões; 

contribuir na decisão dos proprietários, credores, fornecedores, empregados e outros sobre 

quanto tempo ou dinheiro devem investir na companhia; facilitar para que os órgãos 

governamentais possam determinar quais taxas um negócio deve pagar; e ocasionalmente 

contribuir com clientes para determinar o preço a ser pago quando o contrato exigir “cost-

based payments”.  

 

3.2.1 Contabilidade de Custos 

A Contabilidade, conforme descrita anteriormente, é uma ciência ampla e pode ser 

subdividido em áreas mais específicas como a Contabilidade Gerencial, Contabilidade 

Financeira e a Contabilidade de Custos. Essa última pode ser considerada como o ramo da 
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ciência contábil que utiliza de técnicas e princípios contábeis para identificar, mensurar e 

informar os custos dos produtos e/ou serviços. Ela tem a função de gerar informações precisas 

e rápidas para a administração, para a tomada de decisões. É voltada para a análise de gastos 

da entidade no decorrer de suas operações, com a finalidade de se apurar resultados e 

valorizar os estoques, alertando os administradores para quaisquer resultados que exijam 

correção. (CREPALDI, 2010; SILVA, 2008) 

Leone (2000, p. 19-20) conceitua:  

A contabilidade de Custos é o ramo da Contabilidade 

que se destina a produzir informações para os diversos níveis 

gerenciais de uma entidade, como o auxílio às funções de 

determinação de desempenho, de planejamento e controle das 

operações e de tomadas de decisões. 

Uma organização necessita ter uma contabilidade de custos bem estruturada para 

acompanhar e atingir seus objetivos dentro do mercado. Afinal, ela planeja, classifica, aloca, 

acumula, organiza, registra, analisa, interpreta e relata os custos dos produtos fabricados e 

vendidos (CREPALDI, 2010, p. 2) 

Silva (2008) afirma que a Contabilidade de custos nos dias de hoje, é um dos 

principais ramos da contabilidade e que merece ser mais valorizada por parte dos contadores. 

Com o avanço da complexidade empresarial nas últimas décadas, a Contabilidade passou de 

mera auxiliar de apuração de estoques e lucros globais para importante arma de auxílio ao 

Controle e na tomada de decisões gerenciais, de forma que os principais objetivos da 

contabilidade de custos na atualidade consistem em proceder à apuração detalhada dos custos, 

auxiliar o controle dos gastos e subsidiar a tomada de decisões. (MARTINS, 2010; 

CREPALDI, 2010) 

No que concerne ao Controle, seu principal objetivo é fornecer dados para o 

estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, num estágio 

imediatamente seguinte, acompanhar que ocorreu efetivamente para poder comparar com os 

valores anteriormente estabelecidos. No que diz respeito à decisão, seu papel consiste na 

alimentação de informações sobre valores relevantes que dizem respeito às consequências de 

curto e longo prazo sobre medidas de introdução ou corte de produtos, administração de 

preços de venda, opções de compra ou produção etc. (MARTINS, 2010) 

Crepaldi (2010) ressalta que um eficiente sistema de custos possibilita que a empresa 

possua dados suficientes para estabelecer formas de previsão, como padrões e orçamentos, 

para acompanhar os gastos que efetivamente ocorreram e compará-los com os valores que 
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foram anteriormente estabelecidos. O autor também cita que o sistema viabiliza uma série de 

práticas, a saber: o estabelecimento de preços de vendas compatíveis com o mercado em que 

atua, análise da lucratividade de cada produto; decisão sobre corte de produtos; redução de 

custos; avaliação do desempenho; entre outros. Portanto, é de extrema relevância conhecer os 

custos para descobrir se o produto é rentável ou não ao praticar determinados preços, e se é 

possível reduzir os custos.  

Alguns conceitos básicos de Custos são necessários para maior compreensão do tema. 

Esses conceitos podem ser vistos no quadro 2. 

 

    QUADRO 2 – CONCEITO BÁSICO DE CUSTOS 

Gasto Compra de produto ou serviço que gera sacrifício financeiro, 

o desembolso; 

Desembolso Pagamento resultante da aquisição de bem ou serviço; 

Investimento Aquisições de bens ou serviços registradas no ativo para baixa 

ou amortização quando de sua venda, consumo ou desvalorização; 

Custos Gasto com bens ou serviços utilizados para produção de outros bens 

ou serviços; 

Despesa Em ou serviço consumido direta ou indiretamente para obter receita; 

Perda Bem ou serviço consumido de forma anormal ou involuntária. 

Fonte: Adaptado de Martins, 2010. 

 

Os custos podem ser subdivididos em diversos grupos de acordo com suas 

características, o presente estudo utilizará as seguintes classificações para melhor explanação 

do assunto: custos quanto ao seu relacionamento com o objeto, custos de acordo com o 

comportamento diante do volume de atividade; custos de acordo com os processos de gestão; 

custo de capital; custos logísticos. 

 

3.2.1.1 Custos classificados de acordo com o relacionamento com o objeto 

Nesta categoria encontram-se os custos diretos são aqueles que podem ser diretamente 

apropriados aos produtos, sem necessidade de rateios ou estimativas, bastando haver uma 

medida de consumo. Em contrapartida, os custos indiretos podem ser definidos como aqueles 

que não podem ser identificados de forma precisa na composição do custo do produto, 
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impossibilitando uma mensuração objetiva e qualquer tentativa de alocação tem que ser feita 

de maneira estimada e muitas vezes arbitraria (MARTINS, 2010; FERREIRA, 2008) 

Dentro do enfoque logístico, Bowersox e Closs (2011) definem os custos indiretos 

como aqueles que são incorridos de maneira mais ou menos fixa e constante, como resultado 

da alocação de recursos às operações logísticas, e os custos diretos os que são especificamente 

incorporados no desempenho do trabalho logístico. O mesmo autor salienta a diferença na 

identificação dos custos diretos e dos custos indiretos, sendo os primeiros mais facilmente 

identificáveis, e, portanto, os procedimentos e os padrões usados para calcular custos 

logísticos indiretos são críticos. 

As exigências do mercado consumidor estão cada vez maiores, e por consequência 

disso, as empresas ofertam números crescentes de produtos diferentes para permanecerem 

competitivas. Portanto, é notável um aumento do valor dos custos indiretos com relação aos 

diretos e consequentemente a alocação inadequada desses custos provocam distorções 

significativas. Tais distorções podem ser atribuídas às imprecisões do rateio. O rateio, por sua 

vez, pode ser compreendido como uma divisão proporcional por uma base cujos dados 

tenham valores conhecidos em cada uma das funções de custos e que se acredita que o custo 

ocorre nas mesmas proporções dessa base. (DUTRA, 2010) 

Ao avaliar a área logística torna-se evidente que o volume de custos indiretos é alto, 

pois as atividades envolvem o processo produtivo inteiro, desde a chegada da matéria prima 

até a entrega dos produtos acabados. 

 

3.2.1.2 Custos classificados de acordo com o comportamento diante do volume de atividade 

Neste grupo serão abordados os custos fixos, invariáveis e mistos. Os custos fixos, 

segundo Martins (2010), são aqueles que ocorrem independentemente dos aumentos ou 

diminuições do volume de produção, enquanto que os variáveis se alteram de acordo com esse 

volume. Essa classificação leva em consideração a unidade de tempo, o valor total de custos 

com um item nessa unidade de tempo e o volume de atividade. O autor ainda salienta que os 

custos fixos não são eternamente do mesmo valor, podendo sofrer mudanças. 

Dubois, Kulpa e Souza (2009) diferem os custos fixos e variáveis da seguinte forma: 

os variáveis são aqueles cujos valores apresentam algum grau de variação em função das 

quantidades produzidas enquanto que os custos fixos não apresentam qualquer variação em 

função do nível de produção. A “intersecção” entre esses dois custos constitui os custos 

mistos que segundo o autor são aqueles que apresentam certa variação em função do nível de 
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produção, mas que também têm uma parcela fixa. Os custos variam de acordo com a 

quantidade  

Figueiredo, Fleury e Wanke (2006) ressaltam que a classificação do custo fixo e 

variável deve ser feita sempre em relação a algum parâmetro de comparação e destacam duas 

considerações importantes. A primeira diz que a longo prazo todos os custos são variáveis e, 

portanto, esse conceito só faz sentido em análises a curto prazo. E a segunda afirma que um 

custo variável pode tornar-se fixo à medida que determinado serviço é comprometido a priori. 

 

3.2.1.3 Custos classificados de acordo com os processos de gestão 

Os custos alocados de acordo com os processos de gestão podem ser pertencentes a 

diversos subgrupos como podemos ver no quadro 3. 

 

QUADRO 3 – DEFINIÇÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM OS PROCESSOS DE GESTÃO 

(Continua) 

GRUPOS  DEFINIÇÃO 

Custos controláveis 

e não controláveis 

Segundo Padoveze (2009, pag 343) todos os custos são controláveis 

em algum nível hierárquico da companhia, porém, alguns custos só podem ser 

administrados por pessoas específicas. Portanto, esse conceito depende do 

nível de gerenciamento a ser analisado. Os controláveis poderiam ser vistos 

como aqueles influenciados pela decisão e ação do gestor em questão, 

enquanto que os nãos controláveis seriam o oposto; Está relacionado à 

contabilidade por responsabilidade. 

Custos de 

oportunidade 

O custo de oportunidade possui vastas definições em variadas 

literaturas. Ele pode ser definido como um benefício potencial que é perdido 

ou sacrificado no sentido de seguir um particular curso de ação. (GARRISON; 

NOREEN, 2001; BENKE JR; EDWARDS, 1960). Seguindo a caracterização 

sob o enfoque de “sacrifício”, Martins (2010) associa o conceito de custo de 

oportunidade com a quantia sacrificada pela empresa em termos de 

remuneração por ter aplicado recursos em uma alternativa e não em outra, ou 

seja o custo sacrificado decorrente da decisão tomada.  

Horngren (1986) apresenta um conceito mais "o custo de oportunidade 

é o sacrifício mensurável da rejeição de uma alternativa; é o montante 

máximo sacrificado pelo abandono de urna alternativa; é o lucro máximo que 

poderia ter sido obtido se o bem, serviço ou capacidade produtivos tivessem 
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GRUPOS  DEFINIÇÃO 

Custos de 

oportunidade 

 sido aplicados a outro uso operacional". Guerreiro (1999) procura uma 

definição mais prática e afirma que o mesmo corresponde à remuneração 

mínima exigida pelos acionistas sobre o seu investimento na empresa. 

Custos relevantes 

Custos cujos resultados futuros afetam o fluxo de caixa. 

 

Custos 

irrecuperáveis / 

Sunk costs 

Segundo Jiambalvo (2009) são os custos que foram anteriormente 

incorridos e que não são relevantes para tomadas de decisões no presente, 

uma vez que não e alteram em função das decisões. Martins (2010) acrescenta 

que eles não alteram os fluxos financeiros e por esta razão eles são 

irrelevantes para a tomada de decisão futura. 

Custo incremental, 

marginal ou 

diferencial 

 

Para Padoveze (2009) são aqueles conceituados como as diferenças 

evidenciadas entre os custos das alternativas à disposição dos administradores 

antes da tomada de decisão. Devem ser analisados à luz das alternativas de 

receitas associadas a eles. 

 

Custos ocultos 

Custos que não são visíveis aos gestores e que afetam o resultado 

econômico da empresa pois ocorrem em condições anormais da operação 

associados ao conceito de perdas. (MARTINS, 2010) 

Custos padrão 

Pode ser considerado como o custo que se deseja alcançar em temos 

físicos e monetários. (MARTINS, 2010) 

Custo meta ou alvo 

Custo meta é o custo unitário do produto que é obtido através da 

subtração da margem de lucro desejada do preço de venda do mercado. 

(PADOVEZE, 2009) 

Fonte: Adaptado de Jiambalvo (2009), Martins (2010), Padoveze (2009), Horngren (1986), Guerreiro (1999), 

Garrison e Noreen (2001), Benke Jr e Edwards (1960). 

 

3.2.1.4 Custo de Capital 

A contabilidade apresenta certo distanciamento sobre o tema de custo de capital, 

Martins et al. (2006) atribui esse fato à subjetividade do custo do capital próprio que não pode 

ser diretamente observável devido à impossibilidade de se conhecer com exatidão o retorno 

requerido pelos diversos acionistas potenciais e efetivos. Entretanto, uma pesquisa realizada 

Continuação... 
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por Garbrecht, Espejo e Soares (2002), apontou que dentro do período investigado (1981 – 

2012) a concentração de publicações ocorreu no período de 2001 a 2010, respondendo por 

69% das publicações, enquanto que as duas décadas anteriores (1981 a 2000) representaram 

somente 10% das publicações. Os autores associam a crescente relevância da temática de 

custo de capital na contabilidade ao impacto que as descobertas de fraudes contábeis em 

empresas americanas provocaram no mercado de capitais.  

O custo do capital é apontado como a taxa de retorno esperada pelos investidores para 

suportarem os riscos dos fluxos de caixa da empresa e realizarem o investimento. (LEE; 

WALKER; CRISTENSEN, 2006; BEUREN, 1993). De acordo com Assaf Neto, Lima e 

Araújo (2008), o custo total de capital é o retorno médio exigido para toda a empresa e pode 

ser utilizado para avaliar a atratividade econômica de um investimento, como referência para 

a análise de desempenho e viabilidade operacional e para definição de uma estrutura ótima de 

capital. Os autores afirmam que teoricamente toda decisão de investimento que promove um 

retorno maior que seu custo de capital cria riqueza a seus proprietários.  

O Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) é a taxa utilizada para descontar o valor 

do dinheiro no tempo, convertendo o fluxo de caixa futuro em seu valor presente, para todos 

os investidores (COPELAND, 2000, p. 220). A obtenção do CMPC, ou WACC (Weighted 

Average Cost of Capital), é feita através de uma média dos custos de oportunidade do capital 

próprio (acionistas) e de capital de terceiros (credores) ponderados pelas respectivas 

proporções utilizadas de capital, e líquidos do imposto de renda. (ASSAF NETO; LIMA; 

ARAUJO; 2008, p 73) 

De acordo com Assaf Neto, Lima e Araújo (2008, p. 73), a fórmula para obter o Custo 

Médio Ponderado de Capital é: 

 

WACC= (Ke x WPL) +(Ki x WP) 

Onde: 

 Ke = custo de oportunidade do capital próprio 

 WPL = proporção do capital próprio (PL/P +PL) 

 Ki  = custo do capital de terceiros; 

 WP = proporção do capital (oneroso) de terceiros [P/P +PL] 

 P,PL = respectivamente, passivo oneroso e patrimônio líquido (fundos 

próprios) 
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Os autores anteriormente citados, observam que o WACC é formado por custos 

explícitos (apurados de fontes de financiamento disponíveis à empresa) e implícitos (custo de 

oportunidade, representanm uso alternativo de fundos). O custo de oportunidade, definido 

previamente nesse estudo, é de suma importância na tomada de decisões financeiras ao ser 

considerado o retorno de outras oportunidades para o uso dos fundos em avaliação. (ASSAF 

NETO; LIMA; ARAUJO, 2008) 

Para Lazollin (2012, p. 35) “o capital próprio, é representado pelos recursos 

decorrentes das contribuições dos sócios ou acionistas para criar ou aumentar o capital social, 

bem como os acréscimos decorrentes das retenções de lucros”. Blank e Tarquin (2011, p. 357) 

concordam ao definirem o mesmo objeto como “ativo disponível de uma empresa, 

englobando as reservas monetárias dos proprietários (rendimentos de ações ordinárias e 

preferenciais ou capital do proprietário) e os lucros retidos (fundos retidos anteriormente para 

investimentos)”.   

Uma vez que o capital próprio “geralmente é obtido através da venda de ações 

(preferenciais e ordinárias) e da utilização de lucros retidos” (BLANK; TARQUIN, 2011, p. 

359), podemos avaliar o custo do capital próprio como o custo de oportunidade embutido nos 

recursos advindos dos acionistas da empresa. Faria e Costa (2005), assinalam que os custos de 

capital próprio são registrados contabilmente no Patrimônio líquido da organização. 

Uma pesquisa feita por Harvey e Graham (2001) confirma que o CAPM é o método 

mais utilizado pelas maiores empresas americanas para calcular o custo do capital próprio, 

73,5% responderam que o utilizam sempre ou quase sempre.  

O modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), apesar de ter algumas limitações, é 

muito útil para avaliar e relacionar risco e retorno, sendo o mais utilizado pela literatura 

financeira para estimar o custo de capital próprio (ASSAF, 2003, p.65).  Fan (2004, p.3), 

discorre mais detalhadamente sobre o método: 

 “Sharpe, Linter, et al. criaram o CAPM, a primeira 

teoria do equilíbrio geral de mercado de capitais, em 1964  e 

1965. No centro da teoria está a linha de segurança de 

mercado, o que indica que ativos com elevado índice de risco 

beta devem levar à expectativa de retornos mais altos. Como 

teoria, o CAPM é muito bem recebido por causa de seu 

parcimonioso refinamento e é de senso comum a noção que 

quaisquer investidores avessos ao risco exigiriam retornos 

maiores para compensar os riscos maiores que estão tomando.” 
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De acordo com o CAPM, o custo de capital próprio pode ser obtido através de: 

Re = Rf + β x (Rm – Rf) 

Onde:  

 Re: custo de capital próprio; 

 Rf: retorno do ativo livre de risco;  

 β: coeficiente beta, que mede a sensibilidade do valor do capital próprio ao 

valor da certeira de mercado;  

 Rm: retorno da carteira de mercado. 

Entende-se como capital de terceiros os recursos obtidos de fontes externas à empresa, 

compreendendo o prazo de pagamento concedido pelos fornecedores de insumos e de 

financiamentos obtidos de instituições financeiras e de outras obrigações contraídas pela 

empresa. (LAZZOLIN, 2012, p 35). Ou seja, corresponde às dívidas de curto e longo prazo 

que a empresa tenha contraído para investir em suas operações que pode ser encontrado 

dentro do Balanço Patrimonial, integrando o Passivo Circulante e o Exigível a Longo Prazo. 

De acordo com Faria e Costa (2005), o custo do capital de terceiros é apurado 

conforme as taxas de remuneração contratadas com os credores. Existem autores que 

recomendam de forma simplificada para a obtenção do custo de capital de terceiros, o 

quociente entre as Despesas Financeiras (ou de Juros) pelo valor total do Capital de Terceiros. 

Para Assaf Neto, Lima e Araújo (2008, p 22-23) as taxas de juros praticadas no Brasil 

são muito altas e isso incapacitaria as empresas nacionais de agregarem valor econômico. 

Portanto, o custo de capital de terceiros deveria ser formado pela Prime Rate do mercado 

financeiro norte-americano, acrescida pelo prêmio pelo risco-país, líquido do benefício fiscal, 

calculado pela alíquota do Imposto de Renda de 34%. 

Ki = (Prime Rate + Prêmio pelo Risco–País) * (1-0,34) 

 

 

3.2.1.5 Custos Logísticos 

Para maior compreensão do estudo em questão é necessário compreender inicialmente 

a definição de custo. Este pode ser definido como o gasto - desembolsado ou não - relativo a 

um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços, ou seja, pode ser 

compreendido como o valor aceito pelo comprador para adquirir um bem ou a soma do valor 
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gasto em bens e serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços. (DUTRA, 2010; 

MARTINS, 2010; NASCIMENTO, 2001). 

Silva e Lins (2010, p.7), conceituam de forma muito similar:  

“São os recursos consumidos no processo de produção 

de um bem ou serviço que se espera tragam benefícios atuais ou 

futuros para a entidade após a conclusão e venda do produto ou 

serviço”. 

A definição de custos logísticos pode ser entendida como a expressada pelo Instituto 

dos Contadores Gerenciais - IMA (1992) “os custos logísticos são os custos de planejar, 

implementar e controlar todo o inventario de entrada (inbound), em processo e de saída 

(outbound), desde o ponto de origem até o ponto de consumo”.  

Quanto à composição desses custos, Ching (2010) menciona que como custos mais 

comuns os custos de armazenagem, o custo com manuseio e movimentação de materiais, 

custos com estoques, custo com transporte e custo de oportunidade. De forma semelhante, 

Faria (2003, p. 70) afirma que os custos dos elementos e operações físicas logísticas, 

propriamente ditas, referem-se a: (1) embalagens e dispositivos de movimentação; (2) 

manuseio e movimentação de materiais no suporte às fábricas; (3) armazenagem e, (4) 

transporte. Esses são elementos comuns a qualquer processo logístico 

Ballou (2008, pág. 25) afirma que: “estimamos que os custos logísticos, que são 

substanciais para a maioria das empresas, percam somente para o custo das mercadorias 

vendidas”.  Essa margem oscila entre cerca de 22% das vendas (22,5% do valor adicionado e 

21% do PNB), para o mesmo autor.  Segundo Wanke e Fleury (2006), uma pesquisa realizada 

pelo CEL em 2003 indica que as 500 maiores empresas industriais gastaram cerca do 7% do 

seu faturamento com operações logísticas e destaca que esse percentual varia entre empresas e 

setores industriais em uma faixa que se estende menos de 5% a mais de 20%. Portanto, 

podemos concluir que os custos logísticos são de grande importância e devem ser bem 

apurados e gerenciados, visto que possuem grande impacto sobre o resultado financeiro da 

empresa. 

Faria e Costa (2005) propõem que os custos logísticos sejam subdesenvolvidos de 

acordo com o quadro 4 
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QUADRO 4 – CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS LOGÍSTICOS 

Finalidade da informação Classificação dos Custos Logísticos 

Quanto ao relacionamento com o objeto Diretos e Indiretos 

Quanto ao comportamento diante do 

volume de atividade 
Variáveis, Fixos e semi-fixos 

Quanto ao relacionamento com os 

processos de gestão 

Controláveis e não controláveis 

Custos de oportunidade 

Custos relevantes 

Custos irrecuperáveis 

Custos incrementais ou diferenciais 

Custos ocultos 

Custo padrão 

Custo meta 

Fonte : Adaptado de FARIA e COSTA p.70, 2005. 

 

Nas grandes empresas industriais brasileiras, os gastos com transportes, correspondem 

em média, a 64% do custo logístico total, seguido pelas atividades de armazenagem, que 

corresponde a 21% do total. (FLEURY; FIGUEIREDO; WANKE, 2006, p. 53).  Segundo os 

referidos autores, o transporte é a atividade logística que consome a maior parte dos recursos, 

é também, a operação que apresenta os custos mais visíveis, por ser quase totalmente 

terceirizada pelas empresas. Em contrapartida, os custos associados a outras operações 

logísticas, como armazenagem e gestão de estoques, nem sempre consideram alguns custos 

menos visíveis ou que não representam desembolsos diretos, como os custos de oportunidade 

e a depreciação.  

 

Ao especificarmos o setor siderúrgico, Carvalho e Mesquita (BNDES, 2014, p. 172) 

afirmam que: 

“o Brasil, apesar da sua competitividade com relação 

aos custos de produção ex-works, em função dos custos 

logísticos e à carga tributária, apresenta preços internos que 

possibilitam a entrada de produtos importados, por causa da 

questão do dual pricing e das ações de dumping por parte de 

alguns países. “ 

 

Os autores ainda acrescentam que a capacidade produtiva brasileira em 2014 

representava praticamente o dobro do consumo aparente interno. Ou seja, os custos logísticos 
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são extremamente importantes para a competitividade das empresas no setor, de forma que 

sua redução implica em uma possível diminuição das importações, para que a demanda 

interna seja atendida pela produção nacional. 

Em 2006 o Centro de Estudos Logísticos publicou um artigo sobre os custos logísticos 

na economia brasileira, onde para Lima (2006, p. 64): 

“A carência de informações sobre custos logísticos no 

Brasil torna freqüente a utilização de dados defasados. O 

grande problema é que esses dados não necessariamente 

representam a nossa atual realidade, tornando difícil, entre 

outras coisas, a comparação com outros países. Além de tudo, a 

falta de um histórico acaba inviabilizando a análise da evolução 

do nosso custo logístico.” 

O estudo citado identifica os principais custos logísticos relacionados a economia 

brasileira. O quadro a seguir destaca os principais resultados. 

QUADRO 5 - CUSTOS LOGÍSTICOS NA ECONOMIA BRASILEIRA 

ITENS R$ Bruto % Total % PIB 

Transporte 132,8 59,6% 7,5% 

Armazenagem 11,7 5,3% 0,7% 

Administração 8,5 3,8% 0,5% 

Estoque 69,8 31,3% 4,0% 

TOTAL 222,8 100,0% 12,6% 

Fonte: Lima, 2006 

3.2.1.5.1 Custo do Transporte 

Os custos do transporte envolvem a movimentação de produtos do fornecedor para a 

empresa, entre as plantas da empresa, e da empresa para o cliente.  

São muitos os fatores que influenciam no valor desse custo. Um dos principais é com 

o modal de transporte utilizado, são esses: ferroviário, rodoviário, aquaviário, dutoviário e 

aeroviário. (FARIA; COSTA, 2005; FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE, 2006; 

FIGUEIREDO, 2005). No caso de empresas siderúrgicas são utilizados os três primeiros 

modais citados, devido ao dimensionamento e peso do produto oferecido. De acordo com um 

estudo realizado em 2004 pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2008), o total 

de escoamento de produtos no mercado interno apresentava a seguinte divisão por modal: 

Ferroviário (24, 8%), Rodoviário (72,5%) e Aquaviário (2,7%). O estudo ainda ressalta que o 

modal ferroviário é o mais utilizado no fluxo inbound da matéria prima e o modal rodoviário 

no fluxo outbound dos produtos acabados. 
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Os fatores econômicos de transportes são afetados por sete aspectos específicos: 

distância, volume, densidade, facilidade de acondicionamento, facilidade de manuseio, 

responsabilidade e fatores de mercado, tais como intensidade e facilidade de tráfego. 

(MACHADO; RODRIGUES, 2006; BOWERSOX; CLOSS, 2011; COOPER, 2007) 

Faria e Costa (2005), ressaltam que um outro fator determinante para o modal 

rodoviário é a decisão de qual tipo de transporte rodoviário a empresa vai utilizar: o transporte 

rodoviário próprio ou terceirizado. O valor desse transporte geralmente é pago através do 

frete. O frete pode ser classificado como CIF (Cost, Insurance and Freight), onde são 

consideradas a mercadoria e os custos do seguro e do frete por conta do fornecedor, ou FOB 

(Free on Board) onde o comprador da mercadoria deverá arcar com as despesas de busca-lo 

no ponto de armazenagem. (OLIVEIRA; MOREIRA; SILVA; FLUMIAN, 2012) 

De forma geral, são considerados os custos fixos relativos à e mão-de-obra, 

depreciação do meio de transporte, despesas com rastreadores, seguros, licenciamentos e 

impostos; e os custos variáveis referentes aos pneus (caso seja rodoviário), óleos e 

combustíveis, peças e equipamentos, limpeza; custo operacional por viagem. (SANTOS, 

2007). É importante salientar que dentro do cálculo do custo do frete, devem ser também 

inclusas as despesas nos portos (rebocadores, atracação, etc), o tempo de carregamento e de 

descarga, o tempo transcorrido durante o transporte, o peso e o tipo do produto a ser 

transportado (que exigirá veículos específicos). 

3.2.1.5.2 Custo de Armazenagem 

A grande maioria dos custos de armazenagem – aluguel, mão de obra, depreciação de 

instalações e equipamentos de movimentação - são fixos e indiretos. Essas duas características 

dificultam respectivamente o gerenciamento da operação e a alocação de custos. (LIMA, 

2000) 

Lima (2000) distingue custo de armazenagem de custo de estoque ao afirmar que os 

custos de armazenagem são os que se referem ao acondicionamento dos bens e a sua 

movimentação, como por exemplo: aluguel do armazém, mão-de-obra, depreciação das 

empilhadeiras etc., enquanto, os custos referentes aos bens, produzidos ou comercializados, 

propriamente dito, como o custo financeiro de estoque e o custo de perdas – devido a roubo, 

obsolescência e avarias – podem ser classificados como de estoque. 

De acordo com Faria e Costa (2005, p 84), um fator que aumenta os custos de 

armazenagem é a quantidade mantida em estoque, que demandará maior custo de mão de obra 
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e equipamentos. Por sua vez, Lima (2000) afirma que os custos fixos são muito elevados na 

atividade de armazenagem, de forma que são proporcionais à capacidade instalada e não à 

quantidade armazenada. O fato de os custos de armazenagem serem indiretos dificulta a sua 

alocação aos produtos e clientes, pois a alocação, neste caso, é realizada através de rateios, 

deixando-os sujeitos a distorções. 

Habitualmente os custos dessa atividade são tratados como custos indiretos de 

fabricação, portanto, são contabilizados em Estoques enquanto não são consumidos, em 

Custos dos Produtos Vendidos quando vendidos, e em Custos de Distribuição / Despesas 

Comerciais quando são estocados os produtos acabados ou peças de reposição associados à 

logística de distribuição). (FARIA, COSTA, 2005, P 84) 

3.2.1.5.3 Custo de Administração 

Os custos de administração dizem a respeito de todas as atividades administrativas da 

área logística da empresa.  De acordo como LIMA (2006), ele equivale a aproximadamente 

4% do custo logístico total.  É um custo indireto e que precisa ser rateado, o que pode gerar 

distorções. 

3.2.1.5.4 Custo de Manutenção de Estoque  

Os estoques (inventários) representam um dos ativos mais importantes do capital 

circulante e da posição financeira da maioria das companhias industriais e comerciais. Sua 

correta determinação no início e no fim do período contábil é essencial para uma apuração 

adequada do lucro líquido do exercício. Os estoques estão intimamente ligados às principais 

áreas de operação dessas companhias e envolvem problemas de administração, controle, 

contabilização e principalmente de avaliação. (Manual de Contabilidade das Sociedades por 

Ações. Ed. Atlas, 2000, p.101). 

O valor em estoque a ser considerado no cálculo do custo do mesmo, deve ser obtido 

através do saldo médio da parcela variável ao longo do terminado período e não o saldo final 

do Balanço Patrimonial, que pode não refletir o volume gerenciado pelo sistema logístico no 

período como um todo. (FARIA; COSTA, 2005, p. 106). No que se refere às empresas 

industriais, as autoras citadas afirmam que essas possuem maior complexidade na formação 

dos valores desse estoque, em relação às empresas comerciais, por causa da existência de 

custos físicos que devem ser absorvidos pelos produtos acabados (Método de Custeio por 

Absorção). 
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Arozo (2006) menciona que a gestão dos estoques pode ser dividida em dois tipos de 

custos: custo de manutenção do estoque e custo associado à falta do mesmo. De forma mais 

detalhada, Faria e Costa (2005, p.111), afirmam que o custo total do estoque pode ser obtido 

através do somatório dos custos inerentes a ele, a saber: custo de oportunidade, custos de 

serviços e inventário (impostos e seguros), custos de estocagem e custos de riscos de 

estoques.  

Ao investir em estoques a empresa renuncia a taxa de retorno que poderia obter o fazer 

outros investimentos. A taxa de oportunidade mais adequada custo de oportunidade deve 

considerar o tipo de investimento que teria sido feito se os recursos não fossem aplicados 

nesses ativos, ela pode ser calculada através do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC). 

O elevado custo de oportunidade de capital e o crescente foco gerencial no controle do capital 

de giro estão motivando as cadeias de suprimentos a diminuírem os níveis de estoque. 

(FARIA; COSTA, 2005, p. 106;108) 

No que concerne aos custos de serviços e inventário, são computados os impostos e 

seguros. (FARIA; COSTA, 2005, p. 110).  De acordo com, Bowersox e Closs (2011), os 

seguros incidem sobre o valor dos estoques por um certo período, em função do risco ou da 

exposição ao risco que o material ou produto está exposto. Com relação à tributação sobre os 

estoques, no Brasil, até o momento de publicação desse estudo, não possui tais incidências de 

tributos; porém,  de acordo com o IBRACON (NPC2, 30/04/1999), os créditos 

tributários (ICMS-IPI) quando não forem recuperáveis devem ser incluídos no custeio dos 

estoques. 

Em referência aos custos de estocagem, serão incluídos unicamente os custos 

relacionados aos armazéns públicos/gerais ou alugados nos quais o custo é calculado em 

função do volume estocado (custos considerados variáveis), caso sejam custos de 

armazenagem própria ou terceirizada (custos considerados fixos), não serão computados em 

custos de manutenção de estoques. (FARIA; COSTA, 2005, p. 110) 

Por sua vez, os custos de riscos de estoques variam de acordo com o tipo dos materiais 

e produtos estocados, estão inclusos nesse custo a obsolescência, avarias, perdas e custos de 

realocação. (FARIA; COSTA, 2005, p. 111). Ainda, para as autoras, estes custos podem ser 

considerados como perdas efetivas (sunk custs). 

 

 

 

http://www.portaltributario.com.br/tributario/creditostributarios.htm
http://www.portaltributario.com.br/tributario/creditostributarios.htm
http://www.portaltributario.com.br/tributos/icms.html
http://www.portaltributario.com.br/tributos/ipi.html
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3.2.1.5.5 Outros Custos 

 Custos de tecnologia e Informação 

De acordo com Faria e Costa (2005, p 117-118), os custos de tecnologia da 

informação incluem os custos de emissão e atendimento de pedidos, os de comunicação, os de 

transmissão de pedidos, de entradas e de processamentos, além dos relacionados às 

comunicações internas e externas, acompanhamentos, etc. Eles englobam a mão de obra, a 

depreciação ou leasing/aluguel dos equipamentos, instalações e hardware e amortização do 

software (licença de uso); seguros, treinamentos; materiais de consumo/serviços aplicados, 

etc. 

Quanto à classificação desses custos, as autoras mencionadas afirmam que eles 

geralmente são tratados como custos indiretos e fixos, em algumas empresas são 

contabilizados como despesas administrativas, apresentando dificuldades de alocação direta 

aos produtos. 

Os investimentos em Tecnologia da Informação permitem a redução de outros custos 

logísticos através de vários benefícios, dentre eles: controle do inventário em trânsito; 

padronização e redução na quantidade de documentos, melhorando o fluxo de 

materiais/produtos; abastecimento uniforme das necessidades de diversas plantas; redução do 

estoque de segurança com menor lead time de importação. (FARIA E COSTA, 2005) 

 

 Custos Decorrentes de Lotes 

 

Segundo Lambert (apud FARIA; COSTA, 2005) os custos associados ao tamanho do 

lote de produção/compra/venda variam de acordo com as alterações no sistema de distribuição 

e, geralmente, incluem os custos de preparação de produção, a capacidade perdida devido à 

troca de ferramentas ou mudanças de máquinas e o planejamento, manuseio e movimentação 

de materiais. 

A decisão de utilizar lotes para abastecer, produzir ou distribuir materiais/produtos, 

possui como objetivo reduzir os custos de manutenção dos estoques e de armazenagem, uma 

vez que possibilita a redução dos estoques em processo, o aumento da qualidade, a redução do 

lead time logístico e o desenvolvimento de lotes otimizados. (FARIA; COSTA, 2005) As 

autoras mencionadas, comentam que o aumento no Custo dos lotes ocorre devido à falta de 

integração entre os macroprocessos envolvidos, tais como Compras, produção, logística e 

marketing. 



25 

 

 

 Custos Tributários (tributos não recuperáveis) 

Em 2005 eram pelo menos 46 impostos diretamente associados às atividades logísticas 

no Brasil, seguindo essa linha de observação, o custo tributário nos sistemas logísticos é 

formado por tributos de vários tipos, como: impostos sobre a propriedade, sobre as vendas, 

circulação, tacas, contribuições etc. (FARIA; COSTA, 2005, p. 120-122). Para as autoras, 

devido à grande quantidade de tributos incidentes, as empresas deveriam focar suas análises 

nos tributos relacionados ao fluxo de bens e serviços que são os mais significativos, focando 

em: 

 Tributos sobre os produtos/serviço propriamente dito, tais como o Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) e Impostos de Importação (II) que 

oscilam de acordo com o tipo de material/produto. Esses tributos são mais 

voláteis e sensíveis às variações ambientais, requerendo análises isoladas. 

 Tributos das operações logísticas, que podem ser modeladas em função do 

trajeto, do contratante, do local de origem, do tipo de modo de transporte 

utilizado, do local do desembaraço etc., tal como Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias (ICMS) 

 Fluxo de informações, papéis e obrigações acessórias, tais como as taxas 

incidentes sobre operações alfandegárias. 

A apreensão com os custos tributários justifica-se não só pelas alíquotas relativamente 

elevadas no Brasil, mas também por sua influência, às vezes decisiva, na localização de 

unidades industriais ou centros de distribuição, quando da oferta (ou não) de incentivos 

governamentais. É importante salientar que os tributos recuperáveis incidentes sobre o 

transporte não são efetivamente custos, pois serão compensados fiscalmente com os valores 

incidentes sobre as vendas. (FARIA; COSTA, 2005, p. 124) 

 

 Custos Decorrentes do Nível de Serviço 

O nível de serviço pode ser considerado a maior restrição existente na Logística, pois 

requerem maiores níveis de estoques, pessoal envolvido e sistemas de informação. (FARIA E 

COSTA, 2008, p. 134).  

Os principais custos decorrentes do nível de serviço praticado são o custo das vendas 

perdidas (custo da falta ou ruptura/stockout) e o custo do excesso. Os custos das vendas 

perdidas em razão das falhas logísticas é de difícil mensuração em termos monetários, sendo 
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considerada como o somatório de todos os custos das atividades adicionais que foram 

necessárias para que o bem ou serviço fosse disponibilizado ao usuário final. (FARIA; 

COSTA, 2005, p. 135-136) No que diz respeito aos custos do excesso, Lima (apud FARIA; 

COSTA, 2005) o define como o custo de manutenção de cada unidade em estoque. O 

desejável é que exista equilíbrio entre os dois custos citados. 

 

 Custo da Embalagem 

Bowersox e Closs (2011) classificam esse custo em embalagem para o consumidor, 

voltada para o marketing, e embalagem para operações logísticas (transporte e armazenagem). 

Na siderurgia, por exemplo, costumam ser utilizados paletes, berços, suportes ou 

calços largos de vigas de madeira ou tablados, papel rafiado, entre outros. Esses custos de 

embalagem são incorporados ao estoque de matéria prima, quando associados à logística de 

abastecimento; e considerados custos indiretos de fabricação quando associados às operações 

de produção; ou custos de distribuição na logística de distribuição. (FARIA; COSTA; 2005.) 

Existem duas variáveis de embalagens que possuem forte influência em outros custos 

logísticos (trade-off), são elas as embalagens descartáveis ou reutilizáveis. Essa influência 

pode ser constatada no ANEXO A. O capital investido ao escolher qual das duas será 

utilizada está associado aos custos de embalagens. (FARIA; COSTA; 2005.) 

Bowersox e Closs (2011) também enfatizam a importância das embalagens nos custos 

das demais operações logísticas, como por exemplo, no custo de controle do estoque através 

das identificações afixadas, que por sua vez, unida à facilidade no manuseio tem impacto 

sobre a rapidez na separação dos pedidos. É importante ressaltar que as dimensões e a 

densidade das unidades embaladas devem ser consideradas, pois influenciam os custos de 

transporte e armazenagem. (FARIA; COSTA; 2005.) 

No que concerne aos tipos de custos, ela pode ser considerada como custo variável nas 

cadeias de abastecimento ou distribuição, pois dependem do volume 

movimentado/transportado; ou, como custo direto em relação aos objetos de custeio a serem 

analisados, quando for possível identifica-la ao referido objeto. (FARIA; COSTA; 2005.) 

 

3.2.1.5.6 Compensação de Custos (Trade-OFF) 

 A compensação de custos reconhece que os modelos de custos das diversas atividades 

da organização possuem características diferentes e que muitas das vezes ocasionam conflitos 

econômicos entre si. (BALLOU, 2010, p. 44) 
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Ballou (2010) exemplifica na figura 2 a relação de custos entre as três atividades 

logísticas primaria para determinação do total de depósitos em sistema de distribuição. 

 

FIGURA 2: COMPENSAÇÃO DE CUSTOS PARA DETERMINAÇÃO DO TOTAL 

DE DEPÓSITOS EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ballou, 2010. 

 

É possível notar que conforme o número de depósitos aumenta, o custo de transporte 

diminui, porque carregamentos volumosos podem ser feitos para os armazéns a fretes 

menores. Além disso, a distância percorrida pelas entregas de menor volume do armazém para 

o cliente se reduz, diminuindo o custo do transporte de ponta. (BALLOU; 2010, p 44) 

A figura apresentada ainda aponta que o custo do estoque e do processamento de 

pedidos mostram comportamento oposto ao do custo de transporte. Caso seja aumentado o 

número de armazéns, maior será o custo incorrido para elevar o nível dos estoques a fim de 

manter o mesmo nível de disponibilidade, O custo de processamento de pedidos também 

crescerá, pois os depósitos funcionam como pontos de processamento de pedidos (BALLOU; 

2010, p 45) 

Amaral (2012) apresenta de forma mais detalhada os trade-offs dos custos logísticos, 

conforme pode ser visualizado no Anexo I.  A autora expõe a relação entre os custos de nível 

de serviço processamento de pedidos, manutenção de inventários, previsão de demanda, 

transporte, armazenagem, aquisições e embalagem. De forma geral, apenas os custos de nível 

de serviço possuem relação diretamente proporcional aos demais custos. 

Total de Armazéns no Sistema de Distribuições 

 

Custo ($) 

Custo Total 

Custo de Processamento de 

Pedido 

Custo de 

Transporte 

Custo de Estoque 
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Os custos logísticos são muitos, alguns possuem características divergentes e estão 

fortemente interligados, de forma que a alteração de um terá impacto em outro. Esses fatores 

acarretam em uma grande variedade de compensação de custos.  

 

3.2.1.5.7 Custo Total  

Ballou (2010, p 45) afirma que os conceitos de custo total e de compensação de custos 

caminham juntos, de forma que devido ao fato dos custos individuais apresentarem 

comportamentos conflitantes (trade-offs), é preciso examiná-los coletivamente e balanceá-los 

no nível ótimo. No que diz respeito ao ponto de mínimo custo, o autor relata que este fica 

entre os custos de estoque, transporte e de processamento de pedidos. É possível reduzir 

substancialmente os custos ao administrar as atividades logísticas conjuntamente, quando 

comparado à gestão individual. 

De acordo com Faria e Costa (2005) o custo logístico total (CLT) pode ser apurado a 

partir da somatória dos elementos de custos logísticos individuais:  

CLT = CAM + CTRA + CE + CMI + CTI + CDL + CTRI + CDNS + CAD  

Sendo: 

CAM = Custos de Armazenagem e Movimentação de materiais;  

CTRA = Custos de Transporte (incluindo todos os modais ou operações intermodais); 

CE = Custos de embalagens (utilizadas no sistema logístico);  

CMI = Custos de Manutenção de Inventários (matérias-primas, produtos em processo 

e produtos acabados);  

CTI = Custos de tecnologia e Informação;  

CDL = Custos Decorrentes de Lotes;  

CTRI = Custos Tributários (tributos não recuperáveis); 

 CDNS = Custos Decorrentes do Nível de Serviço;  

CAD = Custos da Administração Logística.  

 

De acordo com os referidos autores, o CLT pode ser obtido, também, através do 

somatório dos processos logísticos. 

CLT = CLOGAba +CLOGPla + CLLOGDis 

Onde: 



29 

 

CLOGAba = Custo Logístico de Abastecimento 

CLOGPla = Custo Logístico de Planta 

CLOGDis  = Custo Logístico de Distribuição 

 

Através das fórmulas explicitadas, torna-se de fácil compreensão que o conceito de 

Custo total possui como essência a consideração de todos os fatores relevantes de custo numa 

decisão particular e procurar pela alternativa com menor custo total (BALLOU, 2010. P. 47) 

Faria e Costa (2008, p. 159), assinalam que o Custo Logístico Total não é, apenas, um 

somatório dos elementos de Custos Logísticos individuais, mas sim, um montante apurado, 

considerando os trade-offs.  

De acordo com Paula (2009, p. 30) durante a pesquisa do World Class Logistics, os 

pesquisadores do Global Logistic Research Team encontraram alguns problemas na aplicação 

do conceito do custo total, sendo que muitos gerentes diziam que faziam a análise do custo 

total, mas mensuravam apenas os custos envolvidos na distribuição do produto acabado e 

ignoravam aqueles relacionados à aquisição 

 

3.2.2 Contabilidade Gerencial  

A Contabilidade Gerencial tem como objetivo facilitar o planejamento, controle, 

avaliação de desempenho e a tomada de decisão internamente, através de relatórios de 

orçamento, contabilidade por responsabilidade, desempenho, custos e relatórios especiais com 

a finalidade de facilitar a tomada de decisão. (PADOVEZE, 2000). 

Atkinson (2000, p. 36) a conceitua como: “o processo de produzir informação 

operacional e financeira para funcionários e administradores, tal processo deve ser 

direcionado pelas necessidades informacionais dos indivíduos internos da empresa e deve 

orientar suas decisões operacionais e de investimentos.”  Em contrapartida, ela pode ser 

compreendida como um ramo da contabilidade, cujo enfoque está voltado unicamente para a 

administração da empresa, de forma que forneça instrumentos (informações) aos 

administradores de forma que os auxiliem de maneira efetiva em suas funções gerenciais. 

(CREPALDI, 2010; RICARDINO, 2005). 

Pôde-se constatar que as conceituações de Contabilidade Gerencial confluem a 

afirmativa de que ela serve de ferramenta para tomada de decisão. Porém, a relevância da 

mesma é mais ampla do que essa única característica e é evidenciada por Iudícibus (1998), 

quando o mesmo ressalta que a contabilidade gerencial aliada aos sistemas informação 
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oferece uma importante contribuição para elaboração de futuros planejamentos estratégias, 

controles, avaliações de desempenho da companhia. O mesmo autor afirma que “todos os 

procedimentos contábeis e financeiros ligados a orçamento empresarial, a planejamento 

empresarial, a fornecimentos de informes contábeis e financeiros para decisão entre cursos de 

ação alternativos, recaem sem sombra de dúvida, no campo da contabilidade gerencial”. 

Padoveze (2000) menciona que a contabilidade gerencial torna-se se instrumento para 

a administração a partir do momento que possibilita a tradução dos conceitos contábeis em 

informações práticas. Ele ainda destaca a função objetiva da criação de valor para os 

acionistas que pode ser mensurada economicamente. 

Assim, é possível concluir que a Contabilidade Gerencial é responsável por coletar 

dados, interpretá-los e transformá-los em informações úteis, ou seja, é uma ferramenta de 

apoio na gestão de negócios que poderá contribuir significativamente para a eficiência 

operacional da organização. Visto que torna as informações mais acessíveis e compreensíveis 

aos acionistas para investimento e aos gestores para gerenciarem o negócio com decisões mais 

assertivas. Uma das formas de tornar as informações contábeis mais práticas e compreensíveis 

é através da utilização de indicadores capazes de mensurar o desempenho. 

 

3.3 MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

A mensuração do desempenho pode ser compreendida como o processo de quantificar 

ação, em que medição é o processo de quantificação da ação que leva ao desempenho. 

(CORRÊA & CORRÊA; 2005, p.99).  

Conforme Neely e Bourne (2000), a evolução da medição de desempenho foi iniciada 

no começo do século XX, quando a Dupont e a General Motors começaram a desenvolver os 

primeiros indicadores de desempenho financeiro. Para esses autores os indicadores 

financeiros conseguiram atingir um desenvolvimento bastante significativo, até que 

aproximadamente durante década de 80 foi reconhecida a necessidade de utilizar novos 

indicadores que melhor atendessem às novas características dos negócios modernos. Durante 

esse período foram desenvolvidas medidas individuais de desempenho a fim de complementar 

as medidas financeiras pré-existentes, como por exemplo, o valor para o acionista, o lucro 

econômico, a satisfação do cliente, satisfação do empregado, o desempenho das operações 

internas, o capital intelectual e os ativos intangíveis.  Por volta da década de 90, no início e 

meados da década de 1990 os holofotes foram colocados sobre as estruturas de medição, 

como o Balanced Scorecard e o Performance Prism. De repente, os profissionais estavam 
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interessados no desenvolvimento integrado, em vez de fragmentadas, sistemas de medição. A 

partir de então, os profissionais estavam interessados no desenvolvimento integrado, em vez 

de fragmentado, do sistema de medição. 

Para Pereira (2004), a necessidade de se avaliar o desempenho acontece dentro de uma 

organização com a finalidade de se obter metas e parâmetros padrões qualitativos e 

quantitativos nos processos e departamentos de todo um sistema existente. Por conseguinte, 

torna possível que a entidade se adapte às mudanças em busca de um objetivo qualquer. O 

progresso de um comportamento operacional compatível com a estratégia definida é 

fortemente influenciado pelo acompanhamento de indicadores que monitoram as atividades 

que agregam valor ao negócio.  

 

3.3.1 Medidas de Desempenho Logístico 

A logística é uma área muito abrangente dentro de uma organização, visto que 

acompanha todo o processo da cadeia produtiva e produz valor, portanto, ´possui muitas 

características singulares em suas atividades. Assim, torna-se necessário desenvolver um 

sistema de medições próprio que melhor se adequem a esses atributos.  McIntyre et al. (1998) 

salienta que os trade-offs logísticos muitas vezes dificultam a mensuração, porque 

impossibilitam a incorporação de critérios como usualidade, robustez, compatibilidade e a 

integração em uma métrica.  

Novack e Thomas (2004, pg 5), corroboram ao afirmar determinar medidas de 

desempenho logísticos tem sido um desafio contínuo para todas as organizações por diversos 

motivos. Os autores citam alguns motivos como exemplos, são eles: (1) a logística é um 

processo mais orientado do que funcional; (2) os serviços logísticos incluem múltiplos 

resultados que estão relacionados (exemplos: entrega no prazo, ordem de execução etc.), pois 

a falha em algum desses resulta em falhas de todo o processo de serviço logístico; (3) muitas 

organizações distintas estão envolvidas nos processos logísticos; (4) o desempenho logístico 

muitas vezes diferencia-se entre os diversos fornecedores.  

Os indicadores de desempenho logístico são parâmetros que possuem como finalidade 

representar um conjunto de informações necessárias sobre o desempenho das atividades 

logísticas, de forma que facilite o processo decisório estratégico na área. Estes indicadores 

tornam evidentes os pontos críticos, servindo de apoio à implementação e gestão do processo 

de melhoria e mudança organizacional. (Adaptado de BALLOU, 2011; BOWERSOX E 

CLOSS, 2011). 
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Quando a variabilidade da performance das atividades logísticas exceder uma 

amplitude aceitável, essas atividades devem ser encaradas como um processo contínuo. Na 

avaliação destes cenários há adoção de ferramentas de apoio à decisão na logística tem 

contribuído para a redução de custos e ganhos operacionais significativos, que 

consequentemente aumentam a capacidade de competição das empresas. (BALLOU, 2011) 

Para Faria e Costa (2008), toda empresa para manter sua continuidade, necessita ter 

seu desempenho avaliado, através da análise dos indicadores de desempenho, que servem para 

dar entendimento direto aos elementos essenciais do processo de gestão. Este entendimento é 

significativo na Logística, pois para ter um bom controle é necessário possuir medidas que 

relacionem tempo, lugar, quantidade, qualidade e custos. 

Dornier (2000, p. 620) reforça que a criticidade da utilização de medidas de 

desempenho apropriadas à realidade logística, pois o controle eficaz da gestão de custos e 

operações dependem de tais informações.  

Conhecidos amplamente como KPIs (Key Performance Indicators), são diversos os 

indicadores de desempenho logísticos. Para alguns autores, tais indicadores podem ser 

divididos quanto ao âmbito da operação logística em interno e externo, como pode ser 

visualizado no quadro 6.  

 

QUADRO 6 – CLASSIFICAÇÃO DOS INDICADORES QUANTO AO ÂMBITO.  

Âmbito Processos 

Interno Monitoram o desempenho dos processos internos à empresa.  

Exemplos: Custo (Bowersox e Closs, 2001); Serviço ao cliente (Bowersox e Closs, 

2001); Produtividade (Bowersox e Closs, 2001); Mensuração de ativos 

(Bowersox e Closs, 2001); Qualidade (Bowersox e Closs, 2001); Custo do 

pedido (Conceição e Quintão, 2004); Custo de transporte (Conceição e 

Quintão, 2004); Giro de estoque (Conceição e Quintão, 2004; Angelo, 

2005); Produtos faltantes (Conceição e Quintão, 2004); Produtos perdidos 

(Conceição e Quintão, 2004); Ruptura de Estoque (Angelo, 2005) 

Externo Monitoram o desempenho dos serviços prestados pelos parceiros 

(fornecedores) da empresa. 

Exemplos: Desempenho do tempo de ciclo (Bowersox e Closs, 2001); 

Disponibilidade de informações (Bowersox e Closs, 2001); Suporte aos 

produtos e resolução de problemas (Bowersox e Closs, 2001); 

Benchmarking (Bowersox e Closs, 2001); Entregas realizadas no prazo 

determinado (Conceição e Quintão, 2004, Angelo 2005); Atendimento de 

pedido realizado (Conceição e Quintão, 2004); Entregas devolvidas 

integralmente ou parcialmente (Conceição e Quintão; Tempo de 

ressuprimento (Angelo, 2005) 

Fonte: adaptado de Angelo (2005); Barbosa, Kurumoto e Musetti (2006) 
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3.3.1.1 Mensuração de Desempenho World Class LOGISTIC  

A primeira pesquisa publicada pelo Council of Logistic Management que procurou 

compreender a forma de atuação das empresas líderes em logística validou as hipóteses de 

que as melhores práticas logísticas eram muito parecidas. A partir desses resultados, surgiram 

novos estudos para entender como algumas empresas que utilizavam práticas para atender 

clientes exigentes de forma superior aos concorrentes, tornavam-se líderes em excelência 

operacional e forneciam um valor superior para os acionistas. Foi proposto então pelo The 

Global Logistics Research Team of Michigan State University o modelo “World Class 

Logistic” (GERVASIO, HIJAR E FIGUEIREDO; 2005).  

Segundo o World Class Logistic são quatro as competências logísticas críticas com 

desempenho logístico de classe mundial: posicionamento, integração, agilidade e mensuração. 

Tais competências estão evidenciadas na figura 3 

Figura 3 – Competências Logísticas  World Class Logistic 

Fonte: Gervásio, Hijar e Figueiredo, 2005 

 

De acordo com Gervásio, Hijar e Figueiredo (2005), as quatro competências podem 

ser compreendidas como:  

1. Posicionamento: a forma pela qual a empresa compete, o tipo de serviço 

ofertado, o grupo de consumidores alvo e a sua comparação à oferta dos 

concorrentes.  

2. Integração:  lida com o que e como fazer para criar uma operação logística de 

excelência. 

3. Agilidade: a capacidade de reagir às mudanças das necessidades dos clientes e 

de tal modo que estes não apenas se mantêm fiéis, mas também proporcionam 

oportunidades de decrescimento.  

Mensuração 

Integração 

Posicionamento 

    Agilidade 
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4. Mensuração: competência que através de medidas de avaliação proporciona 

base para a realização de ajustes nas outras três competências logísticas 

(posicionamento, integração e agilidade).  

 

Uma vez que a quarta competência possibilita a base para realização de ajustes nas 

demais, ela será o enfoque desse estudo.  Segundo o modelo World Class Logistics, essas 

medidas de desempenho utilizadas pelas empresas de classe mundial pertencem a quatro 

áreas: serviço ao cliente/qualidade, custos, produtividade e gerenciamento de ativos. 

 Serviço ao cliente/qualidade: Esse conjunto de métricas examinam a 

capacidade relativa da empresa de satisfazer seus clientes. (BOWERSOX, 

CLOSS, 2011) Lalonde (apud BOWERSOX E CLOSS, 2011, p. 371) define o 

serviço ao cliente como um processo que possui o objetivo de fornecer 

benefícios significativos de valor agregado à cadeia de suprimento de maneira 

eficiente em termos de custo. O grupo de Michigan assinala que o grau de 

importância dos elementos do serviço ao cliente é diferente para cada empresa, 

de acordo com as necessidades de seus consumidores. Pare se realizar uma boa 

avaliação do serviço ao cliente, é necessário identificar que clientes possuem 

expectativas diferentes e não necessariamente desejam o mesmo serviço. 

Portanto, a identificação do nível de serviço ótimo e as metas a serem 

estabelecidas devem considerar estas diferenças. (Gervásio; Hijar; Figueiredo, 

2005) 

 Custos: De forma geral, as organizações realizam o controle dos custos 

individuais (análise isolada de cada um dos custos), sendo que apenas aquelas 

com desempenho logístico de classe mundial monitoram o custo total 

necessário para o atendimento aos clientes (CLM apud GERVÁSIO; HIJAR; 

FIGUEIREDO, 2005). 

 Produtividade: A produtividade é uma relação entre os resultados produzidos 

e a quantidade dos insumos utilizados para gerar esse resultado. Sua 

mensuração pode ser estática, dinâmica ou substituta; a estática refere-se à 

inclusão na equação de todos os insumos e resultados em um sistema 

especifico, baseando-se em uma única avalição; a dinâmica é obtida ao longo 

go tempo, como, por exemplo, a relação entre as produtividades estáticas de 

dois períodos distintos; substituta inclui fatores relacionados à produtividade 

como a satisfação do cliente e a eficácia. (BOWERSOX; CLOSS, 2011, p 
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564). Os autores recentemente citados, identificam que a produtividade pode 

ser mensurada tanto no nível macro quanto no micro. Sendo que a medição no 

nível macro refere-se aos indicadores de desempenho relacionados ao total das 

instalações das operações de um grupo, tais como: despesas operacionais sobre 

o valor total das mercadorias processadas ou sobre o valor total das 

mercadorias recebidas ou mesmo sobre o valor total das mercadorias 

despachadas. Enquanto que no nível micro, as métricas são aquelas 

relacionadas diretamente a uma operação específica (número de pallets 

movimentados por hora, número de unidades separadas ou empacotadas por 

hora ou quantidade de pedidos processados por hora, etc.). 

 Gerenciamento de ativos: Para Bowersox e Closs (2011), a mensuração dos 

ativos concentra-se na utilização de investimentos em instalações e 

equipamento, assim como na aplicação do capital de giro em estoque para 

atingir metas logísticas.  O gerenciamento de ativos e da infraestrutura logística 

não deve apenas identificar a forma mais barata em cada atividade, mas sim 

buscar um sistema que esteja orientado para a performance total do negócio. 

(GERVÁSIO; HIJAR; FIGUEIREDO, 2005)  

 

Apesar do modelo estabelecer aspectos relevantes para um sistema eficaz, ele não 

revela quais são os indicadores específicos, tampouco explicita a fórmula que pode ser 

utilizada para operacionalizá-los. Entretanto, Gervásio, Hijar e Figueiredo (2005) realizaram 

um levantamento teórico sobre as principais medidas que devem ser utilizadas para constituir 

as quatro métricas propostas pelo Modelo de Logística de Classe Mundial (CLM, 1995).  Tais 

medidas irão constituir-se nas principais variáveis que serão investigadas no estudo de caso.  

A tabela 7 apresenta as medidas de produtividade, elas podem ser realizadas tanto no 

nível macro quanto no micro, sendo modeladas, geralmente para observar os sistemas que 

convertem inputs (entradas) em outputs (saídas), através da execução de trabalho, a 

produtividade. Enquanto a tabela 8 aborda a mensuração do serviço ao cliente, estabelecendo 

indicadores de desempenho importantes a serem monitorados sob diversas dimensões, a 

saber: disponibilidade, velocidade de ciclo de pedido, consistência do prazo de entrega, 

flexibilidade do sistema de distribuição, recuperação de falhas, sistema de informação de 

apoio, qualidade na entrega e global. 
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QUADRO 7 - MEDIDAS DE DESEMPENHO LOGÍSTICO PARA O GRUPO DE MÉTRICAS DE 

PRODUTIVIDADE 

Dimensão Exemplos de Indicadores / Medidas Fontes 

Produtividade nível 

micro 

Produtividade da mão de obra do armazém CLM, 1995 

Unidades expedidas por funcionário CLM, 1995; Bowersox e 

Closs, 2001 

Unidades por unidade monetária de mão de obra CLM, 1995; Bowersox e 

Closs, 2001 

Produtividade da mão de obra no transporte CLM, 1995 

Ociosidade do equipamento CLM, 1995 

Nº de pedidos por representante de vendas CLM, 1995; Bowersox e 

Closs, 2001 

Produtividade no 

nível macro 

Total de despesas operacionais/valor total das 

mercadorias processadas 

Bowersox e Closs, 2001 

Total de despesas operacionais/valor total das 

mercadorias recebidas ou despachadas 

Bowersox e Closs, 2001 

Receita de vendas – valor consumido na operação Stainer, 1997 

Output total / (input total de mão de obra + 

material + capital + energia+ outros) 

Stainer, 1997 

Fonte: Gervásio, Hijar e Figueiredo, 2005 

 

QUADRO 8 -  MEDIDAS DE DESEMPENHO LOGÍSTICO PARA O GRUPO DE MÉTRICAS DE 

SERVIÇO AO CLIENTE. 

Dimensão 
Exemplos de Indicadores / Medidas Fontes 

Disponibilidade 

 

Freqüência de falta de estoque por item 
(BOWERSOX & CLOSS, 

2001) 

Percentagem de pedidos completos 

(MENTZER et al. apud 

EMERSON & GRIMM, 

1996; BOWERSOX & 

CLOSS, 2001) 

Precisão dos pedidos enviados 

(LAMBERT & 

HARRINGTON apud 

EMERSON & GRIMM, 

1989) 

Percentagem dos itens fora de estoque/total de 

intens estocados 
(BOWERSOX et al., 1986) 

Número de pedidos com um ou mais itens fora de 

estoque 

(BOWERSOX et al., 1986) 

 

Número médio de itens fora de estoque  por pedido 

 
(BOWERSOX et al., 1986) 

Tempo de espera para recebimento de pendências 

 

(FLEURY & LAVALLE, 

1997) 

Velocidade de ciclo 

de pedido Tempo de ciclo de pedido 

(MENTZER et al. apud 

EMERSON & GRIMM, 

1996; FLEURY & 

LAVALLE, 1997) 

Continua... 
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Tempo médio decorrido em cada atividade 

envolvida no ciclo do pedido 

(BOWERSOX et al., 1986) 

Variância do tempo médio decorrido em atividade 

do ciclo do pedido 
(BOWERSOX et al., 1986) 

Consistência do 

prazo de entrega 

Consistência do ciclo do pedido 

(MENTZER et al. apud 

EMERSON & GRIMM, 

1996) 

Tempo de atraso médio 
(FLEURY & LAVALLE, 

1997) 

Flexibilidade do 

sistema de 

distribuição 

Esforço para alterar pedidos e habilidade da 

empresa em atender as solicitações 

(BOWERSOX et al., 1986) 

 

Percentagem de solicitações por  condições 

especiais de entregas atendidas 

 

(FLEURY & LAVALLE, 

1997) 

Recuperação de 

falhas 

Número de pedidos com problemas (BOWERSOX et al., 1986) 

Porcentagem de pedidos que resultam em 

reclamação 

(BOWERSOX et al., 1986; 

FLEURY & LAVALLE, 

1997) 

Custo incorrido para correção dos problemas (BOWERSOX et al., 1986) 

Ação tomada para resolução do problema (BOWERSOX et al., 1986) 

Motivos de reclamação 
(FLEURY & LAVALLE, 

1997) 

Tempo para resolução de problemas 
(FLEURY & LAVALLE, 

1997) 

Sistema de 

informação de apoio 

Informação da data de entrega projetada no 

momento da colocação do pedido 

(MENTZER et al. apud 

EMERSON & GRIMM, 

1996) 

Fornecimento da informação sobre disponibilidade 

no momento da colocação do pedido 

(LEVY apud EMERSON 

& GRIMM, 1996) 

Informação antecipada de cancelamento ou atraso 
(FLEURY & LAVALLE, 

1997) 

Qualidade do atendimento (pedido facilitado, 

confirmação ágil, cordialidade, presteza) 

(FLEURY & LAVALLE, 

1997) 

Percentagem das solicitações de informação de 

status atendidas 

(FLEURY & LAVALLE, 

1997) 

Precisão no faturamento e documentação 

 
(FRAZELLE, 2001) 

Tempo de demora para fornecer  informação sobre 

status dos pedidos 

(FLEURY & LAVALLE, 

1997) 

Suporte ao produto Percentagem das solicitações 

de informações sobre produtos atendidas 

(FLEURY & LAVALLE, 

1997) 

Tempo de demora para fornecer informação sobre 

produtos 

(FLEURY & LAVALLE, 

1997) 

Continuação... 
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Qualidade na 

entrega 

Percentagem de itens incorretos em um pedido 

(BOWERSOX et al., 1996; 

FLEURY & LAVALLE, 

1997) 

Envio de pedidos para o local errado 

 
(BOWERSOX et al., 1996) 

Integridade da mercadoria 

(COYLE et al. apud 

COLLINS et al., 2001) 

 

Correção da embalagem 
(FRAZELLE, 2001) 

Cooperação do motorista na entrega 

(EMERSON & GRIMM, 

1996) 

 

Cordialidade, presteza na entrega 
FLEURY & LAVALLE, 

1997 

 

Fidelidade das transportadoras 

(COOPER et al. apud 

EMERSON & GRIMM, 

1996) 

Global Pedido perfeito 
(FRAZELLE, 2001) 

Fonte: Gervásio, Hijar e Figueiredo, 2005 

 

Os quadros 9 e 10 elucidam os possíveis indicadores apontados para as métricas de 

gerenciamento de custos e de gerenciamento de ativos. As medidas de custos incluem os 

custos totais, os custos funcionais e o método de custeio ABC. Já no que diz respeito ao 

gerenciamento de ativos, são apresentadas medidas que possibilitam monitorá-los, quais 

sejam: nível, giro e obsolescência de estoques; retorno sobre o capital próprio (ROE); retorno 

sobre o investimento (ROI); retorno sobre os ativos (ROA) e a curva ABC. 

 

QUADRO 9 - MEDIDAS DE DESEMPENHO LOGÍSTICO PARA O GRUPO DE MÉTRICAS DE 

GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

Global  Global  Global  

Custo Total Custo Total CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Custo total como percentual das vendas CLM, 1995 

Valor real versus orçado do custo total CLM, 1995 

Análise das tendências do custo total CLM, 1995 

Custos Funcionais Custo do frete de suprimentos CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Custo do frete de distribuição CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Continuação... 

Continua... 
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Custo de carregar o estoque CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Custo administrativo (custos indiretos) CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Custo de processamento de pedidos CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Custo com mão de obra direta CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Custo das mercadorias devolvidas CLM, 1995 

Custo dos produtos estragados CLM, 1995 

Custo das falhas na prestação do serviço CLM, 1995 

Custo de backorder CLM, 1995 

Custo das mercadorias como percentual das 

vendas 

CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Valor real versus orçado de cada custo 

 

CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Análise das tendências de cada custo CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Custeio ABC Rentabilidade por clientes ou segmento de 

clientes 

CLM, 1995 

Rentabilidade direta do produto CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

 Fonte: Gervásio, Hijar e Figueiredo, 2005 

 

QUADRO 10 - MEDIDAS DE DESEMPENHO LOGÍSTICO PARA O GRUPO DE MÉTRICAS DE 

GERENCIAMENTO DE ATIVOS 

Dimensão Exemplos de Indicadores Fonte 

Indicadores De 

Gerenciamento De 

Ativos 

Nível de estoque CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Giro de estoque CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Obsolescência CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Retorno sobre o capital próprio – ROE CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Retorno sobre o Investimento – ROI  

CLM, 1995; Bowersox e Closs, 

2001 

Retorno sobre os ativos  ROA 

 

Lambert e Stock, 1992 

Curva ABC CLM, 1995 

Fonte: Gervásio, Hijar e Figueiredo, 2005 

O modelo WCL apresenta todas as competências logísticas que devem ser perseguidas 

por organizações que buscam alcançar um desempenho logístico equivalente ao de empresas 

de classe mundial. (GERVÁSIO; HIJAR; FIGUEIREDO, 2005). 

Continuação... 



40 

 

O presente trabalho terá como enfoque apenas as métricas de custos e de 

gerenciamento de ativos. Para melhor demonstrar os fundamentos teóricos das métricas 

escolhidas como objeto de estudo deste artigo, optou-se por apresentar, de modo resumido, os 

indicadores do Modelo WCL. 

 

3.3.1.2 Medidas de Gerenciamento de Custos 

A avaliação dos custos e desempenho no gerenciamento logístico é necessária, pois é 

uma área que integra recursos ao logo de todo o trajeto que se estende desde os fornecedores 

até os clientes finais.  (CHRISTOPHER, 1997). Portanto, justifica-se a relevância da 

determinação das medidas de desempenho das atividades logísticas, principalmente no âmbito 

de gerenciamento de custos.  

Bowersox e Closs (2011, p 563) citam que o desempenho dos custos logísticos é 

tipicamente medido em termos de valores totais, como percentagem de vendas, ou como um 

custo por unidade de volume. O GLRT (1995) afirma que de forma geral as organizações 

realizam o controle dos custos individuais, sendo que apenas aquelas com desempenho 

logístico de classe mundial monitoram o custo total necessário para o atendimento aos clientes 

(PAULA, 2009, p 29) 

Os custos logísticos foram abordados anteriormente, em um tópico de mesmo nome. 

Contudo, dos indicadores citados pelo Global Logistics Research Team (1995), o método de 

custeio ABC ainda não foi abordado. 

3.3.1.2.1 Custeio ABC 

A nomenclatura do custeio por atividades vem do inglês Activity Based Costing, ele 

consiste em um método de custeio que descarta as distorções provocadas pelo rateio 

indiscriminado dos custos indiretos de fabricação, visto que todas as atividades de produção 

são consideradas importantes para determinar o custo do produto. O método ABC já era 

conhecido e utilizado desde os anos 60. Porém, o inicio de seus estudos no Brasil data de 

1989, de acordo com Dubois, Kulpa e Souza (2009), o que o torna um método relativamente 

recente no país. 

Segundo a concepção do ABC o que gera custos à empresa é o consumo de recursos 

por atividades utilizadas na produção de um bem ou serviço. Um produto só receberá os 

custos inerentes a uma atividade se ele a consumir. (DUBOIS, KULPA e SOUZA, p.29, 
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2009) Para Ching (2010, p. 39), “o ABC descreve a forma como uma empresa emprega tempo 

e recursos para atingir determinados objetivos.” 

Portanto, o centro de interesse do ABC concentra-se nos gastos indiretos. A 

característica desse método é a atribuição mais rigorosa desses ao objeto de custo, permitindo 

um controle mais efetivo dos mesmos e oferecendo melhor suporte às decisões gerenciais 

(LEONE, 2000). 

Na ótica do ABC, os processos englobam um conjunto de atividades requeridas para 

elaboração, total ou parcial, de um produto ou prestação de serviços para um cliente interno 

ou externo à organização. As atividades podem ser conceituadas como um agrupamento de 

tarefas realizadas a fim de fabricar um produto ou prestar um serviço, aquelas realizadas em 

centros de custos diferentes podem ser associadas a um único processo, que poderá ser 

associado ao gerador de um conjunto de atividades relacionadas, esse conjunto poderá ser 

associado a um objetivo específico que, por sua vez, poderá ser associado a um ou mais 

clientes (ou fornecedores). Depois que todas as atividades componentes do processo forem 

identificadas, os respectivos gastos que são necessários para que elas sejam executadas 

(recursos) deverão ser alocados a cada uma delas.  (DUBOIS; KULPA; SOUZA, 2009) 

Wernke (2005, p.30) defende que este é um método diferente dos anteriormente 

citados, porque os critérios de rateio do ABC pelos direcionadores de custos proporcionam 

uma alocação mais lógica dos custos indiretos aos produtos, enquanto que o Custeio por 

absorção utiliza apenas como critério o volume.  

Martins (2010, p. 87) defende o sistema ABC como “uma metodologia de custeio que 

procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos 

indiretos”. Esse sistema possui como “princípio fundamental do custeio baseado em 

atividades é a necessidade das despesas serem relacionadas com a atividade que consome um 

recurso e não com uma unidade da empresa.” (BOWERSOX e CLOSS, 2011, p. 541)  

Ao compararmos a outros critérios, o ABC apresenta uma apropriação mais direta dos 

recursos consumidos, por intermédio da distribuição (ou rateio) destes aos produtos ou 

serviços com base nos direcionadores de custos (cost drivers). O direcionador de custos pode 

ser conceituado como critério para representar a forma de consumo dos recursos pelas 

atividades e, também, como tais atividades são requeridas pelos produtos fabricados ou 

serviços executados. A diferença entre esses métodos pode ser melhor visualizada no quadro 

abaixo: 
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QUADRO 11 – VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CUSTEIO ABC 

Vantagens Desvantagens 

 Identifica as atividades que 

agregam valor (ou não) e a pertinência dos 

recursos consumidos por elas 

 Melhora a atribuição dos custos aos 

produtos pela eliminação das distorções 

propiciadas pelo custeio tradicional, 

atribuindo a elas os custos efetivamente 

incorridos 

 Permite uma melhor gestão da 

rentabilidade individual de cada produto 

(ou cliente) e sua contribuição para o 

negócio 

 Aprimora a base de informações 

para tomadas de decisões. 

 Proporciona melhor visualização 

dos fluxos e dos processos. 

 A utilização de direcionadores de 

recursos não elimina totalmente a 

arbitrariedade atribuída aos rateios efetuados 

no Custeio por Absorção (subjetividade 

inerente à escolha do critério de rateio. A 

utilização de vários critérios (direcionadores) 

como preceituado pelo ABC, apenas 

aumentaria a possibilidade de erros; isto é, a 

restrição acontece pelo rateio dos custos 

indiretos aos produtos e não pelo maior ou 

menor número de critérios utilizados). 

 Os custos indiretos, em sua maioria, 

são de natureza fixa. Ao apurar o custo por 

unicidade, o ABC modifica o comportamento 

do elemento de custo tornando-o variável e 

distorcendo informações. 

 Dificuldade na implementação de 

forma detalhada ou quando a empresa utilizar 

muitas atividades ou processos. 

 Elevado gasto para implantação. 

 Dificuldade de envolvimento e 

comprometimento dos empregados da 

empresa 

Fonte: adaptado de Wernke (2005, p 40, 42), Crepaldi (2010, p 39, 40,41), Dubois, Kulpa e Souza (2009, p 

164,165). 

 

Gervásio, Hijar e Figueiredo (2005) afirmam que os pesquisadores de Michigan 

evidenciaram que as empresas de classe mundial são líderes na aplicação da metodologia 

ABC. Como regra geral, afirmam que quanto mais sofisticada a logística de uma empresa, 

mais provável é que ela empregue a metodologia 

 

 

3.3.1.3 Medidas de Gerenciamento de Ativos 

As medidas para gestão de ativos concentram-se na velocidade de rotação dos ativos 

líquidos, como o estoque, assim como no retorno do investimento gerado por ativos fixos. 

(BOWERSOX E CLOSS, 2011) 

O desempenho dos ativos, sob a ótica contábil-financeira, pode ser mensurado através 

de diversos indicadores, entre os indicadores tradicionais, com Iudicibus, Martins e Gelbecke 

(2006) apontam os índices de rentabilidade, a saber: o retorno sobre o investimento (Return 
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on Investment - ROI) e o retorno sobre o patrimônio líquido (Return on Equity – ROE) e o 

retorno sobre o ativo (Return On Assets – ROA).  

Matarazzo, 2003 (p 175) afirma que os índices de rentabilidade evidenciam qual a 

rentabilidade dos capitais investidos, ou seja, quanto renderam os investimentos e, por 

consequência, qual o grau de êxito econômico da empresa. Paula (2009) diz que os 

indicadores de Retorno sobre o Capital, são ferramentas importante para a mensuração do 

desempenho logístico, uma vez que capta o resultado de todo o trabalho do setor, tanto no 

processo de abastecimento, de produção, quanto na distribuição. Sob o ponto de vista 

logístico, o ativo mais importante a ser tratado é o estoque. Por esse motivo, indicadores de 

desempenho relacionados a ele são imprescindíveis. 

3.3.1.3.1 Retorno sobre Investimentos (ROI) 

O Retorno sobre o Investimento (ROI) é uma medida que quantifica o retorno 

produzido pelas decisões de investimento e avalia a atratividade econômica do 

empreendimento. Serve de parâmetro para avaliação do desempenho da empresa em relação a 

períodos anteriores em relação ao mercado concorrente e também como sinalizador em 

relação ao custo de capitais de terceiros. (KASSAI et al, 2000, p 175).  Wernke (2005) explica 

que o interesse por este indicador é devido ao fato do mesmo combinar os fatores de 

lucratividade (como receitas, custos e investimentos) e transformá-los em taxa percentual, de 

forma que possibilita comparar taxas de diferentes investimentos internos ou externos à 

empresa. 

Conforme Assaf Neto e Lima (2011. p. 229), uma alternativa para avaliar o retorno 

produzido pelo total dos recursos aplicados por acionistas e credores nos negócios. O mesmo 

autor o diferencia do ROA, porque enquanto os ativos incorporam todos os bens e direitos 

mantidos por uma empresa, o investimento equivale aos recursos deliberadamente levantados 

pela empresa e aplicados em seus negócios.  

O capital investido é composto pelos passivos onerosos captados pela empresa junto a 

credores, e os recursos próprios aplicados por seus proprietários (acionistas), tais valores são 

registrados em contas do Patrimônio Líquido. Os passivos onerosos, por sua vez, são todas as 

dívidas da empresa que produzem juros, como empréstimos e financiamentos; enquanto que 

os passivos que não apropriam encargos financeiros e são inerentes à atividade da empresa 

(salários, encargos sociais, fornecedores, impostos, tarifas públicas, dividendos etc.), não são 

recursos efetivamente investidos na empresa por seus credores e acionistas. (Assaf Neto; 

LIMA, 2011. P 229-230). 
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No que concerne ao cálculo do ROI, não há um consenso a respeito dos fatores que 

devem ser considerados para a determinação do ROI (WERNKE, 2005; KASSAI et al 2000).  

Segundo Assaf Neto (2011, p 230), podemos determinar o valor do ROI através da seguinte 

equação: 

 

ROI     =      Lucro Operacional (líq.IR) 

                    Investimento Médio 

 

De acordo com o mesmo autor, o Investimento pode ser obtido pela subtração entre o 

Ativo Total e o Passivo de Funcionamento (não-oneroso), ou subtraindo o Passivo Oneroso 

do Patrimônio Líquido. De acordo com o ludícibus, Marion e Faria (2009, p.138) os Passivos 

Onerosos, ou Passivos Financeiros, são aqueles que estão custando à empresa, mensalmente, 

juros e encargos bancários, como os financiamentos e os empréstimos Bancários. Em 

contrapartida, as obrigações com as quais a empresa não paga encargos financeiros são 

denominadas Não Onerosas, ou Passivos Operacionais, como os Salários e os fornecedores.  

Assaf Neto (2011) e Matarazzo (2003) ainda ressaltam que os valores utilizados para 

todos os cálculos de rentabilidade devem ser expressos na mesma moeda e mesma data, 

observando a inflação do período. 

 

3.3.1.3.2 Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) 

O termo ROE vem do inglês Return on Equity, ele mensura o retorno dos recursos 

aplicados na empresa por seus proprietários (acionistas). Em outras palavras, para cada R$ 

1,00 de recursos próprios (patrimônio líquido) investido na empresa, quanto os proprietários 

auferem de retorno. (Assaf Neto, 2010 p. 230). 

Este índice é obtido normalmente pela relação entre o Lucro líquido (obtido após o 

Imposto de Renda) e o Patrimônio Líquido (médio corrigido; de acordo com inflação, moeda 

e data). (Assaf Neto, 2010 p. 230). Sendo representado pela equação: 

 

Retorno sobre Patrimônio Líquido    =  _____Lucro líquido______ 

(ROE)                            Patrimônio Líquido Médio 
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O patrimônio líquido utilizado como denominador possui algumas ressalvas. 

Matarazzo (2003, p 182),) afirma que a forma mais adequada de utilizar o patrimônio líquido 

para apuração anual é considerar o Patrimônio Líquido inicial somado às variações de capital 

que não a incorporação de lucros/prejuízo do período, sendo tais variações consideradas 

proporcionalmente pelo tempo de permanência na empresa. Warren (2008, p.534) corrobora 

ao afirmar que patrimônio líquido total pode variar durante um período e que esse fato deveria 

ser considerado no cálculo, porém o usuário externo dificilmente terá acesso às variações 

mensais, portanto, poderá ser utilizada a média entre o saldo inicial e final. 

Segundo Matarazzo (2003, p. 181) o papel do índice de rentabilidade do patrimônio 

líquido é evidenciar qual é a taxa de rendimento do Capital Próprio. Essa taxa pode ser 

comparada com outros rendimentos alternativos de mercado como Caderneta de Poupança, 

CDBs, Letras de Câmbio, Ações, Aluguéis, Fundos de Investimento, etc. Assim, é possível 

avaliar se a empresa oferece rentabilidade superior ou inferior a outras opções nas quais o 

investidor poderia estar aplicando seus recursos, ou às taxas de rendimento do mercado 

financeiro, de forma a obter a maximização do seu capital.’ (KASSAI et. Al, 2000.p 180; 

WERNKE, 2005). 

Não obstante, o ROE deve ser comparado sempre com a taxa de retorno mínima 

exigida pelo acionista (custo de capital próprio), sempre que for superior a esse valor será 

agregada riqueza aos proprietários. Portanto, O investimento deve ser igual ou superior à taxa 

de oportunidade para ser atraente. (ASSAF NETO, 2011, p. 231) 

Warren (2008, p 535) cita que a diferença entre a taxa do ROE e do ROA é chamada 

alavancagem, sendo o primeiro normalmente maior que o segundo, devido ao montante ganho 

sobre ativos adquiridos com recursos de terceiros ser maior que os juros pagos aos credores.  

 

3.3.1.3.3 Retorno sobre Ativos (ROA) 

O Retorno sobre Ativos, conhecido como ROA, relaciona o lucro operacional (liquido 

gerado pelo ativo) ao investimento total feito pela empresa (ativo total). Ou seja, a taxa de 

retorno gerado pelas aplicações realizadas pelos seus ativos indica retorno gerado por cada R$ 

1,00 investido pela empresa. (ASSAF NETO, 2011, p. 229; 233). Wernke (2005, p.281), 

afirma que esse indicador evidencia o retorno obtido com o dinheiro aplicado pela empresa 

em ativos dentro de determinado período. 

 Logo, temos a seguinte equação: 
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Retorno Sobre o Ativo  =    Lucro Operacional (líq. IR) 

(ROA)                             Ativo Total Médio 

 

Assaf Neto (2011, p. 233-234) aponta que o ROA reflete o desempenho uma 

equivalência entre o ROA e o da margem operacional e giro do ativo total, equivalendo ao 

produto de ambos.  Podendo ser representado como: 

 

Lucro Operacional após IR     =    Lucro Operacional após IR    x    Vendas Líquidas 

        Ativo Total Médio                          Vendas Líquidas                Ativo Total Médio 

 

Ao considerar tal equivalência entre as equações, torna-se relevante compreender 

quais fatores afetam a margem operacional (volume de venda e política de preço, margem de 

lucro e custo, capacidade ociosa, forte concorrência, tecnologia, etc) e o giro dos ativos 

(inadimplência, ativos obsoletos e ociosos, estoques em excesso, baixa demanda e alta 

imobilização), a fim de melhor analisar as variações do ROA. (ASSAF NETO,2011, p. 234) 

O lucro operacional é o resultado gerado exclusivamente pelas decisões de ativos, não 

sendo influenciado pela forma como a empresa é financiada. Ele pertence aos proprietários do 

capital investido (credores e acionistas), sendo composto do resultado dos acionistas (lucro 

líquido) mais a remuneração devida aos credores (despesas financeiras). (ASSAF NETO, 

2011, p. 229 - 233). Warren (2008) pondera que quando existirem montantes significativos de 

lucros e despesas não-operacionais reportados na demonstração de resultado, todos os ativos 

relacionados com esses itens não-operacionais, receitas e despesas deverão ser excluídos dos 

ativos totais para cálculo do ROA.  

Para fins de decisão, o ROA pode ser compreendido como custo financeiro máximo 

que uma empresa poderia incorrer em sua captação de fundos. O spread positivo, obtido pela 

diferença entre o retorno das aplicações em ativos e o valor dos juros do empréstimo tomado 

pertence aos acionistas na proporção do capital próprio investido, caso o resultado seja 

negativo irá onerar a rentabilidade dos proprietários. (ASSAF NETO, 2011, p. 229) 

O uso do ROA pode possibilitar alguns benefícios. De acordo com Wernke (2005, p. 

284- 285), eles são: torna possível a identificação de como a margem do lucro aumenta ou se 

deteriora; permite medir a eficiência dos ativos permanentes em produzir vendas; possibilita  

avaliar a gestão do capital de giro por intermédio de indicadores mensurados em dias; faculta 

o estabelecimento de medidas que aferem a habilidade do gestor para controlar custos e 
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despesas em função do volume de vendas; propicia a comparação das medidas de eficiência 

citadas anteriormente e estabelece o patamar máximo de custo de captação de recursos que a 

empresa pode suportar. 

 

3.3.1.3.4 Giro, Nível e Cobertura de Estoques 

O giro de estoques indica o número de vezes que o estoque é renovado no ano. (DIAS, 

2009; FRANCISCHINI, GURGEL, 2004)  

O giro de estoques pode ser calculado através da seguinte fórmula:  

Giro de Estoque =  _Consumo médio anual__  

Estoque médio 

Ou, em unidades monetárias: 

                   Giro de Estoque = _Vendas Anuais ($)_ 

Estoque Médio ($) 

Dias (2009, p 76) afirma que: “o grande mérito do índice de giro do estoque, também 

denominado de rotatividade dos estoques, é que ele é um parâmetro de fácil comparação entre 

empresas do mesmo segmento e entre classes de materiais do estoque.” Paula (2009) 

acrescenta que este é um indicador estratégico, porque reflete a efetividade de medidas 

implementadas para otimizar produção. 

De acordo com Strassburg (2006), para calcular a cobertura de estoques, que indicará 

o número de unidades de tempo que o estoque médio será suficiente para cobrir a demanda 

média, poderá ser utilizada a seguinte fórmula: 

Cobertura (em dias) = Número de dias do período analisado / Giro 

Para Pozzo (2001, p 42) o valor investido em estoques deve estar relacionado com o 

seu giro. É a avaliação do capital investido em estoques comparado com o custo das vendas 

anuais, ou da quantidade média de materiais em estoque dividido pelo custo anual das vendas 

[...] é expressa por meio da quantidade que o valor de estoque gira ao ano, ou seja, o valor 

investido em estoque ou a quantidade de peças que atenderá um determinado período de 

tempo. 

A taxa de rotatividade deve ser calculada de acordo com a empresa, estabelecendo um 

índice para cada grupo de materiais dentro de uma mesma faixa de classificação. É importante 
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compreender que para reduzir os níveis de estoques é necessário aumentar a eficiência 

operacional, ou isso acarretará em problemas no atendimento aos clientes. Altos giros de 

estoque podem ser associados à importância do produto (altas demandas) e significa que o 

capital investido nesse ativo não está parado. 

Francischini e Gurgel (2004) acrescentam que com a determinação do giro de estoques 

é possível e interessante determinar o tempo médio de cada produto no estoque (nível de 

estoque), apenas com o Estoque Médio do período e a Demanda média no período, da 

seguinte forma:  

Tempo Médio de Estoque = Estoque Médio no Período / Demanda Média no Período 

PAULA (2009), afirma que o nível de estoque pode ser calculado através da relação 

entre o estoque no período e a receita de vendas. Ele ainda ressalta que o nível de estoque é 

importante, porque permite identificar o capital necessário para financiar os custos logísticos 

incluídos no processo de movimentação, além da produção De forma que valores muito altos 

são desaconselháveis para esse indicador, é interessante trabalhar com valores mais 

aproximados do sistema Lean. 

 

3.3.1.3.5 Obsolescência 

Segundo o Dicionário eletrônico Aurélio, obsoleto significa: caído em desuso, 

antiquado, arcaico. Os bens, nestas condições, devem ser lançados como perda (custo), mas 

também abatidos da conta de estoques. (LIMA, 2006) 

As taxas de obsolescência são maiores em produtos tecnológicos, que envolvem 

constantes investimentos em inovação para permanecerem competitivos. As indústrias 

siderúrgicas produzem bens intermediários de consumo, muitas utilizam como matéria prima 

sucata de obsolescência, ou seja, unidades metálicas que já chegaram ao fim de sua vida útil 

por algum motivo. Essa sucata pode ser comprada de terceiros, ou reutilizada do próprio 

estoque que se tornou obsoleto ou em não conformidade. 

3.3.1.3.6 Curva ABC 

Segundo Dias (2009, p. 73), “a curva ABC é um importante instrumento para o 

administrador; ela permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento 

adequados quanto à sua administração. Obtém-se a curva ABC através da ordenação dos itens 

conforme a sua importância relativa.”.  
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Um dos métodos mais utilizados na definição de políticas seletivas nas empresas é o 

método da Curva ABC, que tem como critério classificatório as venda e utiliza a regra 80/20 

como delimitadora dos grupos de produtos, ou seja, toma como verdade as pesquisas 

realizadas nas indústrias que apontam o fato de 80% das vendas de uma empresa estar 

concentrada em apenas 20% de seu portfólio (BOWERSOX, CLOSS, 2007) 

Segundo Bowersox (2008), a curva ABC divide os produtos em grupos, mas também 

pode ser utilizada com o mercado, ou clientes com semelhanças para facilitar o 

gerenciamento. São três os grupos de classificação dos produtos, conforme suas 

características, como pode ser observado no quadro 12. 

QUADRO 12 - CLASSES DA CURVA ABC 

Fonte Classes 

A B C 

DIAS (2009), 

BALLOU (2001) 

20% dos itens 30% dos itens 50% dos itens 

CORRÊA E 

CORRÊA (2008) 

65% do valor da 

demanda / consumo 

anual 

25% do valor da 

demanda / consumo 

anual 

10% do valor da 

demanda / consumo 

anual 

Fonte: Adaptado de (BALLOU, 2001; CORREA E CORREA, 2008; DIAS, 2009) 

 

Ao analisar o quadro, é possível inferir que o grupo A possui itens com maior 

importância e devem receber um tratamento ou atenção especial pela administração. Enquanto 

o grupo B está em situação intermediária e o grupo C possui itens de pouca relevância e valor, 

recebendo menor tenção da administração.   

Dias (2010) afirma que o custo de estocagem ou armazenamento está entre um dos 

principais fatores que influenciam a rentabilidade da Organização, merecendo, então, atenção 

dos gestores responsáveis. De forma que com a redução dos estoques propicia uma 

diminuição dos investimentos financeiros com a compra de suprimentos, e uma consequente 

queda nos custos operacionais.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA 

Com a finalidade de alcança o objetivo estabelecido, foi realizada uma pesquisa. De 

acordo com Gil (2008, p.1), a pesquisa pode ser definida como “procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”  

Para atender o objetivo do trabalho, foi utilizada a pesquisa exploratória, que 

proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e 

análise de exemplos que estimulem a compreensão. Podem ser classificadas como: pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso (GIL, 2008). 

Ainda em relação à pesquisa exploratória, Andrade (2002) menciona que algumas 

finalidades primordiais da pesquisa exploratória são: proporcionar maiores informações sobre 

o assunto que se vai investigar; facilitar a delimitação do tema de pesquisa; orientar a fixação 

dos objetivos e a formulação das hipóteses; ou descobrir um novo enfoque sobre o assunto. 

No que concerne à natureza abordagem do problema ela é predominantemente 

quantitativa. Pois, segundo CHIZZOTTI (1995, p.52), “esse tipo de abordagem permite 

estabelecer uma relação entre as variáveis”, além de enfatizar aspectos numéricos para a 

investigação de fenômenos. Logo, se ajusta ao estudo em questão que possui como problema 

central a análise histórica do desempenho de alguns indicadores logísticos e a relação 

existente entre eles. 

A pesquisa quantitativa é conseguida na busca de resultados exatos evidenciados por 

meio de variáveis preestabelecidas, em que se verifica e explica a influência sobre as 

variáveis, mediante análise da freqüência de incidências e correlações estatísticas. (MICHEL, 

2005). 

A análise dos dados quantitativos utiliza a estatística descritiva, de forma que nos permite 

resumir as principais características de um conjunto de dados por meio de tabelas, gráficos e 

resumos numéricos.  (GUIMARAES, 2008, p 12) 

 

3.2 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS 

Almejando entrar em contato com o que já fui produzido a respeito do tema delimitado 

(PADUA, 2007), foi realizada na fase inicial uma pesquisa bibliográfica sobre logística, 
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contabilidade e métodos de mensuração de desempenho.  A pesquisa bibliográfica é 

fundamentada nos conhecimentos de biblioteconomia, documentação e bibliografia; ela é 

elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. (GIL, 2008; PÁDUA, 2007). Fonseca (2002, p.32) acrescenta que “qualquer 

trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto”. 

De acordo com Lima e Sasso (2007, p 44), a pesquisa bibliográfica é um procedimento 

metodológico importante na produção do conhecimento científico capaz de gerar, 

especialmente em temas pouco explorados, a postulação de hipóteses ou interpretações que 

servirão de ponto de partida para outras pesquisas. 

A fim de analisar o nível de desempenho WCL, foi realizada uma pesquisa documental de 

caráter descritivo. A diferença entre a pesquisa documental e a bibliográfica reside na 

natureza das fontes, pois a primeira vale-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa. (GIL, 2008; FONSECA, 2002). Os documentos analisados são relatório 

empresariais que já foram processados, mas podem receber outras interpretações, portanto, de 

acordo com Gil (2008) são considerados objetos da pesquisa documental. 

Pádua (2007, p. 68) ressalta que a pesquisa documental “[...] é aquela realizada a partir de 

documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente aceitos (não-

fraudados)”; ou seja, os documentos precisam ser verdadeiros, para que seja possível uma 

análise das informações contidas nos mesmos. 

 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

4.1 COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

Na presente pesquisa, foram avaliadas as empresas do setor siderúrgico negociadas na 

Bovespa, sendo todas de origem nacional: CSN, GERDAU, USIMINAS e FERBASA. Os 

dados a serem analisados correspondem aos obtidos nas demonstrações financeiras (aunais e 

trimestrais) referentes ao período de 2013 a 2015. 

As empresas selecionadas são primordialmente voltadas às atividades de siderurgia / 

metalurgia, porém, algumas de suas empresas controladas e coligadas operam em setores 

diferentes como bens de capital, logística, mineração, unidades próprias de serviços e de 
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recursos florestais. Geralmente tais setores de atuação estão vinculados à atividade 

siderúrgica, exceto a produção de cimento pela CSN.  

A escolha da série histórica considerou abordar parte do período de recessão econômica 

nacional, que já é a mais longa desde a década de 90. De acordo com Lamucci e Basille 

(2016), o FMI estima recuo do PIB brasileiro de 3,8% em 2016. Segundo dados do IBGE, a 

produção industrial apresentou um recuo de 8,3% em 2015. De forma mais pontual, os setores 

industriais intensivos no consumo de aço tiveram quedas de 25,5% na produção de bens de 

capital e 18,7% na de bens duráveis.  

De acordo com Carvalho e Mesquita (BNDES, 2014), o setor siderúrgico foi afetado por 

uma queda na demanda interna (de até 4% no ano de 2014) e pelo menor crescimento da 

demanda global de aço, explicada pelo desempenho mais fraco dos países em 

desenvolvimento, inclusive da China. O mesmo estudo afirma que a balança comercial 

brasileira de aço é historicamente superavitária. Porém, cabe observar que as importações, que 

eram apenas residuais, vêm, nos últimos anos, causando uma redução no saldo setorial. 

Como a população foi composta por companhias sediadas no Brasil com ações 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), as demonstrações contábeis 

dessas empresas seguem os padrões brasileiros de contabilidade editados pelo CFC. Portanto, 

deve ser considerado que todas as informações em valores monetários estão reportadas em 

milhares de reais (BRL). 

 

4.2 COLETA DE DADOS 

O estudo possui como tema a análise dos indicadores de desempenho de 

gerenciamento de ativos e de custos logísticos, sob a perspectiva da competência de 

mensuração proposta pelo WCL. 

Para a coleta dos dados foram utilizadas as Demonstrações do Resultado e os Balanços 

Patrimoniais anuais e trimestrais, referentes ao período de 2013-2015. As informações foram 

obtidas através das demonstrações obtidas nos sites das empresas, em áreas específicas de 

relação com os investidores que disponibilizam informativos financeiros para download. As 

informações anuais utilizadas constam nos anexos B, C,  D e E. 

De acordo com o modelo WCL, os indicadores considerados foram subdivididos em 

dois grupos: desempenho de ativos e custos 

Uma vez que serão estudadas empresas de capital aberto através dos dados 

disponibilizados nos relatórios financeiros, alguns indicadores tornaram-se inviáveis pela falta 
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de disponibilidade de dados. Foram selecionados para esse estudo 3 indicadores de 

gerenciamento de custos e 5 indicadores de gerenciamento de ativos. As fórmulas utilizadas 

para a obtenção desses dados através dos relatórios financeiros foram propostas em um estudo 

realizado por Paula (2009) e estão disponibilizadas no quadro 13. 

 
QUADRO 13 - INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO LOGÍSTICO EM CUSTOS E 

GERENCIAMENTO DE ATIVOS 

 

Indicadores  Fórmulas Fontes de 

Dados 

CUSTOS 

Custo das Mercadorias como 

Percentual de Vendas 

(Custo das Mercadorias / Receita Líquida 

de Vendas)*100 

DRE 

Gastos Indiretos (Despesa Administrativa / Receita 

Líquida de Vendas) *100 

DRE 

Custo Total como Percentual 

das Vendas 

Custo Total / Receita Líquida de 

Vendas*100 

DRE 

GERENCIAMENTO DE ATIVOS 

ROI Lucro Operacional Líquido / 

Investimento Médio 

Balanço 

Patrimonial e 

DRE 

ROA Lucro Operacional Líquido / Total do 

Ativo Médio 

Balanço 

Patrimonial e 

DRE 

ROE Lucro Líquido / Patrimônio Líquido 

Médio 

Balanço 

Patrimonial e 

DRE 

Nível de Estoque Estoque Final / Receita Líquida de 

Vendas 

Balanço 

Patrimonial e 

DRE 

Giro de Estoque Saldo Estoque * 365 / CMV Balanço 

Patrimonial e 

DRE 

Fonte: adaptado de PAULA, 2009 

 

O Custo Total, por motivos de invisibilidade dos custos logísticos individuais nas 

demonstrações financeiras, será considerado como o somatório do Custo das Mercadorias, 

Despesas Administrativas e Custos com tributos. É importante ressaltar que com relação aos 

tributos, por serem indiretos, apenas serão computados os Impostos de Renda do período. No 

que diz respeito ao Saldo de Estoque, será utilizada a média da variação entre o estoque inicial 

e o estoque final do ano. 

Para a análise dos dados, foram imputados os dados em planilhas do Excel (Microsoft). 

Por se tratar de uma amostra relativamente pequena, o método estatístico utilizado foi o de 

médias aritméticas simples, além do uso de procedimentos matemáticos básicos. 
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4.3 ANÁLISE DE DADOS 

4.3.1 Análise Indicadores de Gerenciamento de Ativos 

Os cinco indicadores de gerenciamento de ativos foram calculados para as quatro 

empresas estudadas. A tabela 1 apresenta os indicadores médios encontrados dentro do 

período estipulado. 

TABELA 1 - INDICADORES MÉDIOS DE GERENCIMENTO DE ATIVOS 

EMPRESA 

INDICADORES DE ATIVOS 

ROA ROE ROI Giro de 

Estoque 

Nível de 

Estoque 

CSN 7,19% 10,62% 9,96% -3,19 25,35% 

GERDAU 2,69% -1,10% 3,27% -5,64 20,77% 

USIMINAS -1,00% -6,85% -1,19% -3,98 29,14% 

FERBASA 7,49% 8,82% 8,09% -2,31 37,16% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No que diz respeito aos indicadores de rentabilidade, de forma geral, a CSN e a 

FERBASA foram s empresas com maiores valores médios de rentabilidade, com variações 

entre 7,19% a 10,62%. A USIMINAS foi a única empresa que apresentou valores médios 

negativos para os três indicadores, enquanto a GERDAU apesar de apresentar baixos índices, 

exibiu apenas o ROE abaixo de zero. 

Os valores de giro de estoque perfazem uma média de 4 giros por ano, sendo que a 

GERDAU fica acima da média, com aproximadamente 6 giros, e a FERBASA apresentou o 

menor índice de aproximadamente 3 giros. Portanto, o estoque da Gerdau tem menor 

cobertura em dias do que as demais empresas. O nível de estoque médio é de 28%, sendo que 

a FERBASA apresentou o valor mais expressivo, contabilizando 37%, a USIMINAS ficou 

acima da média com 29% e o menor índice foi da GERDAU com 20%.  

Os valores das médias são afetados pela oscilação dos dados financeiros ao longo dos 

anos. Para melhor visualização, a evolução temporal de cada um dos indicadores foi retratada 

através de gráficos.  

De forma geral, as empresas apresentaram indicadores de rentabilidade (ROA, ROE e 

ROI) relativamente homogêneos em 2013 e 2014, porém, em 2015 houve uma grande 

dispersão nesses valores. Os gráficos 1, 2, 3 apresentam a variação detalhada desses 

indicadores ao longo dos três anos estudados. 
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GRAFICO 1 - EVOLUÇÃO DO RETORNO SOBRE ATIVOS (ROA) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico 1 explicita que entre os anos de 2013 e 2014 a CSN, a FERBASA e a 

Gerdau possuíam índices próximos e consistentes. Porém, em 2015 as duas primeiras 

apresentaram índices de 2 e 3 vezes, respectivamente, maiores do que nos anos anteriores. 

Este fato decorre do lucro operacional líquido proporcionalmente maior em relação aos 

períodos anteriores.  

No caso da CSN, o índice justifica-se por um alto índice em 2015 de receitas 

operacionais/líquidas obtidas com o aumento da equivalência patrimonial, e com os ganhos 

decorrentes do estabelecimento de uma aliança estratégica com um Consórcio Asiático (nota 

24 e 3). A FERBASA, por sua vez, apresentou uma maior receita líquida de vendas 

acompanhada por uma redução dos custos dos produtos vendidos. 

De forma geral, as empresas apresentaram um índice de Ativo Total Médio 

relativamente estável ao longo dos anos, exceto a Gerdau, que apresentou em 2015, valores 

29% superiores aos dados de 2013. Neste mesmo ano, a empresa apresentou uma queda 

expressiva do indicador para – 2,39%. O prejuízo da empresa é devido (nota 28) às perdas 

pela não recuperabilidade do ágio (ativo) no montante de R$4.996.240; sendo que os 

segmentos mais afetados foram os de Aços Especiais e América do Norte, enquanto o 

segmento Brasil permaneceu sem perdas pela não recuperabilidade de ágio no exercício. 

A USIMINAS desde o início da avaliação exibia valores inferiores aos das demais 

empresas estudadas, ainda assim, houve uma forte queda no desempenho do indicador em 

2015. O índice que flutuava por volta de 2,5% foi para -8,22%. De acordo com o Relatório 

Anual da Administração da Companhia (2015), as sucessivas quedas do preço internacional 
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do minério de ferro, levou uma das controladas (Mineração Usiminas S.A.) a reconhecer uma 

expressiva redução do valor contábil de seus ativos (impairment), no total consolidado, o 

valor foi de 2,6 bilhões de reais nos meses de junho e dezembro de 2015. Entretanto, o valor 

do ativo médio obtido através das médias trimestrais, variou apenas %. De acordo com o 

relatório, o impairment, associado à suspensão do contrato de transporte com a MRS, e às 

variações cambiais foram responsáveis pela queda do lucro líquido operacional que oscilou de 

um lucro de 731 milhões de reais em 2014 para um prejuízo aproximado de 2, 4 bilhões de 

reais. A redução drástica do indicador é devida ao prejuízo líquido operacional. 

 

GRAFICO 2 - EVOLUÇÃO DO RETORNO SOBRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO (ROE) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico 2 aponta que o retorno sobre o patrimônio líquido apresenta fortes variações 

nas empresas.  A CSN apresentou uma redução progressiva do patrimônio líquido médio ao 

longo dos 3 anos, em contrapartida, seu lucro líquido em 2015 cresceu bruscamente. A queda 

do indicador em 2014 é devido ao prejuízo líquido de 112 milhões de reais. Segundo a DRE e 

as notas explicativas do Relatório Anual da Companhia (2014, p. 82), o prejuízo foi devido ao 

aumento das despesas financeiras, cujos principais aspectos afetados foram o aumento dos 

empréstimos e financiamentos em moeda nacional, a redução dos juros capitalizados e a 

elevação de outras despesas financeiras. 

A Gerdau, como no indicador anterior, apresentou declínio considerável no ano de 

2015. A mais provável causa é o prejuízo líquido de 4,5 bilhões de reais. O comportamento 

do patrimônio líquido dessa empresa aumentou de 2013 para 2014, mas posteriormente teve 

uma queda considerável devido à queda na reserva de lucros anteriormente citada. 

Os indicadores da USIMINAS também se comportaram de forma semelhante aos 

apresentados no ROA, pois foi constatado um prejuízo líquido de 3,6 bilhões de reais no ano 
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de 2015.Portanto, a empresa detinha, nos dois primeiros anos, valores baixos e no ano de 

2015 ocorreu uma redução brusca para o menor valor de todas as empresas pesquisadas, -21, 

75%. O patrimônio líquido médio dessa empresa permanecia estável por volta de 18 bilhões 

de reais, porém, em 2015 esse valor foi para 16 bilhões de reais. Esta redução ocorreu por 

causa de uma redução na reserva de lucros de 3,8 bilhões de reais em 2014 para 620 milhões 

de reais em 2015 

A FERBASA foi a empresa que teve menor variação ao longo do período, apresentou 

crescimento constante ao longo dos anos e fechou o ano de 2015 com indicador computado 

em 13,6%. Esse crescimento reflete o fato do lucro líquido e do patrimônio líquido médio da 

empresa terem apresentado o mesmo comportamento de aumento gradual. 

 

GRAFICO 3 - EVOLUÇÃO DO RETORNO SOBRE INVESTIMENTOS (ROI) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O índice de Retorno Sobre Investimento (ROI) da FERBASA e da CSN apresentaram 

crescimento constante. A FERBASA apresentou uma progressão contínua nos valores do 

Investimento Médio e do Lucro Líquido Operacional. No que concerne à CSN, o 

Investimento Médio teve uma retração no ano de 2014, mas foi acompanhado por uma 

redução do Lucro Líquido Operacional de forma que não reduziu o indicador. Em 2015 o 

Investimento Médio voltou a crescer, embora ainda inferior ao ano de 2013, e o Lucro 

Líquido Operacional foi o maior dos 3 anos analisados.   

A Gerdau apresentou investimento médio crescente ao longo do período, porém, o 

prejuízo do Lucro Líquido Operacional do ano de 2015 fez com que o indicador declinasse d 

média de 6,34% para -2,86%. No caso da USIMINAS a redução foi de aproximadamente 7%, 

a diminuição brusca decorre da redução contínua nas quantias de Investimento Médio e de 

Lucro Líquido Operacional. 
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Ao considerarmos que quanto maior o ROI, maior o retorno obtido pelo dinheiro 

investido, podemos concluir que a CSN e a FERBASA apresentaram um desempenho melhor 

do que as outras duas empresas. 

Os gráficos 4 e 5 apresentam a variação dos indicadores das variações ocorridas no 

principal ativo logístico, os estoques. 

 

GRAFICO 4 - EVOLUÇÃO DO GIRO DE ESTOQUE 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De forma geral, os giros de estoque foram reduzidos ao longo dos três anos, o que 

pode ser considerado uma característica setorial associada à redução na demanda durante o 

período. Empresas como a CSN e a FERBASA declinaram constantemente o número de giros 

de seus estoques, de forma que em 2015, a primeira operou com 2,6 giros e a segunda 1,6 

giros.  

A GERDAU apresentou uma progressiva elevação desse indicador, exibindo os 

maiores valores durante os três anos. De acordo com o relatório anual da empresa (2015, p 

29-31) houve uma readequação dos níveis de estoques devido à queda das vendas, a estratégia 

provavelmente levou em consideração os custos inerentes aos níveis de obsolescência e os 

valores que incorreriam sob os custos de capital, impactando no capital de giro. A 

USIMINAS, obteve uma forte redução nos níveis do estoque pelo mesmo motivo. 
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GRAFICO 5 - EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ESTOQUE 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No que  se refere ao nível de estoque, a CSN e a FERBASA apresentaram progressão 

nos três anos, em contraste, a GERDAU apresentou seguidas diminuições em seu indicador. 

A Usiminas era a empresa com maior nível de estoque em 2013, teve um pequeno acréscimo 

em 2014 e declinou em 2015, alcançando o segundo menor valor do ano em questão. 

Em 2015 a FERBASA é a detentora do maior nível de estoque. De acordo com o 

Relatório Anual da companhia (2015, p. 27; 51; 58), esse aumento é justificado como reflexo 

da efetivação do plano de estocagem objetivando garantir suprimento para os clientes durante 

o 2º semestre de 2015; pela redução de demanda nos mercados domésticos e externo, e, 

também, pelo aumento do custo de produção em função do preço de energia.  

É importante considerar que apesar do aumento do nível de estoque possibilitar o 

aumento do nível de atendimento ao cliente, reduzir o custo de transporte e o custo de falta. 

Ele pode acarretar em maiores custos de armazenagem, de excesso, de processamento de 

pedidos, e de oportunidade. Entretanto, a FERBASA apresentou os melhores índices de 

Retorno sobre o Investimento e Custo da Mercadoria sobre Percentual de Vendas. 

Observa-se também que o nível de estoque das empresas é inversamente relacionado 

aos giros de estoque, uma vez que essas empresas possuem níveis menores de produtos em 

seus inventários e renovam inteiramente seus estoques com maior frequência. 

 

4.3.2 Análise Indicadores de Gerenciamento de Custos 

A média dos indicadores de custos pode ser visualizada na tabela 2. De forma geral, os 

valores apresentam-se extremamente altos devido à distorção causada pela invisibilidade dos 

custos logísticos nas demonstrações. De acordo com os dados disponibilizados na tabela, a 

CSN apresentou os menores indicadores de custos, a USIMINAS os maiores indicadores de 
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Custo das Mercadorias como Percentual de Vendas e Custo Total como Percentual de Vendas 

e a FERBASA o maior indicador de Gastos Indiretos. 

 

TABELA 2: INDICADORES MÉDIOS DE CUSTOS 

INDICADORES 

MÉDIOS 

EMPRESAS 

CSN GERDAU USIMINAS FERBASA 

Custo de Mercadorias 

como % de Vendas 
73,53% 88,40% 92,66% 75,47% 

Gastos Indiretos 2,86% 4,61% 4,34% 8,85% 

Custo Total como % 

das Vendas 
76,64% 91,65% 92,49% 86,19% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os gráficos 6, 7 e 8 mostram com mais detalhes a evolução anual dos indicadores de 

custos estudados. 

 

GRAFICO 6 - EVOLUÇÃO DO CUSTO DA MERCADORIA SOBRE O PERCENTUAL DE 

VENDAS 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No indicador de custo da Mercadoria como Percentual de Vendas, as empresas 

apresentaram valores altos, todos acima de 60%. A única empresa que apresentou declínio 

nesse indicador ao longo dos três anos foi a FERBASA. 

A justificativa para a queda desse indicador foi a redução dos custos do produto 

vendido. No Relatório Anual da Companhia (20015, p. 48-49) a Nota Explicativa 31 

demonstra de forma mais aberta a formação desse custo e despesas operacionais e, de acordo 

com a Natureza dos Custos explicitados no Relatório, pode-se concluir que houveram 
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reduções significativas nas áreas de custos variáveis e gastos indiretos, depreciação e exaustão 

e outras receitas. Entretanto, não é possível determinar com clareza qual o percentual que é 

devido unicamente às atividades logísticas. 

A USIMINAS e a CSN apresentaram os maiores aumentos, devido à queda da Receita 

Líquida de Vendas, que não foi proporcionalmente acompanhada pela redução dos Custos da 

Mercadoria. 

 

GRAFICO 7 – EVOLUÇÃO INDICADOR DE GASTOS INDIRETOS 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme observado no gráfico7, a USIMINAS, a Gerdau e a CSN apresentaram 

números com pequenas oscilações. Enquanto a FERBASA apresentou acréscimos constantes, 

alcançando o maior valor em 2015 de 3,07%.  

O aumento da FERBASA foi devido ao aumento nas despesas administrativas e 

gerais. Este aumento, segundo o Relatório Anual da Companhia (2015) foi devido ao reajuste 

médio salarial de 8% no ano de 2014 e de 9% em 2015 e aos serviços contratados de 

consultorias estratégicas, em sua maioria vinculadas ao sistema de Tecnologia da Informação 

(TI), como a implantação de novos módulos ERP, que podem ou não ter vínculo com a área 

logística. É importante ressaltar que os investimentos em TI são capazes de reduzir alguns 

outros custos logísticos, o que talvez esteja relacionado à queda apresentada no indicador 

anterior. Em virtude do aumento nos lucros, também foi contabilizado na empresa o 

acréscimo na participação dos funcionários de R$ 7,6 milhões em 2015. 
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GRAFICO 8 - EVOLUÇÃO DO CUSTO TOTAL SOBRE O PERCENTUAL DE VENDAS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com exceção da CSN, todas as empresas apresentaram queda do índice com relação 

ao percentual de vendas em 2015. A USIMINAS e a GERDAU apresentaram aumento entre 

2013 e 2014, mas reduziram os índices em 2015 e essa queda possivelmente é devida à 

distorção causada pelos elevados valores dos Impostos de Renda diferidos. 

A CSN apresentava o índice mais baixo em 2013 e 2014, mas o aumento em 2015 foi 

decorrente do aumento dos custos totais, incluindo como causa a redução do Imposto de 

Renda diferido, e à redução da receita líquida de vendas. Em contrapartida, a FERBASA 

apresentou a maior redução de todas as empresas e encerrou o ano de 2015 com o menor 

indicador.  

 

 

5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

Ressalta-se que o objetivo da pesquisa não é a aplicação do modelo World Class Logistic 

nas empresas, mas buscar analisar a performance dos indicadores de mensuração de 

gerenciamento de ativos e de custos associados às informações contábeis e financeiras, que 

foram propostos por Paula (2009). 

Ao decorrer do processo de coleta de dados foram encontradas diversas dificuldades em 

apurar os custos logísticos nas demonstrações financeira. A obscuridade de dados logísticos 

discriminados como tal, ocasionou prováveis distorções nos resultados. Além disso, apesar 
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das empresas serem classificadas como siderúrgicas pela separação setorial da BOVESPA, os 

dados analisados são consolidados e essas empresas trabalham com outros segmentos alheios 

aos da siderurgia, o que pode gerar distorção nos resultados. 

Durante o cálculo do valor do Investimento Médio, houve dificuldade na distinção entre 

passivos onerosos e não onerosos, uma vez que os dados não apresentam de forma explicita e 

objetiva em quais os passivos incorrem juros mensais. O mesmo se aplica à identificação dos 

tributos logísticos, disponibilizados apenas em valores totais da organização. 

Apesar da literatura abordar que o custo de transporte, de maior peso dentro do custo 

logístico total, ser mais visível, a nível prático, nota-se que tais informações são visíveis a 

nível interno, mas não são habitualmente discriminadas nas demonstrações financeiras 

disponibilizadas para o público externo.  

 

 

6 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

A logística é um processo de extrema relevância dentro de qualquer empresa, uma vez 

que engloba todo o processo da cadeia produtiva, detém ativos importantes e possui elevados 

custos decorrentes de suas atividades.  

Particularmente dentro das indústrias siderúrgicas, as atividades logísticas possuem custos 

muito altos. As características físicas dos produtos e das matérias primas acarretam em 

elevados custos de armazenagem, movimentação e transporte, por exemplo.  Entretanto, as 

informações contábeis relativas a esse processo não são explicitadas nas demonstrações 

financeiras. Como consequência desse fator, torna-se de difícil mensuração o desempenho 

logístico das empresas através de relatórios externos, assim dificultando realizar comparações 

entre empresas concorrentes e compreender o quanto o desempenho logístico pode ser crucial 

na competitividade dessas empresas no período de recessão econômica. 

O modelo World Class Logistic propõe, em sua competência de mensuração, indicadores 

interessantes que buscam cobrir todas as áreas do processo logístico, porém, necessita de 

informações mais apuradas e algumas vezes de caráter gerencial, o que dificulta a análise 

através das informações publicadas. 
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Durante a pesquisa bibliográfica, foi evidenciado que poucos autores nacionais discorrem 

exclusivamente sobre o tema. Porém, a quantidade de estudos publicados nos últimos 20 anos, 

mostra que o tema parece ganhar uma maior atenção nacional nos últimos anos. 

Foi constatado, ao decorrer da execução da pesquisa, que há uma necessidade de maior 

integração entre as áreas logística, financeira e contábil. Essa integração é necessária para que 

os dados se tornem mais visíveis para os stakeholders. É importante ressaltar que muitas 

vezes a alta hierarquia da empresa toma decisões de gerenciamento de custos e ativos com 

base nas informações obtidas em relatórios globais, que não apresentam os dados específicos 

da atividade logística.  

Assim sendo, concluiu-se que os indicadores propostos não geraram valores reais que 

representassem de forma fidedigna o desempenho logístico, pois apesar de fornecer uma 

noção sobre sua a falta de padronização dos dados fornecidos nas notas explicativas das 

Demonstrações Financeiras Padronizadas e a obscuridade dos dados logísticos nas mesmas, 

causaram grandes distorções nos resultados. Portanto, é necessária uma maior integração das 

áreas financeiras, contábeis e logística de forma que torne-se evidente e padronizada a 

demonstração da participação logística nos resultados econômicos da empresa. 

Fundamentado nos resultados obtidos no estudo e nas limitações observadas durante a sua 

execução, ficam como sugestões para pesquisas futuras: propor modelo de demonstrações 

financeiras anuais que seja capaz de exibir de forma clara a participação dos custos logísticos; 

realizar uma análise comparativa entre os indicadores obtidos através dos relatórios internos e 

os indicadores obtidos através dos relatórios financeiros externos da mesma empresa, para 

verificar a eficiência da mensuração e as distorções nos resultado; utilizar as demais métricas 

propostas pelo World Class Logistic; utilizar uma amostragem maior comparando setores 

distintos. 
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8 ANEXOS 

 

Anexo A – Trade-Off Custos Logísticos 

 

Menor o Nível de 

Serviço 

Maior o Nível de 

Serviço 
Motivo da variação 

Menor o custo de 

processamento de 

pedidos 

Maior o custo de 

processamento de 

pedidos 

Se o nível de serviço for menor poderá ser manual, 

do contrário será automático e terá maior custo. 

Menor o custo de 

manutenção de 

inventários 

Maior o custo da 

manutenção dos 

inventários 

A quantidade de inventários varia proporcionalmente 

Menor Custo de 

Previsão da 

demanda 

Maior Custo da 

previsão da demanda 

A precisão da previsão varia proporcionalmente, de 

forma que pode acarretar em perdas. 

Menor Custo de 

Transporte 

Maior Custo de 

transporte 

Quanto maior o nível de serviço, serão exigidos 

transporte mais tempestivos e confiáveis, com maior 

custo. Para menores níveis de serviço pode ser feita 

agregação temporária de pedidos feitos ao longo do 

tempo, retardando o tempo das entregas, mas 

permitindo obter economias de escala. 

Menor Custo de 

Armazenagem 

Maior Custos de 

Armazenagem 

Nos casos de menor nível de serviço ocorrem 

centralização dos armazéns, que implica em menos 

estoques - reduz os custos ao mesmo tempo que 

diminui a disponibilidade e a responsividade. Para 

maiores custos de armazenagem são utilizados 

métodos automatizados que requerem maiores 

investimentos e conduzem a maiores custos fixos 

(depreciação, manutenção, aluguel dos 

equipamentos...) 

Menor Custo de 

Aquisições 

Maior Custo de 

Aquisições 

Maiores níveis de serviço se baseiam em compras 

Just in Time em vez de compras futuras. Para reduzir 

os custos, pode ser utilizado produtos retornados, o 

que reduz o nível de serviço 

Menor Custo de 

Embalagem 

Maior Custo de 

Embalagem 

Há uma relação direta do custo das embalagens com 

a quantidade e/ou qualidade das embalagens. 

Maior Custo de 

Processamento de 

Pedidos 

Menor Custo de 

Processamento de 

Pedidos 

Motivo 

Menor custo da 

manutenção de 

inventários 

Maior Custo de 

manutenção de 

Inventários 

- A frequente recepção de pedidos aumenta o custo 

de processamento (mão de obra, espaço, 

equipamentos e sistemas para executar a atividade), 

porém, reduz o tamanho dos lotes de reposição e o 

período no qual os estoques ficarão armazenados 

(menor custo de manutenção de inventários) 

- O processamento de pedidos automatizado eleva os 

custos, mas permite que os estoques sejam adquiridos 

apenas na entrada do pedido. Com isso, os estoques 

de segurança são eliminados e a quantidade geral de 

inventários é reduzida (menor custo de manutenção 

de inventários). 
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Menor Custo de 

previsão de 

demanda 

Maior custo de 

previsão de demanda 

-A imprecisão na previsão de demanda está associada 

a um custo menor, mas que aumenta o custo da 

previsão de pedidos. Para favorecer a previsão de 

demanda e reduzir seus erros são indicados os 

processamentos de pedidos automatizados, que 

possuem custo maior. 

Menor Custo de 

Transporte 

Maior Custo de 

Transporte 

A velocidade do processamento de pedidos permite a 

contratação de transportes menos velozes, que são 

mais baratos, além de permitir a consolidação dos 

pedidos de forma a proporcionar economias de 

escala. 

Menor Custo de 

Armazenagem 

Maior Custo de 

Amazenagem 

-O uso de processamento de pedidos automatizados, 

aumenta o custo do mesmo, mas permite um menor 

custo de armazenagem por exigir menos inventários e 

menos espaço para armazenamento. 

Menor Custo de 

Aquisição 

Maior Custo de 

Aquisição 
 

Menor Custo de 

Embalagem 

Maior Custo de 

Embalagem 

-Conforme tiver mais embalagens, existe mais 

informação sobre o produto e possibilita eliminar 

comunicações ao longo do processamento de 

pedidos, reduzindo seu custo. 

-Etiquetas RFID aumenta o custo de embalagem, mas 

reduz o custo do processamento de pedidos, pois 

permite identificar os diversos produtos rapidamente. 

Maior Custo de 

Manutenção de 

Inventários 

Menor Custo de 

Manutenção de 

Inventários 

Motivo 

Menor Custo de 

Previsão de 

Demanda 

Maior Custo de 

Previsão de 

Demanda 

Quanto mais imprecisa for a demanda, maiores serão 

os custos de manutenção de inventários 

Menor Custo de 

Transporte 

Maior Custo de 

Transporte 

Estoques descentralizados,  produção empurrada, 

política de não priorização de itens de estoque e 

contratação de companhias de transporte informais/ 

transportadores individuais, são exemplos de fatores 

que reduzem o custo do transporte, mas aumentam o 

de inventário. 

Menor Custo de 

Armazengem 

Maior Custo de 

Armazenagem 

São exemplos de fatores que reduzem o custo de 

armazenagem, mas aumentam os custos dos 

inventários: compra e alocação de vários armazéns de 

um mesmo proprietário; sistemas precários de 

controle de estocagem e separação de pedidos por 

lotes. 

Menor Custo de 

Aquisições 

Maior Custo de 

Aquisições 

-Quando há maior quantidade de aquisições, ou 

quando são feitas pelo modelo de compras futuras, há 

um aumento no custo de manutenção dos inventários, 

apesar da redução no custo de aquisição 

Menor Custo de 

Embalagens 

Maior Custo de 

Embalagens 

-Embalagens retornáveis, em menor quantidade ou 

qualidade  possuem custo menor, mas  aumentam o 

custo do estoque. 

 

 

 

Maior Custo de 

Maior Custo de 

Menor Custo de 

Menor Custo de 
Motivo 
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Previsão de 

Demanda 

Previsão de 

Demanda 

Menor Custo de 

Transporte 

Maior Custo de 

Transporte 

-Imprecisão na previsão de demandas, incorre em 

menores custos em seu processo. Entretanto, 

aumentam o custo do transporte por exigir 

transportes urgentes para entregar os produtos 

indisponíveis. Caso a previsão seja 

superdimensionada, culmina em transporte de 

produtos desnecessários entre os pontos de origem e 

os pontos de destino, e podem transportar os produtos 

entre os armazéns para tentar vende-los e evitar a 

obsolescência. 

Menor Custo de 

Armazenagem 

Maior Custo de 

Armazenagem 

- Imprecisão na previsão de demanda aumenta o 

custo de armazenagem d Motivo evido à guarda e 

movimentação e produtos desnecessários. Caso falte 

produto, será necessário adquiri-los de forma 

inesperada acarretando maiores custos de 

armazenagem, como horas extras e adicional noturno. 

Menor Custo de 

Aquisições 

Maior Custo de 

Aquisições 

-Imprecisão nas previsões da demanda pode levar à 

manutenção constante de pessoal, equipamento e 

sistemas dedicados às compras desnecessárias de 

produtos, ou em recursos adicionais e dispendiosos 

para adquirir os produtos faltantes. 

Menor Custo de 

Embalagem 

Maior Custo de 

Embalagem 

- Precisão na previsão de demanda reduz os custos 

logísticos, pois não há custos decorrentes do excesso 

ou da falta de embalagens. 

Maior Custo de 

Transporte 

Menor Custo de 

Transporte 
 

Menor Custo de 

Armazenagem 

Maior Custo de 

Armazenagem 

- Estoques centralizados reduzem o custo de 

armazenagem, mas exigem mais movimentações e 

aumenta o custo do transporte. É importante ressaltar 

que excesso de armazéns inverte o trade-off, 

reduzindo o custo de armazenagem e aumentando o 

custo de transporte. Esse trade-off é acentuado por 

incentivos fiscais em locais distantes de consumo e 

de fornecimento, pois há uma redução na carga 

tributária, mas requer intensos fluxos de 

movimentação entre os armazéns e os polos de 

consumo, aumentando de forma substancial o custo 

dos transportes. 

- Transportes tempestivos possuem fretes mais 

elevados, mas permitem reduzir o nível dos estoques 

de segurança, favorecendo a redução dos custos de 

armazenagem. Manter produtos no veículo no 

aguardo de um próximo transporte, apesar de 

implicar em maior custo de transporte pela diária 

adicional no frete, permite um menor custo de 

armazenagem (menos manuseio). 

- Percorrer caminhos longos é uma alternativa para 

armazéns com capacidade limitada e reduz o custo de 

armazenagem, enquanto aumenta o de transporte. 

- O transporte de lotes consolidados reduz o custo do 

transporte, mas amplia o custo da armazenagem 

Menor Custo de Maior Custo de - Compras de grande quantidade implicam em menos 
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Aquisições Aquisições mão de obra, equipamentos e sistemas, ao mesmo 

tempo que favorecem a obtenção e economia de 

escala no transporte. Porém, o principal trade-off, diz 

respeito ao uso de produtos e componentes oriundos 

da logística reversa que reduz a quantidade das 

aquisições, mas eleva o custo do transporte. 

Menor Custo de 

Embalagens 

Maior Custo de 

Embalagens 

- Embalagens retornáveis possuem menor custo, mas 

requer transportes adicionais de recolhimento que 

levam a um maior custo de transporte. 

- Embalagens padronizadas e em quantidade que 

aproveite total espaço do veículo reduzem os 

números de viagens e movimentação total dos custos 

de transporte, enquanto aumentam os custos de 

embalagem. 

-Embalagens à prova d’água são mais caras, mas 

permitem que sejam usados veículos abertos que 

possuem menor custo devido aos fretes menores. 

Maior Custo de 

Armazenagem 

Menor Custo de 

Armazenagem 
Motivo 

Menor Custo de 

Aquisições 

Maior Custo de 

Aquisições 

- Compras de elevadas quantidades implicam em 

menores custos de aquisição, mas maiores custos 

para armazená-las. Característica da modalidade de 

compras futuras, com remessa de poucos pedidos e 

grandes quantidades. 

Menor Custo de 

Embalagens 

Maior Custo de 

Embalagens 

- O uso de embalagens retornáveis reduz o custo de 

embalagem, mas aumentam os custos de 

armazenagem (maiores espaços para guardar, 

equipamentos e sistemas para manusear e controlar). 

-Quando pequenas as quantidade e/ou qualidade das 

embalagens, é necessário mais processos para estocar 

e separar os pedidos e maior mão de obra e 

equipamentos especializados. 

- Embalagens à prova d’água são mais caras, mas 

permitem que o produto seja mantido em locais 

externos, reduzindo os custos de armazenagem. 

Maior Custo de 

Aquisições 

Menor Custo de 

Aquisições 
Motivo 

Menor Custo de 

Embalagens 

Maior Custo de 

Embalagens 

- Embalagens não retornáveis possuem menor custo, 

porém, aumentam o custo das aquisições ao 

aumentar, ou criar, a necessidade de comprar novas 

embalagens. 

Fonte: Adaptado de ALMEIDA,20X p. 121-156. 
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ANEXO B - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS –  CSN 

 

 

 

ANEXO III DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS – GERDAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS – FERBASA 

 



77 

 

 

 



78 

 

ANEXO C - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS –  FERBASA 
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ANEXO D -  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS - GERDAU 
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ANEXO E -  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS –  USIMINAS 
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