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RESUMO  

Ao se configurar uma rede de distribuição objetiva-se aproximar clientes e fornecedores, 

considerando o nível de serviço em paralelo com custos logísticos. Desse modo, esta pesquisa 

tem como objetivo analisar a influência dos custos logísticos e a tributação na configuração da 

rede de distribuição. A aplicação ocorreu em relação aos custos de transporte, estoque, 

expedição e o ICMS, utilizando-se como estudo de caso em uma empresa do interior do Rio de 

Janeiro. Para este estudo, essa dissertação tem como contribuição a estruturação de um 

procedimento que consiste na execução de passos que se subdividem em níveis para auxiliar a 

tomada de decisão quanto a rede de distribuição. Constatou-se que a utilização de valores 

médios dos indicadores do custo logístico total pode levar o gestor a tomar decisões 

inapropriadas, pois não expressa as incertezas relacionadas a cada variável. Por isso, como parte 

da aplicação do procedimento foi aplicada a Simulação de Monte Carlo. Com relação ao estudo 

de caso percebeu-se que, apesar da filial de Pernambuco ter apresentado os menores custos, 

inicialmente, a filial da Paraíba é a que tem a maior probabilidade de gerar os melhores 

resultados. Outrossim, o custo Transporte e ICMS trocam a posição de indicador de maior 

influência quando a filial tem ou não incentivo fiscal. Por fim, estas constatações podem auxiliar 

na proposição de uma nova configuração de rede para a empresa e proporcionou recomendações 

para redução do custo de transporte e concentração de venda na região Nordeste pela filial de 

Paraíba. Portanto, a aplicação do procedimento pode ser considerada útil para a empresa, 

demonstrando caminhos a seguir de acordo com cada cenário ou alternativa dos custos e suas 

influências. 

 

Palavras-chave: Rede de Distribuição; Custo Logístico; ICMS; Logística Fiscal; 
Simulação de Monte Carlo. 
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ABSTRACT  

The configuration of a distribution network is designed to bring customers and suppliers closer, 

considering the level of service, as well as logistical costs. Thus, this research aims to analyze 

the influence of logistics costs and taxation on the distribution network configuration. The 

application happened considering costs of transportation, inventory, shipment and ICMS, 

which, for example, was used in a case study in a company from the interior of Rio de Janeiro. 

For this study, this dissertation has as contribution the structuring of a procedure that consists 

in the execution of steps that are subdivided into levels to help in the decision taken regarding 

the distribution network. It was found that the use of average values of the indicators to evaluate 

the total logistical cost alternatives may lead the manager to make inappropriate decisions, as it 

does not express more assertively the uncertainties associated with each cost indicator. 

Therefore, as part of the application of the procedure Monte Carlo Simulation was applied. 

Regarding the case study, it was noticed that, although the subsidiary of Pernambuco presented 

the lowest costs, initially, Paraíba's branch is the one that is most likely to generate the best 

results. Also, the cost of Transport and ICMS exchange the position of indicator of greater 

influence when the subsidiary has fiscal incentive or not. Finally, these findings can help in 

proposing a new network configuration for the company and provided recommendations for 

reduction of transport costs and concentration of sales in the Northeast region by the branch of 

Paraíba. Therefore, the application of the procedure can be considered useful for the company, 

showing ways to follow according to each scenario or alternative costs and their influences. 

 
Keywords: Distribution Network; Logistic Cost; ICMS; Tax Logistics; Monte Carlo 

Simulation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A configuração de rede de distribuição é um dos desafios para o gerenciamento e 

planejamento de qualquer empresa. Junqueira e Morabito (2006, 2008) afirmaram que o 

planejamento e a estratégia empresarial do cenário logístico são complexos, principalmente se 

houver grandes distâncias que formam uma rede diversificada de distribuição. Pereira et al. 

(2016) complementaram que o planejamento de rede logística é uma decisão estratégica e 

determina a localização, quantidade de instalações e seu tamanho. Ainda sobre esse tópico nos 

projetos de redes de distribuição, as decisões são tomadas por: nível de serviço, disponibilidade 

de estoques, custos e proximidades com clientes e fornecedores. 

Pensando nessas decisões, para que elas aconteçam, geralmente são realizadas 

avaliações financeiras com intuito de verificar a influência dos custos logísticos na configuração 

da rede de distribuição. Ballou (2009) afirmou que uma rede logística é avaliada, sobretudo, 

pelo seu custo. Amaral (2012) corroborou explicando que a logística tem como alicerce o custo 

logístico e que o desafio está em reduzi-lo ao máximo. 

Diferentes custos logísticos são considerados em trabalhos científicos: transporte, 

imposto, expedição, estoque (GOETSCHALCKX ET AL., 2002; AVITTATHUR ET AL., 2005; 

WILHELM ET AL., 2005; FRIAS ET AL., 2013), demanda, preço venda, taxa de câmbio 

(HAMAD e GUALDA, 2008; FENG e JUWU, 2009), informação e controle (QUEIROZ, 

2011), entre outros. 

Nota-se que, nesses trabalhos, os custos mais pesquisados foram: Transporte, Estoque, 

Expedição ( administração, controle, manuseio, movimentação, recursos de mão de obra, 

equipamentos e embalagens) e o Imposto que recebe destaque nos estudos de Pantalena (2004); 

Junqueira e Morabito (2006); Hamad e Gualda (2006); Carraro (2009); Hamad (2006); Hamad 

e Gualda (2008); Queiroz (2011); Yoshizaki (2012) e o ICMS (Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transportes Interestaduais e 

Intermunicipais e de Comunicação). 

Alves et al. (2013) afirmaram que o transporte é um dos fatores de maior representação 

do custo logístico e pode chegar a 60% do total. Markovic´ et al. (2014) afirmam que o gasto 

com transporte é alto e que está atrelado a questões de tempo e produtividade, além do custo 

financeiro em si. Pereira et al. (2016) citam que a instalação de uma rede de distribuição auxilia 

a reduzir o custo do transporte. Os autores complementaram, ainda, que o transporte é o elo 
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entre a expedição e cliente. Queiroz (2011) observou que, além do custo de transporte, os 

estoques também têm sua representatividade no custo logístico. 

Tratando especificamente sobre a questão de estoque, Goetschalckx et al. (2002) 

consideraram como parte dos gastos: aquisição, reposição e contagem. Em países de grandes 

dimensões geográficas e de complexidade tributária, o estoque pode ser ainda mais relevante e 

necessário para que seja possível fornecer um melhor atendimento ao cliente, como afirmaram 

Avittathur et al. (2005), tendo como referência a Índia. O Instituto de Logística e Supply Chain 

– ILOS verificou que, no Brasil, o estoque representa o segundo maior custo da logística, 

ficando atrás apenas do transporte. Amaral (2012) apresentou a necessidade de manter controles 

e níveis de estoques necessários e suficientes para atender as vendas. 

Como itens de expedição, Matta e Miller (2014) listaram: capacidade, recursos (mão de 

obra e equipamentos) e instalação. Esses custos, segundo os autores, são relevantes e fazem 

parte da tomada de decisão da operação logística. Também estando contida na configuração de 

uma rede de distribuição, Goetschalckx et al. (2002) consideraram que a expedição é 

representada pelos custos fixos e variáveis da operação relacionada diretamente com o cliente. 

Ainda tendo como referência o caso da Índia, Avittathur et al. (2005) relataram que os custos 

de expedição também podem ser representativos, considerando-se todo o dispêndio financeiro 

da operação do centro de distribuição e sua rede.  

Cunha (2008) relatou que, na decisão de localização de uma rede logística, é levada em 

consideração a influência do imposto, tanto que ressalta dois casos de empresas 

automobilísticas nos Estados Unidos, mais especificamente nos estados do Tenesse e Carolina 

do Sul. No Brasil, a concessão de incentivos fiscais pode transformar significativamente o custo 

logístico, fazendo-se necessário acrescentar o imposto ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria e Serviços) na análise da configuração da rede de distribuição (PANTALENA, 

2004; JUNQUEIRA e MORABITO, 2006; HAMAD, 2006; SILVA, 2007; JUNQUEIRA e 

MORABITO, 2008; HAMAD e GUALDA, 2008; CUNHA, 2008; YOSHIZAKI, 2002; 

YOSHIZAKI, 2008; CARRARO, 2009; QUEIROZ, 2011; YOSHIZAKI, 2012 e HAMAD e 

GUALDA, 2014).Corroborando essa ideia, Junqueira e Morabito (2006) afirmaram que, ao se 

considerarem os incentivos fiscais do ICMS, o custo logístico da empresa pode reduzir com 

pagamento de menos imposto.  

Diante da complexidade tributária no Brasil, é merecida a atenção da organização que 

esteja disposto a investir nesse país, avaliando a melhor forma de economizar dinheiro com a 

tributação local e com custos logísticos. Portanto, a configuração da rede de distribuição, 
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também conhecida como rede logística, deve levar em consideração o incentivo fiscal, como 

forma de planejamento e decisão (JUNQUEIRA e MORABITO, 2006). 

Com base no contexto apresentado, formulou-se a seguinte questão para representar o 

problema de pesquisa: Qual a influência dos custos logísticos e dos tributos na configuração da 

rede logística de distribuição? Para responder a esta pergunta, este trabalho tem como objetivo 

geral analisar a influência dos custos logísticos e tributários na configuração da rede de 

distribuição. 

Para analisar essa influência, utilizou-se como estudo de caso, uma empresa do ramo 

metalúrgico no estado do Rio de Janeiro para observar e exemplificar os custos logísticos bem 

como o impacto de se ter ou não incentivo fiscal do imposto denominado ICMS em uma rede 

de distribuição já constituída. 

Como objetivos específicos pretende-se: i) Discriminar e estimar os custos de 

distribuição (transportes, estoques, expedição), além do custo do ICMS presente na operação; 

ii) Classificar os custos de modo a entender sua estrutura; iii) Aplicar as reflexões estudadas em 

um caso prático, a fim de evidenciar a influência do custo logístico e o ICMS na decisão por 

uma rede de distribuição; iv) Criar um procedimento com uso da simulação dos dados e iv) 

Recomendara configuração de rede com base em custos logísticos. 

Para buscar a resposta do problema e atingir os objetivos, utilizou-se de coleta de dados, 

análise com estatística descritiva, simulação, organização de um método e a aplicação desse em 

um estudo de caso, tal qual em trabalhos como o Torok (2014), Guimarães (2016) e Ribeiro 

(2017). 

A presente pesquisa tem como justificativa e relevância o fato de que o custo logístico 

consumiu 12% do PIB (Produto Interno Bruto) no Brasil em 2016, segundo relatório do ILOS. 

Se comparado aos Estados Unidos, nesse país o custo logístico consome o equivalente a 7,8% 

do PIB. Além disso, do ponto de vista tributário o imposto de consumo e serviço representou 

quase 50% da arrecadação do PIB brasileiro em 2015, conforme dados do Ministério da 

Fazenda (2016). 

Esta pesquisa está delimitada em não tratar o saldo credor do ICMS (PANTALENA, 

2004; SILVA, 2007). Não foram tratados outros impostos ou contribuições pelo fato de serem 

aplicados a todas as empresas, sem variação de carga tributária. Como delimitação temporal do 

estudo, serão observadas as vendas da empresa no período de 2014 a 2016, definidas por 

conveniência do gestor da área financeira. Não faz parte da pesquisa qualquer operação com 

transporte por conta do cliente ou processos de transporte de compra. 
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Com relação à delimitação referente aos custos logísticos – por serem amplos e gerais – 

esta pesquisa denomina custo de transporte aquele decorrente do valor do transporte pago em 

uma operação de venda ou transferência de carga rodoviária proveniente da contratação de 

transportadora terceirizada. O estoque é representado pelo custo de capital aplicado em cada 

ponto da rede de distribuição. Já a expedição, são os custos operacionais para que a atividade 

de faturamento, movimentação e estocagem ocorram, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Autores que abordam custo de atividades logísticas 

Autor Título Custo 

Ortolani et al. (2011) 
Efeitos de custo externo e escolha 
modal de frete: pesquisa e aplicação. 

Sociais ou Econômicos, 
Expedição e Transporte. 

Goetschalckx et al. 
(2002) 

Modelagem e desenho de sistemas 
logísticos globais: uma revisão de 
modelos táticos e estratégicos 
integrados e algoritmos de projeto. 

Fornecimento, Produção, 
Transporte, Estoque e 
Expedição. 

Avittathur et al. (2005) 

Modelagem de localização de centros 
de distribuição para estrutura 
diferenciada de impostos sobre 
vendas. 

Estoque, Transporte e 
Expedição . 

Wilhelm et al. (2005) 
Desenho de sistemas de montagem 
internacional e suas cadeias de 
fornecimento sob o NAFTA. 

Expedição, Estoques, 
Transporte e Imposto. 

Balaji e Viswanadham 
(2008) 

Uma Abordagem Integrada de 
Impostos para o Planejamento da 
Rede Global de Cadeia de 
Suprimentos. 

Produção, Estoques, 
Transporte e Imposto. 

Feng e Juwu (2009) 
Um modelo de economia fiscal para 
a rede global emergente de 
manufatura. 

Produção, Estoques, 
Expedição, Transporte e 
Imposto. 

Queiroz (2011) 
O efeito do ICMS no planejamento 
de rede logística. 

Estoques, Expedição, 
Transporte e Imposto. 

Frias et al. (2013) 
Planejamento de redes logísticas: um 
estudo de caso na indústria 
petroquímica brasileira. 

Produção, Estoques, 
Expedição, Transporte e 
Imposto. 

Zhen (2014) 

Um modelo de otimização de três 
estágios para produção e 
terceirização sob as políticas fiscais 
orientadas para a exportação da 
China. 

Produção, Expedição, 
Transporte e Imposto. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Por fim, este trabalho foi dividido em sete partes: (1) sendo esta primeira a introdução; 

(2) a revisão de literatura, destacando-se a rede logística de distribuição; (3) a revisão de 

literatura sobre os custos logísticos e os impostos; (4) detalhamento dos procedimentos 

metodológicos;(5) a escolha do método de simulação para a análise, a forma de análise e 

abordagem do problema, a apresentação do estudo de caso; (6) a conclusão do trabalho 

desenvolvido e (7) as referências utilizadas na elaboração dessa dissertação. 
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2 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Nesta seção, apresenta-se a revisão da literatura acerca de redes de distribuição, 

abordando: inicialmente uma visão geral sobre cadeia de suprimentos (CS); o conceito 

específico de rede de distribuição (RD); os tipos existentes de redes de distribuição (TRD); 

tomada de decisão na rede de distribuição (TDRD). 

Para abordar o conceito de RD, é necessário o entendimento prévio sobre cadeia de 

suprimentos. Chopra e Meindl (2011) definiram como CS todas as partes envolvidas de forma 

direta ou indireta na realização do pedido de um cliente, desde o fabricante, passando pelo 

transporte, armazéns, centrais de distribuições, varejistas, lojistas até o consumidor final. Logo, 

segundo os autores, a CS leva em consideração os processos internos e externos, além de suas 

interações (dentro e fora da empresa), dentre os quais incluem outros processos, como o de 

desenvolvimento de novos produtos, marketing, operações, distribuição, finanças e 

atendimento ao cliente. 

Para Slack (2006), a logística é o processo de gestão de uma empresa contido dentro da 

CS. O autor afirmou que: “é o processo de planejar, implementar e controlar de forma eficiente 

e eficaz a administração do armazenamento dos produtos, bem como os serviços associados e 

de informação, cobrindo do ponto de origem ao ponto de destino os anseios do consumidor”. 

Desse modo, apresentou-se, na Figura 1, um esquema geral da rede de distribuição. 
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Figura 1 - Fluxo da Rede de Distribuição. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Com base na Figura 1, Sandhusen (2010) descreveu que a RD é um emaranhado de 

“nós” que resultam em um sistema, não isolado, pertencente a uma atividade comercial ou 

produtiva cujas partes funcionam interconectadas. Logo, uma RD visa conectar o produtor ao 

cliente, podendo contar com diferentes seguimentos nas distribuições (armazéns, centro de 

distribuição ou varejo). 

Queiroz (2011) e Amaral (2012) afirmaram que a configuração da RD afeta a 

lucratividade geral de uma empresa bem como seu nível de serviço oferecido. Chopra e Meindl 

(2011) complementaram que os custos relacionados à distribuição compõem 10,5% do PIB dos 

Estados Unidos. O ILOS afirma que para o Brasil esse custo está em média 11,6% do PIB, a 

partir de um levantamento histórico de 2004 a 2016. 

Rede de Distribuição

Produção Transferência Distribuição Demanda

  Fabricante Armazéns Varejo Cliente
  Transformação Centros de Distribuição Lojista Consumidor Final

Logística ( gestão )

Cadeia de Suprimentos ( processos e estrutura física )

Transporte com carga fracionada
Transporte com carga completa
Devolução
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Inicialmente uma RD é projetada para atender a dois critérios, segundo Chopra e Meindl 

(2011): 

 Necessidades do cliente. 

 Custos do atendimento às necessidades do cliente. 

A configuração ideal de uma RD é a que tem uma estrutura fisicamente mais próxima 

do cliente ou de seus fornecedores. Para melhor análise desse tipo de configuração, surge a 

classificação de rede de distribuição que, segundo Chopra e Meindl (2011), têm como ponto de 

partida o fabricante com destino ao cliente, levando em consideração, no processo de tomada 

de decisão, duas situações: 

1. Produto entregue ou retirado pelo cliente em local determinado. 

2. Produto com passagem ou locais intermediários. 

Ambas as situações resultam em quatro tipos de rede de distribuição (TRD) distintas 

que foram apresentadas na Figura 2 e por consequência é possível correlacionar com as duas 

situações anteriormente apresentadas. 

 

 

Figura 2 - Tipos de Rede de Distribuição. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Todos os TRD estão relacionados à qualidade do serviço (tempo de resposta, variedade 

de produtos, disponibilidade, experiência do cliente, lançamento de novos produtos, 
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visibilidade do pedido e facilidade de devolução) e a custos (transporte, estoque e expedição). 

Os tipos de rede de distribuição afetam de forma direta o custo logístico, portanto estão 

intimamente ligados a TDRD. 

O método para se desenhar a localização (de uma rede) já é algo pacificado no estado 

da arte. Este trabalho não pretendeu expor tais definições para fazer ou redesenhar a localização 

de uma rede de distribuição, mas sim avaliar o quanto dos fatores quantificáveis, incluindo 

imposto, influenciam na TDRD.  

Quanto à definição de quantidade de unidades em uma rede, Cunha (2008) lista a 

interferência: i) das demandas que, por sua vez, afetam os estoques, gerando custos de 

manutenção e armazenamento, ii) do custo dos transportes e iii) a proximidade com rodovias e 

fornecedores. Cunha trouxe, ainda, a definição temporal de investimento (capital) em se 

tratando da escolha de alugar ou comprar um imóvel. A primeira (aluguel) pode ser de curto 

prazo ou longo e seu valor dependerá de fatores econômico do mercado imobiliário e da 

localização e conta com a flexibilização para a troca da local; A segunda (compra), de longo 

prazo, o que torna mais complexa a possibilidade de movimentação da empresa para outro local 

e imobilização do capital. 

Silva (2007) relembrou que o Brasil tem grande extensão territorial e que, portanto, a 

configuração não apenas está associada à redução de custos com de transporte e à lotação 

completa dos veículos, mas também com a satisfação do cliente em receber uma mercadoria 

com agilidade de modo a garantir os prazos acordados (responsividade). 

Dentre as fases definidoras da tomada de decisão de uma rede de distribuição (TDRD), 

Chopra e Meindl (2011) desenvolveram um modelo, conforme Figura 3, onde se destacou, na 

segunda e quarta fase, a utilização de ferramentas para a TDRD, como foco em responder as 

observações anteriormente relatadas sobre a configuração, dimensões de custos logísticos, 

tarifas e incentivos fiscais, demandas regionais, políticas e riscos de demanda.  
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Figura 3 - Modelo para decisão de projeto de rede. 
Fonte: Chopra e Meindl (2011). 

 

Quanto à decisão da criação de novas unidades dentro de uma rede, é considerado que, 

de forma geral, as demais unidades ou pontos (ver Figura 1) serão afetados. Cada unidade terá 

uma função e, dentro do conjunto, faz-se necessário considerar sua flexibilidade dentro da rede, 

para que as mudanças na demanda sejam mais facilmente identificadas (CUNHA, 2008). 

A configuração da rede pode ser avaliada por meio de modelo de pesquisa operacional, 

dentre os quais se percebe a existência de duas possibilidades: i) Simulação - tanto para a 

indústria quanto ao serviço e ii) Otimização- podendo esses serem modelos de programação 

linear, programação inteira mista, de transporte, de designação, entre outros (MARTINS e 

LAUGENI 2009). 

Bowersox e Closs (2011), Silva (2007) e Cunha (2008) indicam métodos para o estudo 

de configuração de rede:  

ESTRATÉGIA 
COMPETITIVA

CONCORRÊNCIA 
GLOBAL

RESTRIÇÕES INTERNAS 
Capital, estratégia de 

crescimento, rede existente

TARIFAS E 
INCENTIVOS FISCAIS

AMBIENTE 
COMPETITIVO

POLÍTICA, TAXA DE 
CAMBIO E RISCOS DE 

DEMANDA

MÉTODO DE 
PRODUÇÃO Habilidades 

necessárias, tempo de 
resposta

FASE III 
Locais desejáveis

INFRAESTRUTURA 
DISPONÍVEL

CUSTOS 
Mão de obra, materiais, 

fatores específicos do local

CUSTOS DE LOGÍSTICA
Transporte, estoque, 

coordenação

DEMANDA REGIONAL 
Tamanho, crescimento, 

homogeneidade, 
especificações locais

FASE IV

Escolhas de local

FASE I 

Estratégia da cadeia de 
suprimentos

TECNOLOGIAS DE 
PRODUÇÃO 

Custo, impacto, 
escala/escopo, suporte 
necessário, flexibilidade

FASE II 

Configuração da Instalação 
regional
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 Técnica Analítica: utilizando-se de métodos matemáticos baseados no método 

do centro de gravidade. São geralmente propostos para a definição de um único 

centro de distribuição ou uma fábrica. 

 Heurística: é aquela que reduz o processo de busca da solução, economizando 

tempo de processamento e tem como desígnio encontrar resposta satisfatória 

ainda que não ideal. 

 Otimização: considerada como técnica de melhorias por observar ao mesmo 

tempo o melhor curso dentre o que se tem de disponibilidade, é capaz de propor 

várias opções simultâneas por meio de programação linear. 

 Simulação: é capaz de projetar a partir de dados reais ou propostos, cenários e 

hipóteses em um ambiente seguro do que ocorreria no mundo real. Propor 

ocorrências de maiores tendências de acontecimentos e estudar fluxos ou 

processos e seus tempos. 

Como exemplo, Rizzoli et al. (2002) e Gambardella et al. (2002) utilizaram simulação 

para avaliar diferentes alternativas de gestão e organizar planos de transportes para a expedição, 

afirmando que o método auxilia na tomada de decisão e melhora a evolução das análises, em 

especial no gerenciamento de terminais multimodais.  

Conforme Torok (2014), por apresentar inúmeras probabilidades de uma distribuição 

(dados numéricos), a fim de simular a realidade e qual a probabilidade de o evento ocorrer, a 

simulação é adequada para testar e projetar uma tomada de decisão. Guimarães (2016) 

corroborou, demonstrando a utilização da simulação para auxiliar a tomada de decisão em 

operações logísticas. Esses são as justificativas da escolha pelo método da simulação para esta 

dissertação, a fim de utilizar-se de dados reais e simular com os mesmos para projetar cenários 

prováveis num contexto empresarial. 

Melo et al. (2008) fizeram revisão detalhada de artigos científicos sobre a utilização de 

dimensão para a determinação de configuração de redes logísticas, e os autores demonstram 

variáveis utilizados por pesquisadores sendo que: 75% são focados em custo, 9% com múltiplos 

fins (por exemplo, simultaneamente reduzir custo e melhorar ganhos ou lucros) e 16% são 

focados nos lucros.  

Seja qual for o método adotado para a configuração da RD, a rede comumente terá uma 

avaliação baseada em custo, o que, possivelmente, determinará sua configuração, tendo como 

parâmetro as fases II e IV da Figura 3. Em revisão de literatura, construiu-se a Tabela 1, para 

demonstrar a dimensão “custo” mais comuns e característicos de uma RD.  
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Tabela 1 - Dimensão levantadas por meio da pesquisa bibliográfica. 
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  Goetschalckx, Vidal e Dogan (2002) X X X X     X 
  Rizzoli, Fornara e Gambardella (2002) X             
  Gambardella e Rizzoli (2002) X             
  Avittathur, Shah e Gupta (2005) X X X X X     

  
Wilhelm, Liang, Rao, Warrier, Zhu e Bulusu 
(2005) 

X X X X X   X 

  Junqueira e Morabito (2006) X X X     X   
  Hamad (2006) X X X X X X   
  Caputo, Fratocchi e Pelagagge (2006) X   X         
  Silva (2007) X X X   X X   

Custo Hamad e Gualda (2008) X X X X X X X 
  Cunha (2008) X X X X       
  Junqueira e Morabito (2008) X X X     X   
  Balaji e Viswanadham (2008) X X   X       
  Feng e JuWu (2009) X X X X   X X 
  Sahin, Yilmaz, Ust, Guneri e Gulsun (2009) X             
  Markovic’ e Schonfeld (2011) X   X         
  Yoshizaki e Andrade (2012) X X X         
  Frias, Farias e Wanke (2013) X X X X X X   
  Meisel, Kirschstein e Bierwirth (2013) X     X X     
  Hamad e Gualda (2014) X X X X   X   
  Matta e Miller (2014) X X     X   X 
  Hamad e Gualda (2014) X X X X X X   
  Ferrari (2014) X   X         
  Fernandes, Pinho e Gouveia (2014)   X           
  Zhen (2014) X X X   X X   
  Pereira, Oliveira e Leal Jr. (2016) X       X     
  Markovic´, Drobnjak e Schonfeld (2014) X   X         

Serviço 

Syam (2002) X     X X     
Kengpol (2002) X     X X   X 
Kengpol (2004) X   X         
Carraro (2009) X X X X X X   
Queiroz (2011) X X X X X     
Szeremeta-Spak e Colmenero (2015) X X           

  32 21 22 16 15 11 6 
Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Verifica-se na Tabela 1 que a dimensão transporte é a mais citada, com trinta e dois 

autores, dos trinta e três consultados, fazendo essa abordagem. Na sequência quantitativa, vinte 

e dois pesquisadores relataram sobre expedição, vinte e um sobre imposto, e dezesseis sobre 

estoque. Em seguida, tais dimensões serão retratadas de forma mais detalhada e específica para 

entender em que contexto os mais frequentes afetam a configuração de uma RD de uma 

empresa. 
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3 CUSTOS LOGÍSTICOS E TRIBUTAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DA REDE 

DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Nesta seção, são apresentados os custos logísticos que se destacaram na pesquisa 

mostrada na seção 2, incluindo a tributação (impostos) envolvida na configuração de uma RD. 

3.1 CUSTOS LOGÍSTICOS 

 

Segundo Martins (2000), a contabilidade define custo como a avaliação dos gastos para 

a fabricação de bens (matéria prima, mão de obra, insumos e outros componentes para a 

produção) ou na prestação de serviços (serviço de transporte de carga ou de armazenagem, por 

exemplo), sendo reconhecidos esses gastos, efetivamente, no mês de sua ocorrência e na 

proporção necessária para a sua realização (regime de competência, conforme o CPC 02). 

Portanto, custo é um gasto realizado e concretizado para a fabricação de um bem ou na execução 

de um serviço (MARTINS, 2000). 

Amaral (2012) reuniu várias definições sobre custos logísticos, que se resumem a 

apurar, de forma detalhada em cada atividade logística, o que é gerenciado no processo, a fim 

de entendê-los e mensurá-los, pois o custo logístico será a soma de todos os gastos no trâmite 

de entrega do produto ao consumidor final. Justifica-se a utilização do ICMS como sendo um 

custo logístico por compor e incidir sobre o transporte que e é um serviço executado e que 

pertence ao trâmite da entrega ao consumidor. 

No Brasil, a falta de informações públicas e claras sobre custo logístico é um desafio 

para aqueles que estudam e desejam se aprofundar no tema. Decorrente desta percepção e 

necessidade, Lima (2006, p. 12) se baseou nas informações levantadas pelo CEL-COPPEAD 

em 2005 sobre o custo logístico e adicionou à sua conclusão que: 

O motivo do custo logístico no Brasil ser maior que o americano em termos 
proporcionais ao PIB está ligado principalmente a menor participação de 
serviços na nossa economia e ao menor valor agregado dos nossos produtos, 
além do nosso maior custo de capital.  

 

Segundo estudo do Instituto de Logística e Supply Chain - ILOS (2018), o custo 

logístico está basicamente subdividido em quatro itens: Transporte, Estoque, Armazenagem e 

Administração e, a partir dessa classificação, realizam um levantamento de dados, do período 

que vai de 2004 a 2016, em relação a participação do Custo Logístico no PIB brasileiro. 
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A partir desse estudo, Amaral (2012) listou os itens que compõem os custos logísticos, 

por atividade, conforme Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Elementos de custos das atividades logísticas. 

Atividade Categoria Elemento de custo 

Serviço ao Cliente Serviço ao cliente 
Custo de todas as atividades logísticas;  
Custo de vendas perdidas. 

Processamento de 
Pedidos 

Recepção 
Planejamento 
Preparação 

Entrega 

Salários e encargos; 
Materiais de consumo e serviços; 
Depreciação, manutenção, custo de capital e 
aluguel de equipamentos, de instalação e de 
sistemas de informação. 

Comunicação 
Transferência de 

informações 

Salários e encargos; 
Materiais de consumo e serviços; 
Depreciação, manutenção, custo de capital e 
aluguel de equipamentos, de instalação e de 
sistemas de informação. 

  Capital Custo do capital. 

  Serviços 
Impostos; 
Seguros. 

Manutenção de 
Inventários 

Armazenagem 

Armazéns privados 
Parcela variável dos: 
- Salários e encargos; 
- Materiais de consumos e serviços; 
- Depreciação, manutenção, custo de capital e 
aluguel de equipamentos, de instalação e de 
sistemas de informação. 
ou 

  
Armazéns públicos 
- Tarifas de serviços. 

  Riscos 

Obsolescências; 
Danificação; 
Furtos; 
Realocações. 
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Tabela 2 - Elementos de custos das atividades logísticas (continuação). 

Atividade Categoria Elemento de custo 

Previsão de 
Demanda 

Preparação 

Salários e encargos; 
Materiais de consumo e serviços; 
Depreciação, manutenção, custo de capital e 
aluguel de equipamentos, de instalação e de 
sistemas de informação. 

Erros de 
subdimensionamento 

Custo da falha; 
Vendas perdidas (atuais e futuras); 
Adicionais dos elementos de custo de 
transporte; 
Adicionais dos elementos de custo de 
aquisição. 

Erros de 
superdimensionamento 

Custo do excesso; 
Adicionais dos elementos de custo de 
manutenção de inventários; 
Adicionais dos elementos de custo de 
transporte; 
Adicionais dos elementos de custo de 
manuseio de materiais; 
Obsolescência de produtos; 
Destruição de produtos. 

Armazenagem 

Recebimento 
Estocagem 

Separação de pedidos 
Expedição 

Salários e encargos; 
Materiais de consumo e serviços; 
Depreciação, manutenção, custo de capital e 
aluguel de equipamentos, de instalação e de 
sistemas de informação. 

Transporte 

Transporte de entrada 

Transporte próprio 
- Salário e encargos; 
- Combustível; 
- Lubrificante; 
- Depreciação; 
- Pequenos reparos; 
- Taxas de propriedade. 
- Seguro do veículo; 
- Depreciação, manutenção preventiva, custo 
de capital e aluguel dos veículos, 
equipamentos e instalação. 
ou 

Transporte de saída 

Transporte contratado 
- Frete básico; 
- Taxas de frete 
- Sobretaxas. 
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Tabela 2 - Elementos de custos das atividades logísticas (continuação). 

Atividade Categoria Elemento de custo 

Escolha da 
localização das 

instalações 

Escolha da localização 
das instalações 

Salários e encargos; 
Materiais de consumo e serviços; 
Depreciação, manutenção, custo de capital e 
aluguel de software e hardwares necessários à 
atividade. 

Manuseio de 
materiais 

Recebimento 
Movimentação interna 

Expedição 

Salários e encargos; 
Materiais de consumo e serviços; 
Depreciação, manutenção, custo de capital e 
aluguel de equipamentos e de sistemas de 
informação. 

Aquisições 
Pré-Transacional 

Transacional 
Pós-Transacional 

Salários e encargos; 
Materiais de consumo e serviços; 
Depreciação, manutenção, custo de capital e 
aluguel de equipamentos, de instalação e de 
sistemas de informação. 

Serviço de suporte 
e pós vendas 

Serviço ao cliente pós 
venda 

Elemento de custo de toda as atividades 
logísticas; 
Associado ao custo das vendas perdidas. 

  Material novo 
Matérias primas; 
Materiais; 

Embalagem 

Produção  
Montagem 

Desmontagem 
Manutenção p/ 

reutilização 
Reciclagem 

Descarte 

Salários e encargos; 
Serviços; 
Depreciação, manutenção, custo de capital e 
aluguel de equipamentos, de instalação e de 
sistemas de informação. 

  Recuperação 
Elementos de custo de transporte; 
Elementos de custo de manuseio. 

Logística Reversa 

Recolhimento 
Redistribuição 

Elementos de custo de embalagem; 
Elementos de custo de manuseio de materiais; 
Elementos de custo de transporte; 
Elementos de custo de armazenagem. 

Inspeção e Seleção 
Reprocessamento 

Elementos de custo de armazenagem; 
Salários e encargos; 
Materiais de consumo e serviços; 
Depreciação, manutenção, custo de capital e 
aluguel de equipamentos, de instalação e de 
sistemas de informação. 
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Tabela 2 - Elementos de custos das atividades logísticas (continuação). 

Atividade Categoria Elemento de custo 

Logística Reversa 
Descarte 

Descarte Próprio 
- Salários e encargos; 
- Serviços; 
- Depreciação (ou exaustão), manutenção, 
custo de capital e aluguel de aterros ou fornos 
de incineração; 
ou 

  Descarte Contratado 
- Tarifas de serviço. 

Fonte: Amaral (2012). 

 

A listagem de custos apresentada na Tabela 2 tem por finalidade demonstrar a riqueza 

e diversidade de variáveis existentes dentro da dimensão custo.  

Novaes (2004) listou como estrutura de custos logísticos (o Autor ainda destacou que, 

em seus estudos, não foram observados ou considerados tributos):  

 Ao nível do fabricante: 

o Aquisições de fornecedores (materiais e matérias primas); 

o Mão de obra direta; 

o Custos indiretos; 

o Estoques de produtos acabados; 

o Armazenagem dos estoques; 

 Ao nível do varejo: 

o Aquisição de produtos; 

o Transportes (frete); 

o Estoque em trânsito; 

o Estoque de produtos no varejo; 

o Armazenagem; 

o Custo de entrega às lojas e aos clientes. 

Nozick e Turnquist (2001) afirmam que o custo de transporte nos Estados Unidos é 

maior que o de estoque. De fato, os dados do percentual do estoque variam de acordo com o 

setor de atividade da empresa, analisada e em função da valia do produto (NOVAES, 2004). 

Existe uma variedade de classificações e listagem de itens que são considerados custos 

logísticos na literatura e que foi apresentado na Tabela 1 e nem na Tabela 2. Essa pesquisa 

classifica e aborda os seguintes custos logísticos:  
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i) Transporte; 

ii) Estoques; e  

iii) Expedição. 

Tal abordagem tem duas justificativas. A primeira é a simplificação das análises, 

confirmada na Tabela 1, com itens que mais aparecem na literatura, reforçando a abordagem. 

A segunda é a obtenção dos dados disponibilizados pela empresa, considerada como objeto de 

estudo nessa dissertação. Na sequência, apresentou-se cada um desses custos de forma mais 

detalhada.  

Analisando inicialmente o transporte, Ballou (2009) afirma que este é um item chave da 

estratégia do negócio e, por ser relevante, se faz necessária à consideração de custos 

mensuráveis por meio de indicadores. Caputo et al. (2006), afirmam que o transporte rodoviário 

é o principal modo de distribuição de mercadorias, complementando que é possível definir a 

utilização do uso do transporte carregado com toda sua capacidade ou não. Deimling et al. 

(2016) complementaram que, no modo rodoviário, há maior flexibilidade pelo acesso aos 

locais, agilidade, simplicidade e capacidade/eficiência, demonstrando ser favorável às cidades 

entre as quais a locomoção se dará por curtas distâncias, além da capacidade de interagir com 

outros modos (vias). 

No contexto brasileiro, Reis et al. (2016) demonstraram que o transporte rodoviário de 

carga representava, em 2014, cerca de 61,1% da matriz de transporte, contra 20,7% do modo 

ferroviário, muitas vezes considerado sucateado. Ainda segundo esses autores, tais dados são 

relevantes, pois o carregamento, a movimentação e os equipamentos logísticos são fatores que 

afetam a competitividade no Brasil. 

Em dados mais recentes, a Confederação Nacional dos Transportes - CNT (2016), em 

relatório de 2015, afirmou que, no Brasil, utiliza-se o modo rodoviário em 65% dos transportes, 

contra 20% do modo ferroviário, 12% aquaviário, 3% dutoviário e 0,1% aéreo. Comparando 

essas informações com a malha logística dos Estados Unidos da América (EUA), onde o modo 

rodoviário corresponde a 43% dos transportes, seguido pelo ferroviário (32%), dutoviário 

(17%), aquaviário (8%) e aéreo (0,2%), infere-se que nesse país, os modos ferroviário e 

dutoviário são mais utilizados do que no Brasil, reduzindo assim o uso de rodovias para 

transportes de longa distância. 

Alves et al. (2013) e Machado et al. (2006), ao analisarem o custo de transporte, 

concluíram que representa até 60% do custo logístico total. Concluindo, Sahin et al. (2009) 

afirmaram que o custo de transporte é um fator econômico determinante para a competitividade 
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e, portanto, ações devem ser tomadas para minimizá-lo, evitando assim desperdícios 

(CHINELATO ET AL., 2011). 

Referente ao segundo custo logístico a ser analisado, Deimling et al. (2016) afirmaram 

que o estoque alocado no local correto, ou seja, próximo ao cliente, passa a ser uma vantagem 

competitiva do negócio, agregando valor devido à diminuição no tempo de entrega. Para o ILOS 

(2018), o item estoque representa o segundo maior custo logístico em relação ao PIB.Com a 

Figura 4é possível entender a evolução. 

Existem diversos métodos de mensuração de estoques, dentre eles, o conceito de quanto 

esse montante aplicado em um investimento retornaria ao investidor (LIMA, 2006).  

A metodologia apresentada no trabalho de Lima (2006) necessita de uma taxa de retorno 

para essa mensuração. Lima (2006) avaliou, também, o impacto do custo de seguro e 

depreciação do estoque. Nesta pesquisa não se pretendeu avaliar a depreciação dos estoques e 

os custos de seguro para garantir a existência do investimento, pois os gastos com o seguro e 

depreciação estão compondo o custo de “expedição” na empresa, que é considerada como uma 

despesa logística da operação, portanto eliminando o risco de perda dos estoques em caso de 

sinistro ou pela desvalorização dos ativos. 

 

 

Figura 4 - Representação do Custo Logístico do Brasil em relação ao PIB. 
Fonte: ILOS, 2018. 

 

Existem pesquisas empíricas relacionadas ao impacto dos estoques no custo logístico 

total, como a de Hamad e Gualda (2014). Nela foi realizado levantamento em empresas 

industriais, evidenciando o problema do excesso de estoque. Outro exemplo é a pesquisa de 
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Pierce (2011), onde 300 gestores de 200 empresas europeias foram entrevistados, apresentando 

a preocupação destes, em primeiro lugar, com a administração dos estoques, seguido pelo 

gerenciamento da demanda e otimização da rede logística.  

Sobre o custo de estocagem, Kengpol (2008) afirmou que a gestão dos estoques está 

associada à geração de maiores despesas para o negócio, pois, ao se pulverizarem os estoques 

em uma rede de distribuição, será necessária a utilização de mais recursos como, por exemplo, 

pessoas para controlar operações de inventário e acondicionamento de produtos, gerando 

aumento de custos para a empresa. 

Finalmente, com relação ao último custo logístico a ser analisado, num contexto geral, 

a expedição ocorre quando há disponibilidade do produto no local, a partir do qual a empresa 

pretende atender o mercado, visando proporcionar maiores níveis de serviço e satisfação do 

cliente (GONZÁLES, 2002). Além disso, Deimling et al. (2016) afirmaram que o processo de 

expedição é a ligação entre o fornecimento de produtos e o consumidor final, sendo a prioridade 

do segundo o recebimento de mercadorias com menor custo e em espaços de tempo cada vez 

menores. 

Não obstante, existem diversas pesquisas que buscam aperfeiçoar o processo de 

logística, construindo material de apoio à decisão logística operacional conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Técnicas de aperfeiçoamento logístico. 

Autor Título Técnica 

Machado et al. (2006) 

Avaliação do desempenho logístico 
do transporte rodoviário de madeira 
utilizando rede de petri em uma 
empresa florestal de Minas Gerais. 

Rede de Petri Temporal 

Berman e Wang (2006) 
Planejamento logístico de entrada: 
minimizando o custo de transporte e 
estoque. 

Programação Inteira Não 
Linear 

Kengpol (2008) 

Projeto de um sistema de apoio à 
decisão para avaliar a rede de 
distribuição logística nos países da 
sub-região do Grande Mekong. 

Análise Hierárquica de 
Processos (AHP) 
combinado com a 
Programação Linear 
Inteira Mista (PLIM) 

Ho e Emrouznejad 
(2009) 

Projeto de rede de distribuição 
logística multi-critérios usando SAS 
/ OR. 

Análise Hierárquica de 
Processos (AHP) 
combinado com a 
Programação de Metas 
(Programação Linear) 
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Quadro 2 - Técnicas de aperfeiçoamento logístico (continuação). 

Autor Título Técnica 

Nealer et al. (2011) 
Transporte modal de frete necessário 
para a produção de bens e serviços 
dos EUA. 

Análises de Entradas e 
Saídas. 

Meisel et al. (2013) 
Planejamento integrado de produção 
e transporte intermodal em larga 
escala de uma redes de distribuição. 

Um método de 
ramificação e corte 
personalizado e uma meta-
heurística da Pesquisa de 
Vizinhança Variável 

Markovic et al. (2014) 
Expedição de caminhões para 
operações de frete. 

Não informado 

Akasaka et al. (2015) 
Procedimento de escolha e análise 
de alternativas de transporte para 
exportação de bioetanol no Brasil. 

Lógica Fuzzy 

Vasco e Morabito (2015) 
O problema dinâmico de alocação 
de veículos com aplicação em 
empresas de caminhões no Brasil. 

Modelagem matemática; 
Métodos de simulação e 
metaheurísticas de 
GRASP. 

Szeremeta-spak e 
Colmenero (2015) 

Um modelo de suporte à decisão de 
dois estágios para um centro de 
distribuição de varejo. 

Programação Não Linear 
combinado com Análise 
Hierárquica de Processos 
(AHP) 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

O processo da expedição, segundo Caputo et al. (2006), normalmente é conduzido por 

um gestor que avalia os impactos de duas situações distintas, a saber: i) entrega da carga 

utilizando a capacidade máxima do meio de transporte que, por sua vez, gera um custo menor 

ao cliente ou ii) entrega com baixo aproveitamento da capacidade do transporte (peso morto), 

rateando o custo pelas mercadorias alocadas no transporte designado. 

Alinhado com a pesquisa bibliográfica e com as justificativas para cada escolha dos 

itens de custo, na sequência, foi apresentado a subseção sobre tributação. 

3.2 TRIBUTAÇÃO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil – CF, criada em 1988, tem um 

capítulo destinado à instituição do Sistema Tributário Nacional (STN), a partir do artigo 145 

até 169. Após a criação da Constituição vigente e, por exigência do artigo 146 do STN, foi 

criada a Lei Complementar destinada a regular: i) conflitos de competência entre União, 
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Estados (e Distrito Federal) e Municípios; ii) limitação do poder de tributar e; iii) estabelecer 

normas gerais em matéria de tributação (BRASIL, 1988). 

Deste modo, a CF recepcionou, ou seja, aceitou e validou a Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966, nomeando-a Código Tributário Nacional – CTN que, em seu artigo 3º, definiu 

o termo tributo como “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 

se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada”. 

Primeiramente, nos artigos 145, 148 e 195 da CF, são apresentados os tributos que a 

União, Estados (mais o Distrito Federal) e os Municípios podem instituir: i) Impostos que 

podem incidir sobre a renda, a propriedade ou sobre o consumo; ii) Taxas; iii) Contribuição de 

Melhorias que decorre do repasse de gastos com obras públicas; iv) Empréstimos 

Compulsórios; e v) Contribuições Sociais que incide sobre o lucro, receita ou faturamento, além 

da folha de salário e demais rendimentos do trabalho, sendo este custeado pelo empregado e 

pelo empregador, de forma concomitante. 

O CTN (1966) apresenta, ainda, como impostos de competência da União: Imposto 

sobre a Importação – II (art. 19); Imposto sobre a Exportação – IE (art. 23); Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural – ITR (art. 29); Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza – IR (art.43); Imposto sobre Produto Industrializado – IPI (art. 46); Imposto sobre 

Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores 

Mobiliários – IOF (art.63). Além dos impostos presentes no CTN, a CF (1988) acrescentou à 

lista da União o Imposto sobre Grandes Fortunas, no seu artigo 153, VII, que até o ano de 2017 

não foi instituído de fato apesar de existir a previsão constitucional. 

Na CF (1988), mais especificamente no artigo 155, são apresentados os tributos de 

competência dos Estados e Distrito Federal, a saber: Imposto Transmissão Causa Mortis e 

Doação – ITDCM; Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 

além do IPVA, sigla para Impostos sobre Propriedade de Veículos Automotores. 

Por fim, para os Municípios, a CF, em seu artigo 156, atribuiu a competência de legislar 

sobre: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; Imposto sobre 

Transmissão "inter vivos" a Qualquer Título de Bens Imóveis – ITDBI e, por fim, o ISSQN – 

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, desde que este não tenha incidência do ICMS. 

Na logística é cabível o ISSQN para as operações de circulação de mercadoria e pessoas 

(serviço de transporte coletivo) dentro de um mesmo Município. O ISS tem alíquota mínima de 
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2% e máxima de 5% dependendo do serviço praticado. Também decorrente de legislação 

nacional para evitar conflitos e guerra fiscal entre Municípios o legislador fixou as alíquotas e 

a listagem de serviços e, deste modo, por não existir variação, também está fora do estudo desse 

trabalho. 

Por outro lado, Araújo et al. (2014) e Silva (2007) demonstraram que, não apenas 

impostos são cobrados nas operações de compra e venda, mas também contribuições definidas 

na CF como, por exemplo, o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (PIS) e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

Esses, por sua vez, incidem sobre o faturamento de qualquer produto e serviço, inclusive sobre 

o serviço de transporte e importação de mercadorias. 

A legislação do PIS e da COFINS é nacional, tem percentual diversificado por produto. 

Podem ser monofásicos, ou seja, cobrados de uma única pessoa (física ou jurídica) e não 

incidindo aos demais repasses na rede de distribuição – tal qual ocorre com o ICMS. Portanto 

o PIS e da COFINS não apresentam diferenças de cobrança e alíquotas em decorrência de sua 

localização. Por essa razão, não foram fonte de observação deste estudo. O mesmo não ocorre 

com o ICMS para o qual, além de existir vinte e sete regulamentações distintas (por ser 

estadual), cada estado cria incentivos fiscais diferentes, com sistemáticas diferentes, gerando 

oportunidades de análises por parte das empresas e produções científicas.  

A fim de complementar à definição de tributo, Silva (2007) apresenta o conceito de fato 

gerador como sendo aquele que ocorre na esfera hipotética do universo legal e que, no entanto, 

uma vez que existam fatos reais que comprovem sua ocorrência, gera a obrigação de pagar o 

tributo para uma pessoa, seja esta física ou jurídica. Um exemplo é apresentado por Calciolari 

(2006): é gerada a obrigação de pagamento do ICMS a partir de operação de saída de 

mercadoria de um estabelecimento, seja esse comercial, industrial ou de serviço, sendo o fato 

gerador a circulação de mercadoria pelo território nacional ou a prestação do serviço de 

transporte intermunicipal ou interestadual. 

Tratando mais especificamente do ICMS, foco da presente dissertação, Queiroz (2011), 

assim como Silva (2007) e Cunha (2008), listou os atributos gerais do ICMS, sua evolução, a 

guerra fiscal no Brasil, o conceito de elisão fiscal, entre outros. Além disso, afirmaram que o 

ICMS incide sobre operações logísticas, portanto, em processos de vendas, transferências e 

envio de produtos entre estados, independente de se tratar de uma operação da indústria, 

comércio, ou ainda serviço de transporte. 
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Calciolari (2006), Silva (2007), Cunha (2008) e Queiroz (2011) demonstraram o 

conceito de não-cumulatividade do ICMS, ou seja, o imposto tem uma sistemática de crédito e 

débito que, após conciliação, gera um saldo, seja ele credor ou devedor, ao sujeito passivo 

(pessoa física ou jurídica de direito do ICMS). Os créditos são adquiridos nas operações de 

compras (ou entradas) de mercadorias, além do pagamento a serviços de transporte (para aquele 

que for o tomador desse serviço). Por outro lado, os débitos são gerados em operações de saídas 

(sejam elas vendas, transferências ou remessa de modo geral). Logo, o sujeito passivo, ou seja, 

aquele que deverá pagar o imposto, recolherá ao governo estadual a parcela líquida do valor 

agregado na operação. 

A seletividade é outro conceito intrínseco ao ICMS, fazendo necessária sua explicação, 

como nos trabalhos de Silva (2007) e Queiroz (2011). Segundo os Autores, para cada tipo de 

produto haverá alíquotas (percentual de taxação do imposto) de ICMS diferentes. Por exemplo, 

quanto mais necessário e essencial é o produto, menor será sua carga tributária, porém a 

recíproca é verdadeira, pois quanto menos necessário e essencial à vida humana for àquela 

mercadoria, maior será sua alíquota.  

Peres e Mariano (2010) descrevem que a Constituição Federal brasileira atribuiu 

competência aos estados para legislar sobre o ICMS. Complementam que o Senado Federal foi 

eleito como determinador das alíquotas interestaduais para que, deste modo, fosse possível 

garantir harmonia na relação entre os estados no que se refere à distribuição da carga fiscal nas 

relações comerciais. 

No Brasil, desde janeiro de 2016, a lei geral do ICMS definiu que se utilize como 

alíquotas básicas em vigor até o presente trabalho:  

I) 4% para venda interestadual de material decorrente de origem importada; 

II) 7% ou 12% para vendas interestaduais de materiais de origem nacional, sendo o 

que diferencia uma da outra é a origem e o destino; e 

III) a interna do estado que podem ser de 17%, 18% ou 20%, tendo como exemplo, 

respectivamente, os estados do Ceará, Paraíba e Rio de Janeiro.  

De acordo com o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias – CONFAZ (2017), para 

operações interestaduais, ou seja, entre dois estados, a alíquota do ICMS possui sistemática 

diferenciada, como se segue: i) para operações de origem importada, ou com percentual de 

importação superior a 40%, alíquota de 4%; ii) materiais de origem nacional, partindo dos 

estados da Região Sul e Sudeste (com exceção do Espírito Santo) para qualquer estado das 

Regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste, além do Espírito Santo, alíquota de 7% e, por fim, iii) 
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para demais operações, alíquota de 12%. Vale ressaltar que, em operações internas ao estado, a 

alíquota será a definida pelo próprio estado onde ocorre o fato gerador como, por exemplo, no 

caso do estado do Rio de Janeiro, que possui a maior alíquota interna até a presente data, sendo 

esta de 20% (18% de taxa efetiva e 2% de cobrança adicional motivada pelo combate a 

pobreza). 

Em 2016, ocorreram mudanças na diferença de alíquotas vendendo para outro estado, 

no âmbito do ICMS com a publicação da Emenda Constitucional nº 87 de 2015, 

especificamente para vendas a não contribuintes do imposto, ou seja, consumidores finais da 

mercadoria vendida. Como cada estado brasileiro tem a competência para legislar sobre o ICMS 

de forma independente uns dos outros, cada um ajustou suas leis internas para desconsiderarem 

empresas construtoras da condição de contribuintes do ICMS, bem como órgãos públicos, 

tornando-os consumidores finais para fins de ICMS. A referida mudança (BRASIL, 2015) criou 

uma repartição financeira mais igualitária entre os estados, com o fim de eliminar ou reduzir as 

desigualdades de arrecadação nos cofres dos mesmos, passando ao estado consumidor 

(empresas que compram naquele estado) uma fatia maior na arrecadação do ICMS.  

Com a complexidade tributária do Brasil, não se tem uma regra única para o ICMS, 

situação comum em países em desenvolvimento como na Índia (AVITTATHUR ET AL., 2005). 

Os estados concedem incentivos fiscais às empresas a fim de motivá-las a instalar postos em 

seus territórios, gerando empregos, desenvolvimento na economia local e um incremento na 

arrecadação, que ora não existia, caso conhecido como “guerra fiscal” (CARRARO, 2009). 

Ainda sobre esta disputa, Silva (2007) relatou que, em tal cenário, há ganho financeiro para o 

empresário por conta da dispensa ou redução do pagamento do ICMS e, dessa forma, motiva 

as empresas a criarem filiais nesses locais incentivados.  

Yoshizaki (2012) demonstrou que as mercadorias circulam de uma filial a outra, 

aproveitando os incentivos fiscais estaduais (ICMS) que a empresa tenha e que foram 

conceituados de “turismo fiscal”. Por consequência, o resultado final da operação, pelo simples 

fato de transitar com o material entre os estados, pode modificar o custo logístico. 

Araújo et al. (2014) consideram os seguintes tributos como pertencentes as operações 

logísticas: PIS, COFINS, IR, CSLL, ICMS, IPVA e IPTU. Já Silva (2007) listou de uma 

operação internacional os seguintes tributos: o ICMS, PIS, COFINS, IPI, II e IOF. A 

similaridade entre os estudos foram o ICMS, o PIS e o COFINS sendo os três tributos 

decorrentes do consumo de bens e serviços. 
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Segundo relatório oficial do Ministério da Fazenda de 2016, a carga tributária do Brasil 

representa 32,42% do PIB de 2014, o que equivale a R$ 1.928,18 bilhões em impostos. Inserido 

nesse valor, destaca-se a categoria dos tributos sobre o consumo de bens e serviços, 

representando 49,68% do total da arrecadação, ou R$ 957,9 milhões. O maior destaque é o 

ICMS, que representa 6,72% dos 32,42%, se configurando como a maior fonte de arrecadação 

governamental dentre os tributos sobre o consumo de mercadorias e serviços. 

Nota-se dessa forma que o ICMS recebe destaque no debate logístico em especial 

quando da configuração da rede de distribuição, principalmente por variar em cada estado 

brasileiro e ser um dos tributos de maior influência na composição do preço da mercadoria ou 

na prestação de serviço de transporte, que por sua vez afeta o custo. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção apresentam-se os procedimentos metodológicos, sendo subdivididos em 

duas partes: i) procedimento técnicos de pesquisa e ii) o procedimento de cinco passos para a 

configuração da rede de distribuição. 

4.1 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE PESQUISA 

 

A Tabela 3 sintetiza a classificação metodológica dessa dissertação. 

 

Tabela 3 - Síntese da classificação da pesquisa. 

Abordagem Classificação 
Descrição 

(Gerhardt e Silveira, 
2009) 

Justificativa 

Natureza Aplicada 

Objetiva gerar 
conhecimento para 
solução prática de 

problema específico. 

Pretende-se gerar conhecimento 
específico para a configuração 
da rede logística com base em 

custos e tributos de uma 
multinacional. 

Abordagem do 
Problema 

Qualitativa 

Dado a origem dos dados 
históricos, não aleatórios, 
e a sua aplicação em um 

caso, a pesquisa é 
abordada de forma 

qualitativa. 

O método proposto para a 
análise da configuração da rede 
logística e seus custos e tributos 
se baseia em dados estatísticos 

mas não em hipóteses para  
inferências. 

Procedimentos 
Técnicos 

Bibliográfica Revisão bibliográfica. 

Elaboração de referencial 
teórico e levantamento das 
técnicas, dos atributos, dos 

dados do estudo. 

  Documental 

Quando elaborada a 
partir de materiais que 

não receberam 
tratamento analítico. 

Coleta de dados, indicadores, 
taxas, atributos e medidas em 

documentos e relatórios da 
empresa multinacional. 
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Tabela 3 - Síntese da classificação da pesquisa (continuação). 

Abordagem Classificação 
Descrição 

(Gerhardt e Silveira, 
2009) 

Justificativa 

Procedimentos 
Técnicos 

Estudo de Caso 

Envolve o estudo 
profundo de objetos de 

maneira que se permita o 
seu amplo e detalhado 

conhecimento. 

Estudo em uma metalúrgica 
que atende ao mercado 

nacional e sua configuração de 
rede logística com seus custos e 

tributos. 

Objetivos Exploratória 

Visa proporcionar 
esclarecer um problema 

com vistas a torná-lo 
explícito para uma 

empresa. 

Aprofundamento na pesquisa 
do problema a ser tratado 

(configuração da rede logística 
e seus custos) e do passo a 

passo para solucioná-lo 
(simulação das variações dos 

custos e dimensões que 
sobressaem). 

Objetivos Descritiva 

Visa descrever as 
características de 

determinada população 
ou fenômeno ou o 
estabelecimento de 

relações entre variáveis. 

Proposição de um conjunto de 
custos que permitam a 

avaliação da configuração da 
rede logística. Descrição de 

como cada critério (e/ou 
atributo) proposto influência 

nas alternativas e proposição de 
melhorias. 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, conforme 

apresentado por Gerhardt e Silveira (2009), para elucidar a investigação das proposições sobre 

o tema de configuração da RD e a influência dos custos logísticos e a tributação. 

No que tange aos procedimentos metodológicos e de acordo com Gerhardt e Silveira 

(2009), esta pesquisa científica tem natureza descritiva, pois visou descrevera influência dos 

custos logísticos e a tributação na configuração de RD. Também tem caráter exploratório, pois 

visou esclarecer esta questão com vista a torná-la explícita (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). 

A investigação teve uma abordagem qualitativa, tendo sido utilizado dados históricos, 

não aleatórios, aplicado em um estudo de caso único conforme define Gil (2002) em uma 

empresa do ramo de metalurgia doestado do Rio de Janeiro, considerando-se as variáveis 
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envolvidas com o custo de transporte, de estoque, de expedição e ICMS na operação da venda. 

Essas variáveis foram fornecidas por um gestor da área financeira, que disponibilizou os dados 

referentes ao período de 2014 a 2016.  

Os dados do período investigado (2014 a 2016) foram analisados e submetidos a uma 

técnica de simulação. Na sequência, comparou-se os dados originais com o resultado da 

simulação, conforme destacado por Creswell (2010), a fim de obter uma discussão cruzada 

entre as variáveis. 

Para melhor detalhamento da classificação da pesquisa, desenvolveu-se a Figura 5, que 

apresentou fluxograma do inter-relacionamento dos procedimentos técnicos (SILVA e 

MENEZES, 2005). O fluxograma foi dividido em etapas, e a primeira etapa visou fornecer o 

embasamento teórico e os conceitos necessários para demonstrar o caminho a ser seguido nas 

etapas seguintes. Já na etapa dois, tem-se a aplicação do método com os dados levantados na 

primeira, bem como sua análise. E, por fim, na terceira etapa, obteve-se as conclusões do 

estudo. 

 

 

Figura 5 - Fluxo da pesquisa para a Dissertação de Mestrado. 
Fonte: Adaptado de Leal Jr. (2010). 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Início.

Fim.

Pesquisa 
Bibliográfica/Document

al para entendimento
teórico:

Logística;

Estudo de Caso:
Aplicação do método 

a empresa 

Definição do método de 
pesquisa e variáveis 

(indicadores) a serem 
analisados.

Conceitos

Pesquisa de campo para 
conhecimento da 

empresa e dos dados.

Simulação: aplicão dos 
dados e criação dos 

cenários.

Análise dos resultados 
e comparação com os 

Apresentar as 
conclusões.

Desfinição do Método: 
Procedimento de cinco 

passos.
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A partir do fluxo desenhado e dos estudos realizados, aprimorou-se a compreensão e 

análise do tema, em especial para o desenvolvimento do Procedimento dos Cinco Passos (PCP), 

que será detalhado na subseção 4.2, bem como a aplicação do PCP na seção 5 da presente 

dissertação. 

4.2 PROCEDIMENTO DE CINCO PASSOS (PCP) 

 

Este método foi desenvolvido em formato de procedimento para auxiliar na 

configuração de uma rede de distribuição com base nos custos logísticos e na tributação 

(ICMS), surgindo então a Tabela4 que deve ser seguida ao replicarem outros casos. 

 

Tabela 4 - Passos do procedimento de avaliação. 

Passos Descrição Nível Resultado 

1 
Definições 

iniciais 

1 Caso 
* Empresa do caso 

estudado 

Descrição dos 
fatores básicos para 

orientar a análise 

2 Carga * Produto transportado e 
suas características 

3 Transporte 
* Rede(s) de transporte a 

ser utilizada(s) 
* Modo a ser analisado 

4 
Rede de 

Distribuição 

* Categorias e aspectos de 
análise 

* Ponto de vista da análise 
* Nível de análise 

* Abrangência da análise 

2 Custos e peso 

1 Escolha 

* Pesquisa bibliográfica e 
documental para escolher 

quais custos serão 
considerados Lista de custo e suas 

respectivas 
ponderações 

2 Ponderação 

* Pesquisa de campo e/ou 
bibliográfica para 

ratificação da escolha da 
ponderação (pesos) do 

custo 

3 
Indicadores e 

medidas 

1 Indicadores 
* Pesquisa bibliográfica 

para seleção dos 
indicadores 

Tabela com 
indicadores e 

medidas associadas 
à custo 2 Medidas 

* Determinação de medidas 
com base nos indicadores 

selecionados 
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Tabela 4 - Passos do procedimento de avaliação (continuação). 

Passos Descrição Nível Resultado 

4 
Coleta de 

dados 

1 Coleta 
* Pesquisa bibliográfica ou 
documental para obter os 
valores dos indicadores 

Tabela com os 
valores dos 
indicadores 

2 Validação 
* Validação de 

consistências dos valores 

5 
Processamento 

e análise 

1 Processamento  * Cálculo das medidas Diretrizes para a 
configuração da 

rede logística 2 Análise  * Análise dos resultados 

Fonte: Elaborado com base em Leal Jr. (2010), Guimarães (2016) e Ribeiro (2017). 

 

Cabe ressaltar que este PCP não tem aplicação para outra forma de análise que não seja 

custos logísticos. 

 

Passo 1: Definições iniciais 

Neste procedimento é necessário avaliar quais fatores que nortearão a análise da tomada 

de decisão para a configuração da rede de distribuição logística. Para cada ramo de atividade, 

o tipo de material ou produto a ser transportado pode influenciar no desenvolvimento do método 

(LEAL Jr., 2010). 

No primeiro nível, é importante identificar e caracterizar a empresa objeto do estudo e, 

deste modo, fornece ao tomador da decisão uma visão geral e ampla do tipo de empresa, o que 

facilitará entender as necessidades pontuais de cada atividade empresarial. 

No segundo nível, se fez necessário a definição dos produtos a serem transportados, bem 

como suas características. Essa carga tem custos que se iniciam no processo de compra ou 

produção e vão até o consumidor, passando por armazenagem e movimentação. Os produtos 

podem ser transportados em conjunto ou separadamente aos clientes, passando ou não por um 

CD e ainda sendo possível a variação por origem, destino ou cliente. 

Já no terceiro nível, o transporte pode ser realizado por um ou mais modos, o que, por 

consequência, influencia a tomada de decisão. Recomenda-se que defina de forma prévia 

quantos modos de transporte farão parte da análise, para que a aplicação do procedimento seja 

tratada de forma adequada. A utilização de mais de um modo de transporte demanda mais tempo 

de preparação e análise dos resultados finais, aumentando a complexidade para o pesquisador. 
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Recomenda-se que, em não se tendo as definições do transporte, seja cuidadosamente 

avaliado a utilização de informações adequadas por entender o quanto há de relevância esse 

custo. 

O quarto nível está relacionado aos custos logísticos, que podem se subdividir de várias 

formas (por exemplo: fixo e variável, frete e suas distâncias, aluguel, mão de obra, combustível, 

depreciação, impostos, armazenagem, movimentação, seguro, impostos, entre outros) e que é 

relevante na determinação de uma rede de distribuição. 

Deve-se ter atenção redobrada ao se definir tais níveis, porque, existindo distorções 

nesta etapa, haverá também em todas as outras subsequentes. Portanto é recomendável que se 

gaste mais tempo no estudo desse passo, evitando-se que no meio da pesquisa, seja necessário 

voltar ao Passo 1. 

O resultado desse primeiro passo (saída) é um descritivo dos fatores básicos a serem 

utilizados, a fim de orientar o avaliador quais os parâmetros, dimensões e fatores servirão para 

os passos seguintes. 

 

Passo 2: Custos e peso 

 

Este passo tem como finalidade a ratificação do passo anterior e investiga quais 

dimensões são aplicáveis ao tipo de estudo, ou ainda, como elas se relacionam. 

No primeiro nível deste segundo passo, encontra-se o momento da pesquisa 

bibliográfica, que dá o amparo necessário as dimensões a serem utilizados como peças chave 

da pesquisa. A Tabela 1, do capítulo 2, demonstra alguns exemplos dos muitos tipos de custos 

em uma operação logística, que pode servir de base para a escolha dos custos. Entretanto, a 

Tabela 1 não é definitiva, reforçando e justificando o uso da pesquisa bibliográfica para 

encontrar possíveis novas dimensões de custo.  

A própria Tabela 1 auxiliou a sugestão dos custos utilizados nesse trabalho, juntamente 

com a Tabela 2 e a Figura 4, foco de estudos em outras pesquisas. Vale observar se a análise 

for voltada para um contexto industrial, certos recursos são sensíveis e nem sempre estão 

disponíveis de forma abundante, como por exemplo água ou energia elétrica, que pode ou não 

ter alto valor para este ramo de atividade e, por consequência, gerar custos relevantes nas 

análises. 

Recomenda-se que, após a definição dos custos, seja verificado se a empresa pode 

fornecer os dados, pois em caso de indisponibilidade na obtenção desses dados (Passo 5), a 
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sequência do procedimento ficará prejudicada. O mesmo cabe para a aplicação deste PCP em 

dados decorrentes de outras fontes, como por exemplo de associações representativas de classe 

que normalmente obtém informações de várias empresas daquele tipo de ramo. 

Para o segundo nível (ponderação), considera-se que as influências e ponderação para 

cada custo pode ou não ter peso iguais, com o intuito de observar qual comportamento teriam 

após a aplicação da simulação. É possível que a literatura apresente ponderação do custo 

escolhido e que por sua vez, caberá ao pesquisador escolher utilizá-los ou não. 

Em suma, a saída do passo dois é a lista de quais custos podem ser utilizados e quais 

pesos devem ser considerados, seja com base em estudos anteriores ou com novas pesquisas. 

Cabe ressaltar que os custo se os pesos escolhidos podem afetar de forma positiva ou 

negativa a avaliação e o resultado final do estudo. Modificando o escopo da pesquisa, faz-se 

necessária a revisão do primeiro e do segundo passo, pois haverá impactos nas análises e nos 

resultados esperados. 

 

Passo 3: Indicadores e medidas 

 

Guimarães (2016) e Leal Jr. (2010) definem indicadores como sendo a representação 

quantitativa de um atributo, que nesta pesquisa é o custo logístico. Por exemplo: quantidade de 

produto transportado, quantidade de combustível consumido. Já as medidas, representam a 

combinação desses indicadores escolhidos, por exemplo: quantidade de produto transportado / 

quantidade de combustível consumido (GUIMARÃES, 2016). 

No primeiro nível desse passo deve-se definir indicadores necessários para os custos. 

Para tanto, é necessário fazer uma pesquisa bibliográfica de indicadores que comumente são 

utilizados para analisar os dados no ambiente de uma configuração de rede de distribuição. 

Contudo, ao se definirem os indicadores, é necessário se certificar anteriormente de que os 

dados para sua composição estejam disponíveis para coleta. Também é importante observar se 

os indicadores representam o mesmo sentido de resultado, ou seja, quanto menor o índice, 

menor o custo.  

No segundo nível, as medidas selecionadas devem representar os dados que serão 

analisados pelo pesquisador e, portanto, merecem atenção quanto suas composições decorrentes 

dos indicadores estudados. Cabe verificar se as medidas servirão de parâmetros para propor 

melhorias para quem as forneceu. 
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Como produto desse passo uma tabela com os respectivos indicadores e suas medidas 

associados a cada custo. 

 

Passo 4: Coleta de dados 

 

Este passo consiste no levantamento dos dados a serem trabalhados e que se tornarão os 

valores dos indicadores. Relatórios de empresas, dados de sindicatos, associações e entidades 

representativas de classe ou grupos empresariais são boas fontes de indicadores. 

Antes de analisar, é necessário verificar a validação e consistência dos dados. As 

correções na base de dados têm por finalidade a eliminação de falhas, aumentando a 

assertividade e confiabilidade da pesquisa, em especial quando da eliminação de dados, o que 

pode vir a distorcer os resultados (outliers – explicado a seguir, no Passo 5). 

Manter os dados atualizados em tabelas auxilia a revisão, facilitando o acesso à 

informação sempre que necessário. É necessária a aplicação de unidade de medida padrão para 

os dados (quilo, metro, peça, etc.) para facilitar as comparações e a análise. 

Como produto (saída), os valores coletados serão os dados de entrada para o próximo 

passo. 

 

Passo 5: Processamento e análise 

 

No primeiro nível, são encontrados os valores unitários para todos os indicadores. Como 

elucidados por Magalhães e De Lima (2001), calcula-se a média e o desvio padrão de cada uma 

variável, seguido do cálculo de um valor máximo e mínimo para cada variável, para se 

encontrarem as distorções e eliminá-las. Esses valores determinam a faixa onde as variáveis da 

base deverão aparecer em uma distribuição estatística para que, na sequência, seja possível 

analisar. A distribuição da probabilidade apresenta-se como uma faixa de valores possíveis 

(GUIMARÃES, 2016). 

Maletta (2005) coloca que para este tipo de pesquisa é aceitável o nível de confiança de 

95,44%. Os valores que estão fora dessa faixa, chamados de outliers, devem ser eliminados 

(SEABRA Jr., 2015). Para encontrar os outliers, deve-se estabelecer os limites máximo e 

mínimo dessa faixa. Para encontrar o limite máximo utiliza-se a somada média (µ)com o desvio 

padrão (𝜎 ) e, por fim, multiplica por 95,44%. Para obter o limite mínimo utiliza-se a subtração 
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ao invés da soma. A partir da exclusão dos outliers, constroem-se tabelas com colunas em 

mínima, média e máxima, segmentando as informações. 

Já no segundo nível, tem-se a análise e comparação dos dados com os resultados 

utilizados no Passo 3, sendo possível construir gráficos/quadros/tabelas para auxiliar na análise. 

É um passo importante para que sejam feitas críticas aos dados coletados e possíveis distorções 

dos resultados, além de ser o momento de comparar e fazer reflexões a respeito dos custos. 

Podem ser utilizados alguns métodos para essa análise, porém para realizar isso de modo 

probabilístico, com um risco associado a cada medida escolhida, a Simulação de Monte Carlo 

(SMC) surge como uma solução adequada. 

A utilização de simulação tem sido considerada por pesquisadores na aplicação de 

melhorias à forma de abordagem do problema logístico (RIZZOLI ET AL., 2002; 

GAMBARDELLA ET AL., 2002; LEAL Jr, 2010; MARKOVIC’ E SCHONFELD, 2011; 

MARKOVIC´ ET AL., 2014; GUIMARÃES, 2016; RIBEIRO, 2017). Neste caso, destaca-se 

no presente estudo a SMC. 

Torok (2014) apresentou a utilização do SMC para três fins: otimização, integração 

numérica e probabilidades por meio de uma distribuição. Salling (2013) esclareceu que a SMC 

é um método que envolve amostragens aleatórias de dados, a fim de analisar e abordar o 

problema. Vanorio e Mera (2012) afirmaram que, com a SMC, é possível analisar os riscos em 

sua frequência, magnitude e ocorrência, e por meio de intervalos (e/ou distribuição), que por 

sua vez podem reproduzir uma série de resultados denominados probabilidade.  

A SMC permite uma demonstração das incertezas naturais e reais, por meio de entrada 

de dados com valores de médias ou esperados e um desvio padrão para que se possam observar 

as variações em relação à média (VANORIO e MERA, 2012). Salling (2008) incluiu como 

fenômeno natural aquele que possa ser observado com distribuição simétrica, ou seja, 

apresentando valores próximos da média em que teriam maior possibilidade de ocorrer. A SMC 

permite testar em ambiente seguro a tomada de decisão, a partir de dados reais do passado, 

tendo o potencial de demonstrar quais as chances de ocorrência em cenários distintos. Essa foi 

uma das razões para a escolha do método.  

Ao processar a SMC a partir do valor mais provável e da amplitude mínima e máxima, 

a simulação gerará centenas ou milhares de valores de forma aleatória, gerando resultado 

denominado iteração (VANORIO e MERA, 2012). Du et al. (2009) relataram que, por ser um 

método baseado em probabilidade matemática, têm-se as seguintes vantagens: i) simplicidade; 

ii) aderência pela não influencia dos limites do problema; e iii) convergência, sem focar no 
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problema. Por outro lado, Dilip e Babu (2013) apresentaram como desvantagem do uso da SMC 

o tempo de processamento e de iterações necessárias para obter base confiável e ideal e que, 

mesmo assim, é solucionado pelo uso da computação. Guimarães (2016), em sua obra, utilizou-

se desse método justamente pela afirmação de que, quando se têm dados insuficientes, aí está a 

vantagem. 

O uso da SMC na área de logística foi apresentado em: riscos em operação de transporte, 

simulação de docas e movimentação de cargas, avaliação de projetos e sua viabilidade, 

capacidade no transporte de cargas, previsões de tráfego, utilização e tempo de vida de 

pavimentação, estimativas de eco eficiência e poluição ambiental, entre outros temas conforme 

Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Sistemas utilizados na Simulação de Monte Carlo. 

Área Autor Tipo Ano Título ajustado Software Variáveis analisadas 

M
ei

o 
A

m
bi

en
te

 

Torok Artigo 2014 

Simulação de 
Monte Carlo da 

emissão do 
transporte 
rodoviário. 

MS Excel 

Emissão de CO², 
Milhagem em Km, 

Consumo de 
combustível em 

Lt/100 Km, 
Número de veículo, 

Emissão de poluentes 
CO²/Lt 

Guimarães Dissertação 2016 

Avaliação do 
desempenho 

sustentável das 
alternativas de 

transporte urbano 
de passageiros 

@Risk 

Modo, 
Tipo de transporte, 

Alternativas de 
transporte, 

Capacidade do 
veículo, 

Combustível. 

Hoef e 
Johansson 

Artigo 2017 

Combustível 
eficiente na 
formação de 
pelotões de 
caminhões. 

CVXOPT 

Nível de combustível 
no tanque, 

Minimização do 
consumo de 

combustível pelo 
controle do tempo de 

viagem, 
Controle do tempo de 

viagem. 
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Tabela5 - Sistemas utilizados na Simulação de Monte Carlo (continuação). 

Área Autor Tipo Ano Título ajustado Software Variáveis analisadas 
M

ei
o 

A
m

bi
en

te
 

Ribeiro Dissertação 2017 

Avaliação do 
desempenho 

sustentável de 
terminais de 
contêineres 

@Risk 

Movimentação de 
contêineres, 

Receita Líquida, 
Emissão de CO², 

Consumo de energia 
renovável, 

Número de empregos 
gerados, 

Número de projetos 
sociais. 

  Liu e 
Meng 

Artigo 2013 

Abordagem da 
distribuição da 

computação 
para 

problemas de 
equilíbrio de 
usuários em 
larga escala. 

Não Informado 

Tempo de usa da CPU 
(horas), 

Processador, 
Eficiência, 

Carga relativa de 
dados. 

E
ng

en
ha

ri
a 

Wang, 
Yajima 
e Liang 

Artigo 2014 

Modelagem 
Bayesiana de 

Corrosão 
externa em 

tubos 
subterrâneos 
baseado na 
integração 

entre técnicas 
de Monte 
Carlo em 
cadeias de 
Markov e 

Inspeção de 
dados 

agrupados.  

Não Informado 
Local do desgaste 
Escala de desgaste 

Tamanho do desgaste 

  

Spelina, 
Jones e 
Frey 

Artigo 2014 

Simulação 
estocástica e 
análise de um 

sistema de 
controle de 

knock 

Não Informado Ocorrências de Knock 
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Tabela 5 - Sistemas utilizados na Simulação de Monte Carlo (continuação). 

Área Autor Tipo Ano Título ajustado Software Variáveis analisadas 
E

ng
en

ha
ri

a 

Reath, 
Dong e 
Wang 

Artigo 2018 

Estimativa 
melhorada dos 
parâmetros da 
distribuição 

logística com 
aplicações. 

função rllogis 
do pacote 

STAR criado 
por Pouzat 

(2012) 

Escala da Distribuição 
Logística 

Forma da Distribuição 
Logística 

P
av

im
en

ta
çã

o 

Dilip e 
Babu 

Artigo 2013 

Metodologia 
para a Back 
Analysis e 

Confiabilidade 
no 

desenvolvimento 
de pavimentos 
usando Cadeia 
de Markov - 
Simulação de 
Monte Carlo 

MATLAB 
KENPAVE 

Tensão de tração na parte 
inferior da mistura do 

asfalto 
Tensão compressiva 
vertical no topo do 

subleito 

T
rá

fe
go

 

Du, 
Geng e 
Su 

Artigo 2009 

Modelo de 
simulação 
baseado no 
método de 

Monte Carlo 
para atribuição 
de tráfego em 
local de rede 
rodoviária. 

Não Informado 

Ocorrências de manobras 
feitas pelo condutor 
(esquerda, direita ou 

seguir reto) 

Vanorio 
e Mera 

Artigo 2012 

Metodologia 
para análise de 
risco em túneis 

ferroviários 
utilizando 

Simulação de 
Monte Carlo. 

@Risk 
Probabilidade de 

ocorrência de quatro tipos 
de acidentes diferentes 

Andrews Artigo 2012 

Uma abordagem 
de modelagem 

para 
gerenciamento 
de ativos da via 

ferroviária. 

Rede de Petri 

Configuração Geométrica 
dos trilhos 
Velocidade 

Quantidade de 
Manutenções durante o 

Ciclo de vida 
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Tabela 5 - Sistemas utilizados na Simulação de Monte Carlo (continuação). 

Área Autor Tipo Ano Título ajustado Software Variáveis analisadas 
T

rá
fe

go
 

Xiong e 
Mannering 

Artigo 2013 

Os Efeitos 
Heterogênios 

da Guarda 
Supervisionada 
na Severidade 
das lesões em 
adolescentes 

por acidentes de 
carro: Uma 

abordagem com 
mix finito de 
parâmetros 
aleatórios 

Não 
Informado 

Condições físicas da via 
Tipo de colisão 

Sinalização 
Iluminação 

Presença do Supervisor 
de direção 

Mudigonda 
e Ozbay 

Artigo 2015 

Calibração 
robusta de 
modelo de 

simulação de 
tráfego 

macroscópico 
usando 

colocação 
estocástica. 

MATLAB 
Fluxo de veículos por 

hora 

Godwin, 
Sajeev e 
George 

Artigo 2016 

Encontrando 
caminhos 

eficientes em 
termos de 

consumo de 
combustível 

para uma 
corrida de taxi 
em uma rede 

rodoviária 
urbana 

estocástica. 

Não 
Informado 

Aceleração e Velocidade 
Consumo de 
Combustível 

Distância 
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Tabela5 - Sistemas utilizados na Simulação de Monte Carlo (continuação). 

Área Autor Tipo Ano Título ajustado Software Variáveis analisadas 
T

ra
ns

po
rt

e 

Salling 
e Leleur 

Artigo 2012 

Modelagem de 
incertezas do projeto 

de transporte: 
Avaliação de riscos e 
análise de cenários. 

@Risk 

Desenvolvimento 
Econômico Global 

Importância da região de 
Nuuk, Groelândia como 
polo de desenvolvimento 

regional 

Salling Artigo 2013 

Uma nova 
abordagem para a 

avaliação do risco de 
viabilidade dentro da 
avaliação da infra-

estrutura de 
transportes. 

@Risk 
Previsão de Demanda 
Economia de tempo 
Custo de Construção 

Salling 
e Leleur 

Artigo 2015 

Avaliação de Projetos 
de Transporte: 

Análise de Risco de 
Viabilidade e 

Previsão de Cenários. 

@Risk 

Desenvolvimento 
Econômico 

Nível de Integração entre 
fronteiras 

Salling 
e Leleur 

Artigo 2011 

Avaliação de 
Transporte e 

Simulação de Monte 
Carlo pelo uso do 
modelo CBA-Dk. 

@Risk 

Emissão de CO² 
Custos do Veículo em 

operação 
Economia de tempo em 

viagem 
Número de Acidentes 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A partir do levantamento acima e ao analisar a Tabela 5 verificou-se que o @RISK é 

um dos softwares utilizados para a SMC. Ele é um plugin do MS Excel desenvolvido pela 

empresa Palisade, a fim de permitir SMC por meio de várias distribuições estatísticas, com 

flexibilidade de modelagem e facilidade no uso. Também se observou que não foi possível 

encontrar trabalhos que avaliem os custos logísticos e a tributação na configuração da rede de 

distribuição com o método SMC, o que reforçou a pesquisa, por proporcionar, na tomada de 

decisão, visão mais propensa às probabilidades de cada negócio. 

Como resultado de saída desse último passo, apresentam-se as tabelas confeccionadas 

de acordo com as análises em relação aos custos definidos.  
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO 
 

Nesta seção foram apresentados: a empresa do estudo de caso, os dados coletados, bem 

como os resultados obtidos e análises, seguindo os cinco passos da Tabela 4 do procedimento 

proposto na seção 4.  

 

Passo 1: Definições iniciais 

 

Nível 1 – Caracterização do Caso 

O presente estudo de caso teve como foco uma empresa, do ramo metalúrgico, 

localizada no interior do estado do Rio de Janeiro. Ela possui quatro pontos de atendimento 

(filiais) em regiões diferentes do Brasil, sendo eles: Rio de Janeiro (onde está sediada sua matriz 

fabril), Minas Gerais (outra planta fabril), além dos CDs em Pernambuco e Paraíba, criados em 

2013 devido a um grande volume de venda na região nordeste. Seus maiores clientes são 

empresas públicas e construtoras. 

Durante o período analisado, a empresa teve histórico de 45% de suas vendas para a 

região Nordeste, independente da filial utilizada no faturamento. A empresa tem dúvidas nas 

suas escolhas sobre a utilização das operações com os CDs e sua matriz, que não tem qualquer 

incentivo, faturando ora pela matriz, ora por um dos centros de distribuição. 

Dentre os custos logísticos tradicionais avaliados pela empresa, destacam-se os valores: 

do transporte, do estoque e da expedição. Quanto à questão tributária, a empresa conta com os 

incentivos fiscais no ICMS concedidos para os CDs que estão instalados nos estados de 

Pernambuco e Paraíba e, por consequência, passa a pagar um valor de ICMS menor do que a 

estabelecida pela lei geral. Há um abatimento adicional na forma de crédito de um percentual 

(%), ou eliminação das alíquotas da regra geral em substituição a uma alíquota menor sobre o 

montante da venda total praticada pelo estabelecimento. 

Exemplificando, toma-se o caso de Pernambuco, que em suas operações de saída do 

estabelecimento para outro estado com material de origem importado, é usado a alíquota de 4%. 

Na empresa com o benefício, a operação será, de fato, equivalente a 2,10% (ICMS da lei geral 

de 4% destacado na nota fiscal de venda menos um crédito/desconto de 47,5% sobre os 4% 

conforme Lei 11.675/1999). 

Já para uma venda dentro de Pernambuco, com o benefício, onde o ICMS interno é de 

18%, a empresa tem efetivamente um ICMS de 10% (ICMS da lei geral de 18% da venda dentro 
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de PE, menos um crédito de 8% definido no Decreto 21.959/1999 de concessão do benefício). 

Antes de 2016, a alíquota local do ICMS dentro de PE era de 17%, dessa forma o valor efetivo 

do ICMS era de 9% (17% menos 8%). 

Na Paraíba as vendas dentro do próprio estado que, via de regra, possui a alíquota de 

ICMS de 18% destacado em nota fiscal, permitem à empresa beneficiada pagar aos cofres 

públicos paraibanos somente 4% de ICMS sobre o total das vendas, desde que se elimine 

qualquer crédito decorrente de suas compras (crédito é o valor do ICMS destacado nas 

operações de entrada na filial e que serão utilizados para abater do ICMS de saídas). E nas 

vendas para fora do estado (PB) a alíquota da lei é de 12% ou 7%, mas o recolhimento de fato 

será de 1% do ICMS destacado na venda, conforme Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Taxa efetiva do ICMS nas filiais incentivadas. 

Local 
PB PE 

ICMS Oficial ICMS Incentivo ICMS Oficial ICMS Incentivo 

Dentro do Estado 
17% 3% 17% 9% 

18% 4% 18% 10% 

Fora do Estado 

4% 1% 4% 2,10% 

12% 1% 12% 7,5% 

17% 1% 17% 12,5% 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Em função desses fatos apresentados, observou-se que as escolhas envolvendo a 

configuração de um CD poderiam não ser aquelas apresentadas na literatura como as melhores, 

a não ser pelo custo, conforme exposto por Chopra e Meindl (2006). 

A empresa participa de licitações para vendas às empresas públicas. Uma vez informado 

o local do faturamento no momento do pregão, esse não poderá ser modificado. A tomada de 

decisão ocorre anteriormente ao faturamento da empresa. Nas vendas para empresas privadas, 

não há qualquer limitação da escolha do local de faturamento, podendo utilizar qualquer ponto 

da rede de distribuição existente. 

 

Nível 2 – Carga 

A carga relacionada a este estudo é composta por materiais sólidos em diferentes 

formatos e tamanhos. São classificados em: 
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 TB: produto destinados ao saneamento básico, com comprimento variável, em 

média, entre 6 ou 7 metros. São produzidos apenas na fábrica do estado do Rio 

de Janeiro. 

 VVL: componente do produto TB que têm como função o controle, retenção, e 

eliminação de ar ou turbulências dentro do sistema de água ou rejeitos. São 

produzidas apenas na fábrica do estado de Minas Gerais e, desse local, podem 

ser vendidas como um produto semiacabado. Sua montagem é realizada na 

fábrica do Rio de Janeiro que também a comercializa. 

 COX: são produtos aplicáveis ao longo da linha de TB, a fim de conduzir a linha 

para seu destino ou, se necessário, ramificar a linha para outras direções, bem 

como transpor obstáculos. Produzido nas fábricas do estado do Rio de Janeiro e 

de Minas Gerais. 

 TAP: produto que permite o acesso à linha, a fim de se fazer manutenção ou 

análises, bem como proporcionar escoamentos em nível do pavimento (exemplo: 

rua e calçadas). São produzidos apenas na fábrica do estado de Minas Gerais. 

 

A empresa realiza as operações de vendas de forma unitária ou em carregamentos 

completos, no que diz respeito à capacidade do transporte. Esse transporte da venda é feito, em 

quase sua totalidade, com transportador terceirizado (CIF), esporadicamente por conta do 

cliente (FOB). É possível que essas operações de vendas sejam realizadas com produtos de uma 

só natureza ou em composição diferente, referente ao mix de produtos que a empresa trabalha. 

 

Nível 3 – Transporte 

O modo de transporte rodoviário é utilizado pela empresa para as vendas no Brasil. Ela 

já utilizou o modo ferroviário e tem uma equipe de logística dedicada a avaliar os custos com 

o transporte internacional, podendo combinar os modos: marítimo, ferroviário e rodoviário.  

Para esta pesquisa, na aplicação do custo de transporte, utilizaram-se os valores que a 

empresa pagou via conhecimento de transporte (CTe) conhecido como operação CIF. Também 

foi utilizada a tabela de acordo comercial entre a transportadora e a empresa, considerando-se 

as rotas definidas e seus custos de pedágios existentes. Mais de 95% das vendas ocorreram com 

operação CIF, desconsiderando assim, as operações que a empresa realizou com vendas cuja 

operação foi FOB. 
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Todas as cargas produzidas ou revendidas pela empresa são, geralmente, transportadas 

a granel por todo o território brasileiro pelo modo rodoviário, podendo ser utilizados caminhões 

(com capacidade de 14 toneladas), carretas (25, 26 ou 28 toneladas) ou carretas bitrem (28 

toneladas). Normalmente, esse tipo de carga ocupa espaço da disponibilidade do tamanho do 

carro no transporte, gerando existência de peso morto, ou seja, não utilização total da 

capacidade em toneladas do veículo de transporte pela natureza do material, em especial o TB. 

O resultado para o negócio é uma perda e a possibilidade de rever as remessas. 

Valério (2017) ao analisar uma empresa do mesmo ramo do interior do estado do RJ, 

constatou a oportunidade de ganho com a redução do custo logístico de transporte, trocando o 

modo rodoviário para um processo multimodal. A autora complementa ainda que a combinação 

do modo ferroviário até o porto dentro do RJ, marítimo até PB e rodoviário até o CD é a melhor 

opção dentre cinco hipóteses dos quais uma foi somente pelo modo rodoviário tal qual a 

empresa desse estudo executa sua operação atualmente. 

O foco da investigação desse procedimento é a configuração da rede de distribuição com 

base nos custos e tributação.  

 

Nível 4 – Rede de Distribuição 

Identificar de forma clara a distribuição feita é fator determinante para as análises 

subsequentes. Uma das razões da existência de uma rede é fazer o produto chegar até ao cliente 

o mais breve o possível com o menor custo para a empresa. 

Todos os TBs, COXs de grandes diâmetros e VVLs saem da fábrica no RJ para os CDs 

da PB ou PE e, sempre que possível, a empresa utiliza a capacidade máxima do transporte, seja 

com o sistema de telescopagem (processo de arranjo de carga, onde o material é posto dentro 

do outro) ou pela composição do mix dos produtos. Já os TAPs e COXs de pequenos diâmetros 

saem de MG para os CDs no Nordeste. 

A filial de PE foi criada para atender todos os demais estados em especial o próprio 

estado e contou com um grande volume de produtos importados no início de sua operação, 

depois de algum tempo de estabilidade passou a receber materiais das unidades fabris. Na PB, 

o estabelecimento tinha como foco atender o mercado de varejo, com retiradas pelos clientes 

de pequenas peças ou de produtos que pudessem ter um pronto atendimento. A empresa 

esperava que não ocorresse disputa entre as filiais pela estratégia de cada qual, uma para varejo 

e outra para grandes projetos. 
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Quanto a capacidade dos locais, tem-se que RJ é responsável por 18.000 toneladas, MG 

com 400 toneladas, PE teve uma alta no momento da importação com utilização de 

armazenagem em recinto alfandegado, mas em suma, sua capacidade foi de 150 toneladas e, 

por último, PB com 750 toneladas, apesar de não ter utilizado em sua plenitude. Existem gastos 

com equipes em todos os locais e também gastos com manuseio, carregamento e acomodação 

dos produtos dimensionados para as respectivas capacidades de cada local.  

Avaliar os custos, a fim de verificar quais dentre eles interferem na operação da rede de 

distribuição, ou entender qual tem maior influência, pode gerar, para a empresa, oportunidades 

de melhorias e redução de custo decorrentes de uma nova configuração da rede. 

A filial MG tem foco em exportações e representa algo em torno de 60% de sua operação 

fabril. Parte da produção de VVL é destinado ao mercado nacional e é transferido para o RJ a 

fim de finalizar o processo produtivo (montagem), seguindo as vendas do produto acabado pela 

matriz. 

 

Resultado da saída 1 

Foi apresentado o resumo das definições iniciais do passo um na Tabela 7: 

 

Tabela 7 - Descrição dos parâmetros básicos na avaliação dos custos logísticos na 
configuração da rede de distribuição. 

  Parâmetros   Descrição         
Produtos   TB, VVL, COX e TAP 
Transporte  Rodoviário     
Rede de Distribuição Unidades em RJ, MG, PB e PE    
Dimensão   Custos e suas influências    
Abrangência   Todo o sistema da rede de distribuição com operação CIF 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Passo 2: Custos e peso 

 

Nível 1 – Escolha 

Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental para embasar a determinação da 

relevância decorrente da frequência dos custos utilizados na referida Tabela 1. A escolha dos 

custos teve como base o levantamento feito a partir da Tabela 1: Transporte, ICMS, Estoque e 

Expedição. Também se verificou se as informações estariam sendo disponibilizadas pela 

empresa. 
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Nível 2 – Ponderação 

Para fins de ponderação, todos os custos foram tratados de igual modo, mesmo que 

autores (MACHADO ET AL., 2006; CHOPRA e MEINDL, 2006; e ALVES ET AL.,2013) 

ressaltem que o transporte é aquele que traz o maior custo. Tal aplicação de pesos iguais se dá 

para que, ao final, seja compreendido qual tem mais influência sobre o custo logístico total a 

partir da análise realizada.  

 

Passo 3: Indicadores e medidas 

 

Nível 1 – Indicadores 

A partir da pesquisa bibliográfica e documental realizada nesse passo, foi feita a escolha 

dos indicadores. Assim, definiu-se os indicadores para a dimensão custo: transporte, estoque, 

expedição e ICMS. Em conjunto, foram apresentadas as unidades de medida utilizadas na 

empresa, representadas na Tabela 8: 

 

Tabela 8 - Indicadores escolhidos para cada custo. 

Dimensão  Indicador Unidade 

Custo 

Transporte 
Custo do frete rodoviário com pedágio e impostos, 
incluindo o frete transferência até o CD. 

R$ 

Transporte O peso em quilo transportado. Kg 

Estoque 
Valor do estoque parado na filial aplicada a uma taxa 
de rentabilidade, correspondente aos juros que este 
capital aplicado renderia. 

R$ 

Estoque 
O peso em quilo do saldo do estoque ao fim de cada 
período. 

Kg 

Expedição 
Todos os gastos e custos com a operacionalização, 
movimentação de carga e descarga, aluguel, mão de 
obra e impostos/taxas de funcionamento. 

R$ 

ICMS 
Valor do custo do ICMS em relação a taxa efetiva na 
operação comercial com o cliente. 

R$ 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Nível 2 – Medidas 

Dessa forma, convencionou-se que com os indicadores da Tabela 8foi possível 

desenvolver as medidas que foram apresentados na Tabela 9. As medidas são combinações de 
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valores em R$ / Kg. Observa-se que em todas as medidas o resultado tem o mesmo sentido: 

quanto menor, melhor para a empresa.  

 

Resultado da saída 3 

Na Tabela 9 apresentam-se os valores das medidas para cada custo resultante da 

aplicação do Passo 3. 

 

Tabela 9 - Medidas dos custos. 

Dimensão Medida 
Unidade de 

Medida 

Custo 

Transporte 
Valor do CTe / peso total das NFs 
transportadas * peso do item da NF 

R$ / Kg 

Estoque 
Valor total do estoque posição fim de mês / 
peso total do estoque de fim de mês 

R$ / Kg 

Expedição 
Valor total dos gastos pagos no mês do(s) 
centro(s) de custo(s) / peso total expedido 
pela filial 

R$ / Kg 

ICMS 
Valor do ICMS efetivo calculado por NF / 
peso total da NF * peso do item da NF 

R$ / Kg 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

Passo 4: Coleta de dados 

 

Os dados coletados foram demonstrados a seguir a partir do que se definiu no Passo 3. 

As informações foram extraídas da contabilidade, relatórios gerenciais de gastos e informações 

do livro de operações de saídas separadas por cada filial dos anos de 2014 até 2016. As 

informações coletadas foram separadas em quantidade por quilo e valores em reais. Dessas 

informações foi possível gerar um arquivo que possui 51.189 registros pelo software MS Excel, 

e que possibilitou a criação das tabelas a seguir. 

A rede constituída pela empresa tem seus custos de expedição e de estoques 

representados conforme Tabela 10. Foram alocados nos quatro locais da rede de distribuição, 

sendo o de maior capacidade o do RJ, por ser o local de fabricação do produto de maior volume 

de venda. A configuração da rede no Nordeste teve como intuito prestar melhor serviço e 

reduzir custo de transporte, o que por outro lado, gera custos de estocagem e de expedição.  
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Tabela 10 - Saldo final de estoque e custo de operação por filial. 

 Estoque em tonelada Custo de expedição por filial em R$ 
Período   RJ   MG   PB   PE   RJ   MG   PB   PE  

2014 54.881 3.228 4.987 12.900 7.060.695 746.097 195.070 914.284 
2015 93.620 5.241 12.019 1.700 5.389.344 793.900 760.168 640.015 
2016 82.715 3.743 10.542 1.306 5.820.035 857.593 1.171.177 31.946 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Portanto, com base nos dados, construiu-se a Tabela 11 representa o quanto foi apurado 

por unidade (reais ou quilos) de cada produto e vendido para cada região do Brasil, a fim de se 

apresentar, na sequência as medidas. 

 

Tabela 11 - Dados do indicador da filial do Rio de Janeiro de 2014 a 2016. 

Prod. Destino 
 Peso   Frete   Estoque   Expedição   ICMS  
 Kg   R$   R$   R$   R$  

C
O

X
 

Norte            18.405           25.145              476             1.506             20.547  
Nordeste          394.477         358.157         10.880           24.701           445.994  
C.Oeste          154.273           98.638           4.280           10.878           332.190  
Sul          345.100         187.344           9.488           21.528           833.111  
Sudeste          526.274         189.671         14.529           32.981        1.381.969  

T
A

P
 

Nordeste            17.647           16.961              493             1.273             19.132  
C.Oeste                 444             1.019                13                  23                  255  
Sul            15.387             8.757              383             1.509               9.684  
Sudeste            50.268           23.377           1.400             3.027             56.679  

T
B

 

Norte       2.971.697      1.989.784         84.737         155.302        1.411.679  
Nordeste     60.839.071    32.162.049    1.727.419      3.595.409      19.533.669  
C.Oeste       9.394.889      2.946.232       254.601         576.357        5.845.976  
Sul     21.051.057      5.745.541       581.794      1.334.822      16.796.641  
Sudeste     82.182.063    10.533.950    2.265.358      5.274.856      54.174.313  

V
V

L
 

Norte            65.064         105.661           1.784             5.166           136.128  
Nordeste          221.231         286.063           6.193           14.855           358.924  
C.Oeste          160.012         159.571           4.541           10.323           282.358  
Sul          525.215         383.503         14.549           37.997        1.010.592  
Sudeste       1.500.253         744.091         41.551           99.199        2.828.041  

    180.432.827    55.965.513    5.024.470    11.201.713    105.477.881  
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Na Tabela 12 foram demonstrados os resultados resumidos dos dados da filial do estado 

de Minas Gerais. Entretanto, visando uma melhor interpretação dos dados da tabela, cabe 
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salientar que esta filial não tem em seu processo produtivo, a geração do produto TB, e que, 

portanto, os dados da Tabela 12 referentes a tal material decorrem de um processo de 

transferência da filial RJ para MG, registrados em seguida como venda. 

 

Tabela 12 - Dados do indicador da filial de Minas Gerais de 2014 a 2016. 

Prod. Destino 
 Peso   Frete   Estoque   Expedição   ICMS  
 Kg   R$   R$   R$   R$  

C
O

X
 

Norte        34.777         40.004        1.681            4.856         25.472  
Nordeste      315.182       217.097      16.955          43.514       274.368  
C.Oeste        80.045         74.745        3.832          10.624       142.155  
Sul      595.626       413.072      28.900          83.169    1.030.608  
Sudeste   1.464.970       542.423      73.103        203.517    2.045.211  

T
A

P
 

Norte        22.030         14.548        1.113            2.745         24.221  
Nordeste      177.541       103.593        8.424          21.933       201.569  
C.Oeste        43.621         43.629        2.091            5.914         57.285  
Sul      198.001         76.024        9.934          25.938       273.701  
Sudeste   1.696.316       455.920      79.745        199.034    1.825.847  

TB 
C.Oeste        25.823           4.751        1.092            2.604         26.606  
Sul          5.005           3.567           269               790           4.644  

V
V

L
 

Nordeste        12.011         14.117           676            1.673           8.838  
C.Oeste             504              503             21                 52              799  
Sul             238              404             13                 38              332  
Sudeste        14.398           2.795           771            1.866         16.299  

    4.686.088    2.007.192    228.619        608.268    5.957.955  
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Finalizou-se com os dados das filiais da Paraíba e Pernambuco que, respectivamente, 

são apresentados nas Tabelas 13 e 14. Da forma mais evidente, as tabelas dos dois CDs da 

região nordeste têm maior atuação em sua própria região, e não nas demais regiões brasileiras, 

pois cumprem o papel que lhes foi atribuído para obter um melhor nível de serviço e a 

aproximação com o cliente. 
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Tabela 13 - Dados do indicador da filial de Paraíba de 2014 a 2016. 

Prod. Destino 
 Peso   Frete   Estoque   Expedição   ICMS  
 Kg   R$   R$   R$   R$  

COX Nordeste          531.277         432.465         19.982          39.479      1.211.571  

 Sudeste              1.954             2.906                71               124             4.099  
TAP Nordeste            75.073           46.378           3.349          13.973         106.002  
TB Nordeste     32.223.404    18.407.784    1.285.716     2.020.561    28.193.799  

VVL Norte                   95                980                  4                   3                  59  

 Nordeste          183.766         133.794           7.936          21.961         398.464  

      33.015.569    19.024.307    1.317.060     2.096.102    29.913.994  
Fonte: Elaboração própria (2018). 

  

Percebe-se também que, pelo volume em peso transacionado nesse período de 2014 a 

2016 a filial de Pernambuco deixou de ser utilizada e encontra-se paralisada atualmente, 

conforme mencionado pelo gestor financeiro. A escolha do período investigado tem como visão 

a possibilidade de comparação, visto que não há dados recentes de faturamento pela filial de 

Pernambuco. 

 

Tabela 14 - Dados do indicador da filial de Pernambuco de 2014 a 2016. 

Prod. Destino 
 Peso   Frete   Estoque   Expedição   ICMS  
 Kg   R$   R$   R$   R$  

COX Nordeste               221              156               9                  -                522  
TAP Nordeste          23.582         11.059           669            1.967         38.625  
TB Norte        140.155       105.908        2.694            4.108         24.271  

 Nordeste   16.115.316    9.574.415    559.033        681.578    9.195.767  

    16.279.274    9.691.539    562.406        687.653    9.259.184  
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Na sequência os valores dos custos de Transporte, Estoque, Expedição e ICMS das 

Tabelas 11, 12, 13 e 14 foram divididos pelo peso em quilo gerando uma nova massa de dados, 

agora convertida em R$/Kg. Para fins de análise do efeito do incentivo fiscal, os valores de 

ICMS das filiais de PE e PB foram recalculados com base na Tabela 6, sobre o montante de 

cada nota fiscal. Deste modo, apresentou-se o ICMS com e sem incentivo fiscal. 

Para cada um dos custos foram feitas as eliminações dos outliers na base de dados, 

gerando assim a Tabela 15 que demonstra o resumo dos valores médios e o desvio padrão dos 

valores levantados neste passo. 
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Cabe esclarecer que, deste resumo geral, a linha com valores negativos para o mínimo 

se dá em função da definição do outliers que é a diferença de duas vezes o desvio padrão menos 

a média e a linha do máximo é a mesma conta considerando a soma. Portanto é o limite de 

valores que serão aceitos dentro da pesquisa, o que não quer dizer que haverá valores negativos 

desta grandeza (mínimo), necessariamente. 

O procedimento de eliminação de outliers é feito para que seja encontrada uma 

distribuição mais uniforme com os valores resultantes dos dados. Assim, caso tenha ocorrido 

algum custo que seja maior do que as extremidades do mínimo ou do máximo evita-se distorcer 

os resultados. É possível existir valores negativos (mínimos) em especial para o ICMS pois com 

o incentivo fiscal a conta pode gerar um valor em favor da empresa, não havendo assim, 

pagamento de imposto e a utilização deste crédito em momento futuro. 

 

Tabela 15 - Resumo geral dos resultados para eliminação de outliers da base. 

Estatística  Transporte 
 ICMS 

s/Incentivo  
 ICMS 

c/Incentivo  
 Expedição   Estoque  

Média        1,4052               2,5871                2,4823            0,0880       0,0352  

Desvio 
Padrão 

   147,9886           272,0158           272,0141            0,0652       0,0106  

Mínimo - 294,5721  -       541,4445  -        541,5459  -        0,0425       0,0140  

Máximo    297,3824           546,6187           546,5106            0,2185       0,0565  

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

A partir dessa nova base foi possível encontrar os dados de saída do Passo 4, resultando 

em quatro tabelas que serão apresentadas na sequência, já com o valor de cada medida por custo 

e o seu total para cada uma das alternativas iniciais distribuídas de forma:  

i) Geral - apresentado pela Tabela 16,  

ii) Produto - na Tabela 17,  

iii) Filial - demonstrado na Tabela 18 e  

iv) Região de destino - na Tabela 19. 
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Tabela 16 - Medida Geral R$/Kg das vendas de 2014 a 2016. 

 Geral 

 Mín. Média Máx. 
Transporte                 0,0001                  0,7191             246,5132  
Expedição                          -                  0,0826                  0,2157 
Estoque                 0,0185                  0,0345                  0,0562 
ICMS c/Incentivo                 0,0160                  1,2800             240,5297  
ICMS s/Incentivo                 0,0227                  1,3848             240,5297  
Custo Total c/ Incentivo                  2,1162   
Custo Total s/ Incentivo                  2,2210    

Fonte: Elaboração própria (2018).



Tabela 17 - Medida por Produto R$/Kg das vendas de 2014 a 2016. 

 TB VVL COX TAP 

  Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. 

Transporte   0,0001     0,4750    33,4162    0,0013     1,2999    246,5132    0,0025     0,8136    145,0209    0,0017     0,6259    12,0070  
Expedição   0,0074     0,0597      0,2157    0,0079     0,0678        0,2157            -      0,1204        0,2157            -       0,1132      0,1972  
Estoque   0,0185     0,0293      0,0555    0,0219     0,0286        0,0562    0,0219     0,0446        0,0562    0,0233     0,0449      0,0562  
ICMS c/Incentivo   0,0160     0,8342    18,2198    0,1097     2,1442    240,5297    0,0490     1,5379      15,1800    0,0424     1,1556    11,3760  

ICMS s/Incentivo   0,0227     0,9286    67,2908    0,1249     2,3472    240,5297    0,0666     1,6186      20,7797    0,0671     1,1956    11,3760  
Custo Total c/ 
Incentivo     1,3981       3,5405       2,5165        1,9396    
Custo Total s/ 
Incentivo     1,4925        3,7435        2,5973        1,9795    

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 
Tabela 18 - Medida por Filial R$/Kg das vendas de 2014 a 2016. 

 RJ MG PB PE     

  Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. 

Transporte   0,0001     0,6878    246,5132    0,0017     0,7684    145,0209    0,4378     0,8124      15,7109    0,4403     0,6116    4,0353  
Expedição   0,0376     0,0632        0,1659    0,0961     0,1342        0,1972    0,0074     0,0476        0,2157            -       0,0401    0,2097  
Estoque   0,0219     0,0279        0,0349    0,0418     0,0484        0,0562    0,0288     0,0400        0,0474    0,0185     0,0355    0,0555  
ICMS c/Incentivo   0,0227     1,3354    240,5297    0,4116     1,4875      15,1800    0,0364     0,1333      10,2888    0,0160     0,3050    1,5224  

ICMS s/Incentivo   0,0227     1,3354    240,5297    0,4116     1,4875      15,1800    0,1667     1,5796    125,4175    0,0304     0,5755    2,7402  
Custo Total c/ 
Incentivo     2,1143       2,4385       1,0333        0,9921    
Custo Total s/ 
Incentivo     2,1143        2,4385        2,4797        1,2627    

 Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Tabela 19 - Medida por Região de Destino R$/Kg das vendas de 2014 a 2016. 

 Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste 

  Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. 

Transporte 
  
0,021  

   
1,395  

  
11,320  

  
0,006  

   
0,818  

    
33,416  

  
0,000  

   
1,000  

  
246,513  

  
0,000  

   
0,486  

  
145,021  

  
0,004  

   
0,929  

  
20,210  

Expedição 
  
0,029  

   
0,082  

    
0,195          -   

   
0,061  

      
0,216  

  
0,038  

   
0,098  

      
0,197  

  
0,038  

   
0,088  

      
0,197  

  
0,038  

   
0,077  

    
0,197  

Estoque 
  
0,019  

   
0,033  

    
0,056  

  
0,018  

   
0,033  

      
0,056  

  
0,022  

   
0,036  

      
0,056  

  
0,022  

   
0,035  

      
0,056  

  
0,022  

   
0,033  

    
0,056  

ICMS c/Incentivo 
  
0,090  

   
0,798  

  
17,588  

  
0,016  

   
0,484  

  
105,968  

  
0,064  

   
1,910  

    
69,571  

  
0,023  

   
1,401  

  
240,530  

  
0,176  

   
1,618  

  
24,105  

ICMS s/Incentivo 
  
0,172  

   
0,799  

  
17,588  

  
0,030  

   
0,907  

  
125,418  

  
0,064  

   
1,910  

    
69,571  

  
0,023  

   
1,401  

  
240,530  

  
0,176  

   
1,618  

  
24,105  

Custo Total c/ 
Incentivo   

  
2,308      

  
1,397      

  
3,044      

  
2,009      

  
2,657    

Custo Total s/ 
Incentivo   

  
2,310      

  
1,820      

  
3,044      

  
2,009      

  
2,657    

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 



As tabelas apresentaram os valores do custo unitário em reais por quilo, então somou-

se cada item e obteve-se o custo total, com ou sem incentivo fiscal, com quatro casas decimais. 

Portanto, seguiu-se para o passo seguinte. 

 

Passo 5: Processamento e análise 

 

A partir dos dados e medidas já apresentados no Passo 4, deu-se início à aplicação das 

análises com base em estatística descritiva, por meio das médias e as tabelas. Na sequência fez-

se o processamento (seção 5.1) dos mesmos dados na simulação para uma análise mais 

aprofundada a respeito das variações dos valores e das probabilidades de ocorrência. 

No primeiro nível, foram analisados os custos extraídos e sumarizados da base de dados 

em relação aos já definidos no Passo 2. 

A presente pesquisa aponta como premissa o fato de que, quanto menor o custo, melhor. 

Os custos totais para cada cenário apresentado estão subdivididos em: Geral, por Produto, por 

Filial e por Região de Destino gerando como resultados as Tabelas 16 a 19. 

Iniciando a análise pela Tabela 16os valores Gerais resultaram nas seguintes 

observações: 

1. O incentivo fiscal faz diferença no custo total geral que é menor com incentivo 

(R$ 2,1162/Kg) do que sem incentivo R$ 2,2210/Kg. O que corresponde a uma 

variação de 4,72% de redução do custo. 

2. Analisando os valores médios, o maior custo está no ICMS, que representa R$ 

1,3848/Kg sem incentivo e R$ 1,2800/Kg com incentivo. As variações dos 

mínimos acompanham a média, mas não as variações do máximo, que para 

ambos os casos (ICMS com e sem incentivo) é de R$ 240,5297/Kg. Essas 

variações ocorrem em função do peso em quilo da peça vendida. Caso tenha um 

imposto (R$ 100,00) onde o peso é baixo (1 kg) o valor unitário por R$/Kg altera 

de forma contrária, aumentando esse valor unitário. Sabendo que a premissa é 

verdadeira quando comparam-se os R$100,00 de imposto a uma peça de 100 kg 

o resultado será de R$ 1,00/Kg. 

3. Os valores de transporte mínimo e máximo chamam a atenção pelas suas 

extremidades (R$ 0,0001/Kg a R$ 246,5132/Kg) em função de que existem 

vendas entre cidades limítrofes, a partir de uma das filiais (por exemplo: Belford 

Roxo para Nova Iguaçu no estado do Rio de Janeiro) ou ainda dentro da própria 
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cidade (por exemplo na capital de João Pessoa na Paraíba – circulando apenas 

entre bairros) e de pontos longínquos saindo do estado do Rio de Janeiro para 

Rio Grande do Norte, por exemplo. Também recebe influência pelo valor do 

transporte e o peso transportado. Complementar ao reflexo do peso da peça, o 

valor do transporte, afeta tal análise, que, para uma melhor avaliação, na 

sequência, separou-se por grupo de produto para verificar o comportamento dos 

limites mínimos e máximos. 

4. Após o custo do ICMS e do Transporte, os valores de Expedição foram de maior 

representatividade comparado aos de Estoque para esta empresa. Na literatura 

muito se ressalta a importância do estoque bem como a preocupação dos gestores 

quanto a esta tomada de decisão. Portanto em outro ramo ou empresa estas 

influências podem mudar. 

Já para a Tabela 17, decorrente da visão por produto percebeu-se que: 

5. O Custo Total com e sem incentivo, acumulado nos três anos, é visto no produto 

VVL, pois, pela diferença se tem 5,42% de ganho com redução do custo (R$ 

3,7435/Kg - R$ 3,5405/Kg). Porém, sua representatividade comercial pelo 

volume em peso negociado no mercado apenas contribui com 1,14% de todas as 

vendas. Portanto, geraria um ganho financeiro adicional de R$ 544.695,49 se 

todas as vendas passassem com incentivo fiscal. 

6. Por outro lado, o material TB com a contribuição de 6,32% de redução do custo 

e, ao se observar que a empresa vendeu ao longo do tempo 224.948.480 Kg do 

produto, chegou-se a um montante de economia possível de R$ 21.234.095,40. 

Certamente não é uma análise adequada, pois nem todas as vendas foram 

destinadas a região onde a empresa tem incentivo fiscal. Entretanto, deixa claro 

que apesar do produto VVL ter um resultado - R$/Kg de contribuição do Custo 

Total com incentivo -, os esforços e o mercado estão mais favoráveis ao principal 

produto da empresa, o TB. 

Então, como fica essa percepção por filial? Para tanto vale a análise da Tabela 18 a 

seguir: 

7. Ao se observar a origem do faturamento e o uso da configuração da rede logística 

da empresa do estudo de caso, percebeu-se que a concentração do faturamento 

está no estado do Rio de Janeiro que, ao longo de três anos faturou 77% do total 

vendido (235 mil toneladas), seguida pela filial da Paraíba com 14% do 
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faturamento, Pernambuco com 6,9% e Minas Gerais com 2,1%. Se o maior 

faturamento foi pelo RJ, é necessário buscar meios de reduzir o custo do 

transporte para esta filial visto que não é incentivada fiscalmente. Analisou-se 

também do 77% o quanto foi faturado por região e: 46,7% destinou-se para o 

Sudeste, 34,1% foi destinado ao Nordeste (61.472 toneladas), que, se utilizasse 

o incentivo de PB seria possível reduzir o custo em torno de R$ 88.913.715,52. 

Seguido das regiões Sul com 12,2%, Centro-Oeste com 5,4% e Norte com 1,7%. 

8. Em se observando o Custo Total sem incentivo fiscal, a de melhor resultado é a 

filial da PB, com 58,33% de redução de custo, seguido da filial de PE 

representando um ganho de 21,43%. Devido a incentivos fiscais locais nos 

estados da PB e PE foram apresentados Custos Totais com incentivo melhorando 

a relação contra outras filiais. Primeiramente, o melhor resultado em valores 

efetivos foi de PE (R$ 0,9921/Kg) em seguida da PB (R$ 1,0333/Kg). A análise 

preliminar demonstraria que, pelo Custo Total, a empresa deveria seguir com as 

operações em PE e não em PB em razão absoluta, porém o volume faturado 

demonstra outro caminho percorrido pela empresa. 

9. Percebe-se que a diferença entre o Custo Total de PB gera R$ 1,4464/Kg em 

comparação com PE que gera R$ 0,2705/Kg de ganho pela diferença entre os 

valores nominais com e sem incentivo. Ao se aplicarem os valores de ganho por 

quilo sobre o volume de peso faturado de cada filial, tem-se ganhos de R$ 

47.752.431,91 na PB frente a R$ 4.403.873,72 em PE.  

Por fim, os dados da Tabela 19foram apresentados para análise por região de destino 

das vendas: 

10. É clara a participação regional desse estudo de caso, concentrada em duas 

grandes regiões neste período de investigação (2014 a 2016), resultando que, do 

total de suas vendas, 47,41% foram destinadas ao Nordeste (dos quais no item 7 

a filial do RJ faturou a maior parte) e 37,30% à região Sudeste. Essas operações 

são de sua configuração da rede de distribuição atual com duas fábricas no 

Sudeste e dois CDs no Nordeste. 

11. Outro ponto analisado foi que não há diferença entre os Custos Totais com e sem 

incentivo nas vendas para Sul, Sudeste e Centro Oeste, evidenciando que os 

Custos Totais com incentivo ocorreram em operações destinadas para o Norte e 
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Nordeste, em comparação com a Tabela 18, que mostrou o faturamento das 

filiais PB e PE. 

12. O ganho gerado especificamente no Nordeste foi de R$ 0,4235/Kg, um 

apontamento na ordem de R$ 47 milhões. 

Neste quinto passo, mostrou-se as análises iniciais a partir dos dados coletados, o que 

gerou as observações anteriores, doze ao todo. Porém, ao se consolidarem tais informações, 

percebeu-se a necessidade de verificar a inferência e combinação dos pontos 6, 9, 11 e 12 para 

que se chegue a uma análise mais apurada. 

Com a combinação da observação no ponto 6 que observou a análise por produto, em 

particular ao TB que representa o produto mais vendido e de maior influência, bem como as 

duas filiais que são incentivadas, PB e PE apontadas no 9, acrescentado da constatação que a 

região onde ocorreram os ganhos foi o Nordeste. Chegou-se a Tabela 20 para uma melhor 

análise do pressuposto de comparar informações similares. 

 

Tabela 20 - Comparativo para Produto TB e Filial PB e PE entregue no Nordeste. 

 TB de PB para NE TB de PE para NE 

 Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. 
Transporte    0,4378      0,6215       3,5593     0,4403      0,6107     4,0353  
Expedição    0,0074      0,0447       0,2157     0,0286      0,0401     0,2097  
Estoque    0,0288      0,0400       0,0474     0,0185      0,0357     0,0555  
ICMS c/Incentivo    0,0364      0,0793       5,6076     0,0160      0,2999     0,5795  
ICMS s/Incentivo    0,1667      1,0248     67,2908     0,0304      0,5667     1,0946  
Custo Total c/ Incentivo      0,7854         0,9864    
Custo Total s/ Incentivo      1,7310         1,2532    
Volumes faturados  32.223.404   16.115.316  

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A partir dos dados apresentados acima, foi possível entender a ação da empresa, em se 

tratando da questão do Custo Total sem incentivo, pois em relação à comparação sem incentivo, 

a filial de PB é mais cara, por conseguinte, em relação ao Custo Total com incentivo é a mais 

vantajosa. Portanto, a variação entre esses dois extremos (R$ 1,7310/Kg – R$ 0,7854/Kg) gerou 

à empresa ganho efetivo de R$/Kg de 0,9456 e, aplicando-se ao volume que a filial 

transacionou, gerou ganho de R$ 28.812.858,30, superior ao que a filial de PE o teria, caso 

fizesse o mesmo volume (R$ 1,2532/Kg – R$ 0,9867/Kg = R$ 0,2669/Kg * 32.223.404 Kg = 

R$ 8.129.516,28). 
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Da Tabela 20foi possível entender que: 

1. Ao se refinarem os filtros da investigação, verificou-se que o transporte é o 

segundo fator de relevância com R$ 0,6215/Kg (médio), atrás do ICMS sem 

incentivo R$ 1,0248/Kg na filial de PB. O mesmo não se aplicou para a filial de 

PE, onde, de fato, o transporte é o custo de maior impacto (R$ 0,6107/Kg), 

comparado com o ICMS sem incentivo (R$ 0,5667/Kg). Também se verificou 

que talvez fosse possível melhorar a eficiência da filial de PE, trabalhando-se o 

custo por quilo do transporte negociado, visto que, na descrição do Passo 1, 

identificou-se que a empresa tem a possibilidade de melhorar a performance de 

ocupação da carga no caminhão. 

2. Analisando a diferença entre o ICMS com e sem incentivo dentro do Custo 

Logístico Total (Tabela 20 – Custo Total), a informação está em linha com a 

concessão de tal incentivo apresentado na taxa efetiva do ICMS da filial PB e 

PE na Tabela 6. 

3. Para essas filiais o custo de Expedição e Estoques não mostraram grandes 

variações, o que trouxe a recomendação de não priorizar o esforço de redução 

nesses dois custos antes de avaliar o Transporte. 

Uma vez identificado a utilização da filial de PB como sendo a mais vantajosa, pôde-se 

avaliar até que perímetro geográfico ela atuou e quais seriam seus limites. Na sequência, 

apresenta-se a Tabela 21, que demonstra seu histórico a fim de entender o custo transporte. 

 

Tabela 21 - Vendas a partir de PB para estados do Nordeste. 

 Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. 

 Frete ICMS c/Incentivo ICMS s/Incentivo 
AL   2,4026    2,4026    2,4026    0,1000    0,1000    0,1000    1,8001    1,8001      1,8001  
CE   0,7036    0,7106    0,7246    0,0611    0,0813    0,1022    1,0379    1,3829      1,7366  
PB   0,4378    0,5880    1,4058    0,1162    0,1856    0,5079    0,6585    1,0431      2,8785  
PE   0,4378    0,6362    3,5593    0,0364    0,0729    5,6076    0,1667    1,0625    67,2908  
RN   0,4378    0,5679    1,2718    0,0418    0,0548    0,0710    0,5010    0,8448      1,2781  

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

O estado de Alagoas apresenta o mesmo valor para o mínimo, máximo e a média devido 

ao fato de ter existido apenas uma venda para aquele local, não sendo possível fazer boa 

inferência do transporte praticado. Ainda assim, a diferença gerada pelo ganho entre o ICMS 
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com e sem incentivo (R$ 1,8001/Kg menos R$ 0,1000/Kg) de R$ 1,7001/Kg não foi suficiente 

para pagar o custo do transporte R$ 2,4026/Kg naquela distância. 

Diferente da realidade da venda destinada ao estado do Ceará, em que o transporte 

médio é de R$ 0,7106/Kg e o imposto é de R$ 1,3829/Kg sem incentivo, mas com o incentivo 

passa a ser R$ 0,0813/Kg. Essa diferença de R$ 1,3016/Kg é suficiente para cobrir o gasto com 

transporte.  

Ainda foi feita uma avaliação em relação às filiais que atenderam ao mesmo cliente na 

região Nordeste, especificamente em Pernambuco. Considerando ainda a entrega do mesmo 

produto, escolheu-se o TB por sua representatividade. A análise tem como foco verificar que 

considerações foram feitas em relação a tal cliente. Gerou-se a Tabela 22 para demonstração 

dos dados. 

 

Tabela 22 - Vendas por Filial para um mesmo cliente em Pernambuco com o produto TB. 

 Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. 

 PB PE RJ 

Frete 
  
0,5133  

   
0,5717  

  
0,7609  

  
0,4403  

   
0,5983  

  
4,0353  

  
0,0478  

   
0,5669  

  
6,4963  

Expedição 
  
0,0079  

   
0,0114  

  
0,0320  

  
0,0286  

   
0,0385  

  
0,2097  

  
0,0376  

   
0,0519  

  
0,0849  

Estoque 
  
0,0442  

   
0,0450  

  
0,0468  

  
0,0185  

   
0,0369  

  
0,0555  

  
0,0278  

   
0,0293  

  
0,0329  

ICMS 
c/Incentivo 

  
0,0399  

   
0,0461  

  
0,0568  

  
0,0709  

   
0,3451  

  
0,4290  

  
0,1924  

   
0,2489  

  
0,4855  

ICMS 
s/Incentivo 

  
0,4793  

   
0,5537  

  
0,6819  

  
0,1338  

   
0,6519  

  
0,8104  

  
0,1924  

   
0,2489  

  
0,4855  

Custo 
Total c/ 
Incentivo 

    
0,6743  

    
  
1,0188  

     
0,8970  

  

Custo 
Total s/ 
Incentivo 

  
  
1,1818  

    
  
1,3256  

     
0,8970  

  

Variação 
do Custo 

  
   
0,5075  

    
   
0,3068  

              -     

Volume 
(Kg) 

1.511.207 12.652.614 30.573.816 

Possível 
ganho 

766.984,12 3.881.681,74   0   

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 



76 
 

Compensação na Tabela 22 representa a variação entre o aumento do custo de transporte 

frente a redução do valor do ICMS com incentivo gerando a variação do custo e que ao se 

multiplicar pelo volume encontra-se o valor.  

Constatou-se que, em relação ao volume, mais se utilizou a filial do Rio de Janeiro 

(30.573.816 kg), mesmo sem incentivo fiscal. Nesta análise é possível confirmar que o 

faturamento direto de RJ para o Nordeste se deu em função do transporte que é o de menor 

custo. A venda direta de uma unidade para o cliente, normalmente, tem melhores resultados de 

custo com transporte do que fazer a mesma operação com passagem por uma ou várias filiais, 

a menos que a empresa consiga ter ganhos com arranjos de carga. Em se analisando a não 

existência das duas filiais nordestinas a filial do RJ teria que se esforçar em reduzir seus gastos 

com este custo tal qual proposto no trabalho de Valério (2017) e que segundo a Tabela 22 a 

diferença seria de R$ 0,2228 por kg comparado a PB (R$ 0,8970/Kg – R$ 0,6742/Kg). 

Do que foi vendido para este cliente específico em PE, pouco teve origem da filial de 

melhor ganho (PB – Kg 1.511.207 em três anos). Rio de Janeiro foi a opção feita pela empresa, 

fato demonstrada pelo volume faturado a esse cliente, apesar de, nitidamente, o custo logístico 

da filial PB com incentivo seja R$ 0,67427 menor ainda do que o da filial PE com R$ 1,01879. 

Eliminando o ICMS do custo total de ambas as filiais, a fim de se fazer comparação sem 

a interferência do imposto, tem-se: PE com R$ 0,6737/Kg, RJ com R$ 0,6481/Kg e PB com R$ 

0,6281/Kg. Isso demonstra que a filial que não tem incentivo (RJ) necessita melhorar seus 

custos em R$ 0,02 comparando-se com a de melhor resultado PB. O que reforça a análise das 

alternativas intermodais para o nordeste. 

A filial PE tem incentivo fiscal, porém seu custo de transporte é o mais caro, conforme 

comparação da Tabela 22. Na sequência, após terem sidos apresentados vários dados e 

resultados, foram avaliadas as questões globais do estudo de caso para o segundo nível. 

Para efeito da comparação, buscou-se referências na pesquisa bibliográfica. De forma 

mais abrangente à comparação numérica, apresenta-se a Figura 6, com a finalidade de avaliar 

os custos logísticos da empresa em relação ao seu próprio faturamento bruto, com a Figura 4 

que representa o faturamento bruto das empresas de todo o Brasil a partir da metodologia do 

ILOS. 

A empresa do estudo possui uma percentagem de 8,4% de seus custos logísticos, em 

relação ao seu próprio faturamento bruto, menor que a média nacional, em especial no ano de 

2016, quando o percentual médio nacional foi de 12%. Para os valores de transporte, percebe-
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se que a empresa possui um percentual menor (5,4%) do que a média nacional, de 6,6% de 

2016. 

 

 

Figura 6 - Custo Logístico da empresa em relação ao seu faturamento bruto. 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Para os valores de administração, os percentuais são os mesmos: 0,5% apontado pela 

ILOS. Já para a armazenagem, a média da Figura 3 demonstra 0,8% em 2016 e este estudo 

demonstrou 1,5%. A maior variação da comparação está na variação geral, que foi decorrente 

do custo de Estoque, pelo fato de que a ILOS considera o valor em R$ do total de materiais 

estocados no final de cada ano.  

Separadamente realizou-se a mesma avaliação em relação ao montante de ICMS efetivo 

da empresa, o que não corresponde exatamente à arrecadação do governo, mas serve como 

parâmetro de comparação de qual o impacto o imposto tem para o negócio ou no seu custo.  

Na empresa analisada, o ICMS apresenta uma influência de 10,4% de seu faturamento 

bruto no ano de 2014, para 2015, obteve-se 10,6% e, para 2016, de 7,9% de representatividade 

desse gasto evidenciando o quanto esse custo é oneroso para as empresas. 

Na sequência, iniciou-se o processamento dos dados na SMC e foram apresentados os 

resultados a seguir. 
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5.1 SIMULAÇÃO 
 

Tendo em vista que todos os dados foram levantados e apresentados conforme 

procedimento da seção 5, busca-se determinar qual foi o resultado gerado na simulação dos 

dados, para que o gestor tenha uma visão geral da variação e influência do custo total nas 

decisões logísticas. 

Guimarães (2016) relembra que a SMC reforça a análise de cenários por demonstrar 

uma variedade de comportamentos possíveis e a frequências de mínimos e máximos dentro dos 

dados obtidos, reforçando a investigação exploratória. 

Portanto, a simulação foi aplicada utilizando os dados, fornecidos pela empresa, 

apresentados na seção 5 em uma distribuição triangular, pela qual é possível demonstrar a 

subjetividade de uma população a partir do dado médio e suas extremidades –mínimos e 

máximos (SALLING, 2013). Para Salling (2008), a distribuição triangular é apropriada para ser 

aplicada em uma população, do qual se tenha conhecimento da relação entre as variáveis. Foi 

utilizado a triangular pois dentre as opções de distribuição é a que representa resultados mais 

homogêneos.  

Após a aplicação dos dados das Tabelas16 a 19, apresentaram-se os seguintes resultados 

da simulação pelo método SMC, utilizando-se o software @RISK (PALISADE, 2016) para 

fazer a análise cruzada: 

Optou-se por iniciar a analise com os custos logísticos de forma específica, ou seja, caso 

a caso, por meio de gráficos de histograma. Esse demonstra a probabilidade dos custos 

ocorrerem e com qual frequência, são apresentados no centro do gráfico 90% da concentração 

da distribuição e nas pontas da parábola, 5% de cada lado, valores que normalmente tem baixa 

possibilidade de ocorrer em cada cenário. Cabe ressaltar que 100% dos valores dentro do 

gráfico são factíveis de ocorrer, porém, nas pontas (os valores com 5%) são menos comuns.  

Outro ponto é que os valores apresentados como 5% não são outliers, e, portanto, não 

se deve confundir um do outro. Esses, foram valores extraídos da população por apresentar 

distorções. Já os valores de 5% estão dentro de uma possibilidade de ocorrência, porém com 

baixa frequência. 

No que diz respeito aos produtos, o TB (Figura 7). Tem-se 95% de chances de que o 

custo do produto por quilo se mantenha abaixo de R$ 66,20. E os outros 5% dentro de uma 

faixa de valor de R$ 66,21 a R$ 95,84 sem incentivo fiscal. A maior frequência está em torno 

de R$ 25,00/Kg que é um custo baixo, mas muito diferente do que foi apresentado como média 

na Tabela 17 com R$ 1,4925/Kg. Essa média de valor está abaixo de 5% da probabilidade de 
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ocorrer. Com incentivo, foi possível constatar que a maior frequência está em torno de R$ 

14,00/Kg. Tendo como parâmetro o limite de R$ 33,86/Kg, que é o maior valor possível de 

ocorrer dentro da frequência de 90% desse cenário. 

 

 

 

Figura 7 - Distribuição do produto TB sem e com incentivo fiscal. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Da Figura 7, comparando os gráficos com e sem incentivo, a maior probabilidade com 

incentivo, representa 53% do cenário sem incentivo. 

Das alternativas de custo da Tabela 17 e a Figura 7 tem-se: 
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 O custo médio sem incentivo para o produto TB de R$ 1,4925/Kg, que, por sua 

vez, ao avaliar a quantidade de frequência, obteve-se 51 entre 100.000 

possibilidades (0,05% de chances de ocorrer). 

 Já o custo com incentivo foi de R$ 1,3981/Kg, que para a frequência na 

simulação foi registrado como passível de ocorrer em 0,09%. Que são 91 

ocorrências de um total de 100.000. 

 Para um custo entre R$ 10,00 a R$ 20,00 há uma probabilidade de ocorrência de 

40% das vendas, o que contradiz o valor médio apontados na Tabela 17, onde os 

valores da simulação apresentam-se mais possíveis de ocorrer e assim, verificar 

quais as melhores escolhas para a empresa. 

 No limite de 90% da frequência sem incentivo o custo chega a R$ 66,20 e com 

o benefício fiscal reduz-se para R$ 33,86 o que demonstra o quanto há de 

variação entre os dois cenários. O que não é expressivo na outra extremidade do 

limite acima de 5% que para o gráfico sem incentivo tem-se R$ 8,7 e com 

incentivo R$ 4,89. 

 

Os demais produtos TAP, VVL e COX, não demonstraram distorções em relação ao que 

já foi demonstrado e, portanto, não foram apresentados os seus respectivos histogramas. Na 

sequência, analisou as filiais. 

A Figura 8 chama a atenção nas extremidades do custo dentro da faixa de 90%. 

Entretanto, a maior frequência vai de R$ 93,00/Kg a R$ 185,00/Kg, que corresponde a 40% 

aproximadamente de que estes custos venham a acontecer na filial RJ. Tendo como custo 

médio, o valor da Tabela 18, para o RJ, em R$ 2,11/Kg é quase nula a possibilidade (0,01%) 

de se verificar a ocorrência de tal custo.  

Esses valores são variados e com altos custos pelo fato de que deste local se vende peças 

com baixo peso e com custos de transporte fixo, o que normalmente gera uma perda na 

eficiência do custo, pela necessidade de entrega ao cliente. Cumprir prazos para evitar multas 

contratuais nas entregas, também faz parte do gerenciamento dessa empresa.  

Para uma melhor comparação entre os custos, a filial MG foi representada, 

demonstrando que 90% de seus custos estão entre a faixa menor que a metade do RJ, com 

concentração de 59% entre os valores R$ 9,00/Kg a R$ 64,00/Kg. Na tabela de custos médios 

de MG encontra-se a mensuração de R$ 2,43/Kg que é próximo ao valor da matriz no RJ e 

equivalente a 0,07% de ocorrer, decorrente da aplicação na SMC.  
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Figura 8 - Distribuição do custo logístico por filial. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Quanto ao cenário com incentivo (Figura 8), o CD da PB reduziu seus custos 

concentrando sua ascendência ao centro da parábola, onde a maior frequência do maior custo 

foi de R$ 7,44/Kg. O custo médio neste cenário (R$ 1,0333/Kg) é possível de ocorrer em 0,28%. 

Percebeu-se que o intervalo de 90% desse cenário corresponde ao intervalo de maior frequência 

da Figura 9, quando não se tem incentivo, e que evidenciou como sendo um bom resultado. Isso 

reforça que ao se configurar uma rede a busca de locais com incentivos fiscais de ICMS ajuda 

a reduzir os custos logísticos na operação. 

Mas não somente o ICMS, pois é necessário observar que com as atuais mudanças da 

tabela do custo de transporte, instituídas e controladas pelo governo por meio da Resolução 

5.820 de 30 de maio de 2018, os custos totais das empresas podem ter aumentos significativos 

em suas operações, e, portanto, reforça que se deve controlar com mais cuidado os custos. 

A Figura 8 demonstra por último a simulação da filial PE, com incentivo. Que resultou 

em reduzir o custo um pouco a mais do que a Figura 10. É evidente a tendência da parábola 

para o lado esquerdo onde estão valores menores e com frequência maiores. A maior frequência 

foi de R$ 2,11/Kg para um valor de custo médio de R$ 1,0333/Kg, com 2,30% de possibilidade 

de ocorrerem. Reforçando, deste modo, que o CD de PE tem bons resultados na estrutura da 

rede de distribuição dessa empresa, apesar de aparentemente ter sido utilizada pouco, com 

volume menor que PB em 51% (em toneladas). 

Na Paraíba sem incentivo (Figura 9) foi possível observar a mudança de tendência da 

parábola, dentro do histograma, onde a maior frequência de R$ 15,20/Kg encontra-se mais 

próxima do custo médio de R$ 2,4797/Kg, tal qual ocorreu com MG. Se quanto maior for o 

custo menor a probabilidade de ocorrer, faz, então, sentido que estes casos são mais 

improváveis de ocorrerem na prática. O que de fato é, pois, a filial tem uma prática de atuação 

das vendas dentro da própria região Nordeste, com custos de transportes mais controlados do 

que se comparados com os existentes na filial do RJ, que atende todo o Brasil.  
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Figura 9 - Distribuição do custo logístico de PB sem incentivo fiscal. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Para a Figura 10, representou a filial de PE com a maior frequência em R$ 2,78/Kg e 

que seus custos demonstram que mesmo sem incentivo, ainda assim, é a filial que melhor 

apresentou os resultados da simulação até esta análise. O custo médio da Tabela 18 é de R$ 

1,26/Kg com 2,49% de probabilidade de ocorrer nesta distribuição. 

 

 

Figura 10 - Distribuição do custo logístico de PE sem incentivo fiscal. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Na comparação da venda para um mesmo cliente das filiais RJ, PB e PE resultou nas 

seguintes considerações: 

 

Figura 11 - Distribuição do custo logístico das filiais para um mesmo cliente em PE. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Rio de Janeiro, demonstrado na Figura 11, que também tem custos competitivos 

apresentando um cenário concentrando valores de custo de R$ 0,85/Kg a R$ 3,00/Kg. Seu custo 

de maior frequência foi de R$ 1,18/Kg enquanto o custo médio da Tabela 22 é de R$ 0,897/Kg. 

O histograma demonstrou com esta análise que o ocorrido, na empresa, é resultante da prática 

de melhorar a utilização da capacidade do transporte, eliminando o peso morto ao máximo, 

demonstrando que RJ obteve bons resultados a partir dessa forma de trabalho. 

O centro de distribuição da PB apresentou uma faixa de distribuição de 90% menor que 

o CD de PE. Demonstrando ainda ser a melhor opção de utilização como filial ao se comparar 

PB, RJ e PE. Este resultado confirma os custos médios apresentados na Tabela 22, exatamente 

na mesma sequência de opção: PB, RJ e PE com valores de R$ 0,67, R$ 0,89 e R$ 1,01 por 

quilo.  

Cabe ainda a análise de que a filial RJ tem possibilidade de ser equivalente em a PE em 

63%, pois seus resultados dentro da faixa de atuação dos 90% da filial pernambucana (entre R$ 

1,011 a R$ 3,663 por quilo) resultaria a em uma atividade de vendas em substituição a filial 

nordestina em função do custo de transporte (Frete de RJ em R$ 0,5669 de frequência) ser 

menor que o da filial de PE que é de R$ 0,5983. Portanto, RJ é a unidade do nó dessa rede de 

distribuição que tem o segundo melhor resultado, podendo ser ainda melhor se reduzido o custo 

de transporte. 

Finalizada a simulação, analisou-se as vendas das filiais PB e PE do produto TB para a 

região Nordeste, ou seja, vários clientes com distâncias diversas com um mesmo produto. Os 

resultados foram apresentados nas Figuras 12. Nesse cenário o CD de PE é o mais vantajoso, 

com custos concentrados e tendendo para a esquerda do gráfico, que por sua vez é onde estão 

os menores custos com maior frequência. Invertendo neste caso o posicionamento das filiais. 

A Figura 12, também auxiliou entender e aprofundar na avaliação quanto ao fato de que 

a filial PE vendeu um volume maior dentro do seu próprio estado e que por consequência o 

custo do transporte na venda foi mais vantajoso para esse CD. Decorrente desse fato, e com 

vistas ao que os dados demonstraram, reafirma o fato de gerar uma dúvida quanto a qual filial 

utilizar. 
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Figura 12 - Distribuição do custo logístico das filiais PB e PE para clientes no Nordeste. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Esta simulação analisou cenários diferentes para observar quais resultados seriam 

possíveis de ocorrer. E também resultou possibilidades distintas de análises para contribuir com 

a empresa, haja visto que a mesma ainda não tinha convicções quanto a como utilizar a RD, 

justamente por variar o posicionamento das filiais nordestina.  

Buscando esclarecer, ainda mais, os dados da simulação, a seguir os valores por classe 

de frequência e por último as influências dos custos na tomada de decisão. 

Apresentou-se as Tabelas de 23 a 27 como demonstrativo da frequência de valores de 

custos logísticos totais, dividido em dez faixas (decil) pela aplicação da moda estatística, com 

a finalidade de perceber quais faixas de custos são mais prováveis de ocorrerem por: Filial, 
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Produto, Estado comprador, Filial com venda para um mesmo cliente, e Filiais nordestina com 

venda dentro da região com o produto de maior representatividade.  

 

Tabela 23 - Comparação dos custos logísticos e tributação por Filial. 

Custo Logístico R$/Kg 
RJ MG 

PB sem 
incentivo 

PE sem 
incentivo 

PB com 
incentivo 

PE com 
incentivo 

FR FR FR FR FR FR 

0,5176 │ 46,855 6% 48% 54% 100% 100% 100% 
46,8551 │ 93,192 16% 36% 37%       

93,1926 │ 139,5301 20% 15% 10%       
139,5301 │ 185,867 20% 1%         
185,8676 │ 232,205 18%           
232,2051 │ 278,542 11%           
278,5426 │ 324,880 6%           
324,8801 │ 371,217 2%           
371,2176 │ 417,555 1%           
417,5551 │ 463,892 0%           

Nota: FR é frequência relativa. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A Tabela 23confirma que a filial de maior risco de custos mais alto é a do RJ. As filiais 

de PE e PB aparecem na posição de destaque, da primeira faixa, por ter em suas vendas, 

atendido a clientes com curtas distâncias (em especial, dentro do estado de PE). 

 

Tabela 24 - Comparação dos custos logísticos e tributação por Produto. 

Custo Logístico 
R$/Kg 

TB 
com 

VVL 
com 

COX 
com 

TAP 
com 

TB 
sem 

VVL 
sem 

COX 
sem 

TAP 
sem 

FR FR FR FR FR FR FR FR 
0,4347│47,294 100% 6% 49% 100% 76% 6% 47% 100% 
47,294│94,154   16% 36%   24% 16% 37%   

94,1545│141,014   20% 15%     20% 16%   
141,014│187,874   21% 1%     21% 1%   
187,874│234,734   18%       17%     
234,734│281,594   11%       11%     
281,594│328,454   6%       6%     
328,454│375,314   2%       2%     
375,314│422,174   1%       1%     

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Apresentado na Tabela 24 e contrapondo com os dados da Tabela 17.A frequência 

gerada na simulação identificou a VVL como sendo de maior risco. A SMC para este caso 

apresentou um resultado que é possível ser de desconhecimento para a empresa. AVVL tem 

pesos variados e em sua maioria é baixo (Kg), contra um transporte normalmente cobrado a 

valor fixo, esta pode ser a causa dos valores que geraram na simulação o pior resultado.  

 

Tabela 25 - Comparação dos custos logísticos e tributação por destino. 

 Regiões do Brasil 

Custo Logístico com 
incentivo fiscal R$/Kg 

Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste 

FR FR FR FR FR 
0,3660    │   36,5371 100% 41% 11% 6% 100% 
36,5371   │   72,7082   41% 23% 16%   
72,7082    │  108,8793   18% 22% 20%   
108,8793   │   145,0504   1% 17% 20%   
145,0504   │   181,2214     13% 16%   
181,2214   │   217,3925     9% 12%   
217,3925   │   253,5636     4% 7%   
253,5636   │   289,7347     1% 3%   
289,7347  │   325,9058       1%   

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Já para as regiões atendidas, os custos de maiores riscos durante a simulação foram 

apresentados na Tabela 25, com destaque para Sul e Sudeste. Nos itens 11 e 12 (base Tabela 

19), de acordo com a seção 5os maiores custos médios foram para o Sul, Centro Oeste e Norte, 

diferente dos custos da Tabela 26 que ordena Sudeste, Sul (confirmando o risco) e depois o 

Nordeste. 

A Tabela 19demonstra que os maiores volumes de vendas se concentram no Nordeste e 

Sudeste (47,41% e 37,30% respectivamente). Apesar de ter custos elevados e confirmados tanto 

pelos dados da empresa quanto pela simulação, o Sul, é uma oportunidade para a empresa de 

reconfigurar sua rede de distribuição com objetivos de redução de custo. 

O uso das filiais RJ, PB e PE, apresentado na Tabela 26, evidenciou que PB é a filial 

que melhor atenderia a um cliente em PE. Em seguida, vem a filial de PE, que possui seus 

resultados nas três primeiras faixas de valores e, por fim, a filial do RJ, que estão distribuídos 

entre todas as faixas analisadas. Os dados demonstraram ainda que mesmo sem incentivo fiscal 

a filial da PB seria a mais vantajosa do que Pernambuco, com custos variando entre R$ 
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1,0276/Kg e R$ 1,6841/Kg diferente dos dados da Tabelas 20 e 22 que demonstram valores 

médios reais em comparação aos simulados da Tabela 26.  

 

Tabela 26 - Comparação dos custos por Filial para um cliente em Pernambuco. 

Custo Logístico 
R$/Kg 

Estado - Com Incentivo Estado - Sem Incentivo 

RJ PB PE RJ PB PE 
FR FR FR FR FR FR 

0,3712   │   1,0276 10% 100% 6% 10% - 1% 
1,0276   │   1,6841 19% - 32% 19% 100% 25% 
1,6841   │   2,3405 17% - 26% 17% - 29% 
2,3405   │   2,9970 15% - 19% 15% - 21% 
2,9970   │   3,6534 12% - 12% 12% - 15% 
3,6534   │   4,3098 10% - 5% 10% - 8% 
4,3098   │   4,9663 8% - - 8% - 1% 
4,9663   │   5,6227 6% - - 6% - - 
5,6227   │   6,2792 3% - - 3% - - 
6,2792   │   6,9356 1% - - 1% - - 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Além disso, sem a presença dos incentivos fiscais, os custos de PE subiriam mais faixas, 

chegando ao valor máximo de R$ 4,9663/Kg. Diferente do que foi observado na Tabela 18 e 

pelo fato de que nessa tabela estão os custos médios da filial para todas as suas vendas. A Tabela 

18 demonstrou a filial da PB em último dentre as alternativas sem incentivo e em segundo lugar 

com incentivo.  

Analisando à venda do material TB (Tabela 27) para a região do Nordeste, e nesse caso 

a simulação demonstrou como resultados mais favoráveis à utilização da filial PE diferente dos 

resultados da Tabela 26 quando comparou a venda para um mesmo cliente entre as filiais. O 

CD de PE vendeu 16.255 toneladas sendo sua concentração do volume vendido no próprio 

estado (12.717 toneladas) seguido do segundo maior volume para o RN com 1.641 toneladas e 

o restante 1.897 toneladas vendidas para TO, BA, CE, PB, PI e SE. Ao fazer a mesma 

comparação com o CD de PB teremos o dobro do volume vendido (32.223 toneladas) com 

maior volume para PE com 23.449 toneladas, 7.419 para RN e 1.343 para o próprio estado de 

PB, restando 12.700 toneladas para AL e CE. Esta variação de volume por estado pode 

esclarecer o resultado da Tabela 28 ao não concentrar os 100% da PB na primeira faixa. 
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Tabela 27 - Comparação dos custos logísticos e tributação do TB na região Nordeste. 

Custo Logístico  
R$/Kg 

PE com PE sem PB com PB sem 
FR FR FR FR 

0,5858   │   7,5570 100% 100% 99% 15% 
 7,5570   │   14,5281     1% 18% 
14,5281   │   21,4993       16% 
21,4993   │   28,4704       14% 
28,4704   │   35,4416       11% 
35,4416   │   42,4128       10% 
42,4128   │   49,3839       7% 
49,3839   │   56,3551       5% 
56,3551   │   63,3262       3% 
63,3262   │   70,2974       1% 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A seguir foi apresentado uma série de gráficos que demonstra a ordem de influência que 

cada custo terá sobre o custo total logístico, bem como suas faixas de variação a partir da média 

existente. Estes gráficos foram montados em Excel com dados extraídos da simulação feito no 

software @RISK, a partir dos resultados inferiores e superiores que foram calculados pelo 

próprio sistema diminuído a média. Gerando assim, o resultado da barra para cada custo a partir 

da linha pontilhada ao centro que representa a referida média. 

Por exemplo, os valores inferiores e superiores da Figura 13 para o custo de transporte 

são respectivamente R$ 87,9136/Kg e R$ 275,4467/Kg que ao se reduzir (diminuir 

matematicamente) da média de R$ 163,1552/Kg resultou em uma faixa inferior de R$ 

75,2416/Kg e uma faixa superior de R$ 112,2915/Kg, demonstrando assim que o custo de 

transporte para este cenário tem a maior influência quando comparado ao custo do ICMS que 

apresentou uma faixa inferior de R$ 74,5698/Kg e uma faixa superior de R$ 109,3916/Kg, 

portanto, fica como sendo o segundo custo de maior influência. 

Foi possível a partir da Tabela 16 gerar a Figura 13, então, apresentou o custo de 

transporte como sendo o que mais influência aos custos logísticos totais. Cabe uma atenção 

maior por parte da empresa em reduzi-lo, haja visto que o segundo custo – o ICMS – pode não 

ser incentivado ou terminar seu prazo de uso.  

 



91 
 

 

Figura 13 - Indicadores que influenciam o custo nas Vendas Gerais de 2014 a 2016. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Percebe-se que a relação foi próxima para o ICMS e o Transporte, que indica que as 

variações entre os dois custos são sensíveis, e, portanto, cabe analisar a relação da variação do 

preço do transporte em comparação com as variações do valor do imposto. Na sequência fez-

se a análise do produto TB. 

 

 

 

Figura 14 - Indicador de influência do custo do produto TB de 2014 a 2016. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 
Da Tabela 17 iniciou a avaliação pelo produto TB sem incentivo gerando a Figura 14. 

Desse modo, foi possível perceber que, o custo mais relevante é o ICMS, demonstrando assim 
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o quanto esse imposto pesa na tomada de decisão quando não se tem incentivo. Porém, com a 

inclusão do incentivo, sua influência é reduzida quanto aos intervalos inferiores de R$ 13,62 

para R$ 12,32 e superiores de R$ 32,96 para R$ 25,87, bem como o posicionamento de 

influência, caindo para segundo. 

O Transporte, com incentivo, passou a ser o custo de maior influência, mas percebe-se 

que a diferença entre os intervalos de valores é bem diferente, sem incentivo estão entre R$ 

23,9878/Kg e R$ 25,8785/Kg e os incentivados entre R$ 7,5335/Kg e R$ 32,9616/Kg. Cabe 

lembrar que o TB tem uma ocupação ruim no modo rodoviário e com ações para reduzi-lo 

corrobora com a melhoria do custo de transporte.  

Para o produto VVL e COX a atenção é para o fato que com ou sem incentivo o produto 

continua tendo a maior influência do custo Transporte, seguido do ICMS, inclusive no que diz 

respeito ao custo mais provável de ocorrer. Justificado pela representatividade do transporte no 

baixo peso do produto quando comparado por exemplo ao peso do TB. Como a empresa vende 

por demanda, não faz estoque para evitar custos de capitalização que por sua vez impacta em 

outro custo. Já para o produto TAP o que ficou evidente foi o mesmo efeito do TB, ou seja, o 

TAP sem incentivo fiscal é mais influenciado pelo ICMS seguido do Transporte, porém, quanto 

à análise com incentivo a relação altera-se. 

Utilizando-se a Tabela 18 para listar as filiais, o Rio de Janeiro demonstrado na Figura 

15, percebeu-se que também segue as influências dos dados gerais da Tabela 16, ou seja, o 

Transporte é o custo de maior influência, seguido do ICMS. 

Minas Gerais foi demonstrada o custo médio menor do que o RJ em 66%. O transporte 

chama a atenção pela variação entre os valores inferiores e superiores pois pode não ser o maior 

custo em certos cenários (curtas distâncias) mas é o custo que mais influência na simulação e o 

de maior variação, sendo dos 4 custos o que a empresa tem mais chances de ajustar e impactar 

os resultados. 

Chama também a atenção o ICMS por não ter incentivo fiscal tanto quanto ao RJ e 

apresentar valores menores. Isso se deve ao fato que RJ vendeu 180.433 toneladas, já MG ao 

vender com ICMS o fez com um volume de apenas 4.686 toneladas gerando valores de ICMS 

mais próximos e dentro da média de R$54,00. Diferente da filial RJ onde os valores dos 

estoques são mais elevados e por se ter uma capacidade maior de estocagem, há uma inversão 

na influência dos custos de Estoques e Expedição entre RJ e MG. 

Na Paraíba, os custos médios são ainda mais baixos do que comparados com MG ou RJ. 

Sem incentivo, a influência foi listada na ordem, como sendo o ICMS em primeiro lugar (R$ 
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9,8114/Kg e R$ 104,9435/Kg), seguido do Transporte (R$ 43,2385/Kg e R$ 55,2125/Kg), 

depois o Estoque e a Expedição. 

 

 

 

 

Figura 15 - Indicador de influência do custo das filiais de 2014 a 2016. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Quando a filial da PB tem incentivo o Transporte é o custo de maior influência, e é 

seguida do ICMS, já quando não se tem incentivo é o inverso entre os dois custos de maior 

impacto, ICMS em primeiro e Transporte depois (Figura 15). 

Pernambuco é a filial com menor custo logístico dentre as quatro filiais. E comparado 

com a filial de PB que também tem incentivo apresentou faixas de influências em R$ menores 

que PB, para os quatro custos, apesar de inverter a influência do Estoque que para PE ficou em 

último, por ter uma capacidade de estocagem menor e, portanto, menor custo.  

Percebe-se que o intervalo do Transporte e do ICMS em relação às pontas da influência 

no gráfico de tornado foi bem mais curto em PE, do que os valores da filial de Paraíba. Como 

por exemplo, o Transporte de PE resulta na variação de R$ 4,02/Kg (-) R$ 1,34/Kg = R$ 

2,68/Kg comparado com PB R$ 16,16/Kg(-) R$ 4,63/Kg = R$ 11,53/Kg. 

Quanto a Região, criou-se a Tabela 28, a partir dos dados da Tabela 18, e teve-se as 

seguintes análises:  

 Observou-se que o ICMS tem uma influência maior na região Sudeste, 

muito provável pelo fato do estado do RJ ter uma alíquota interna de 

20%, sendo este o imposto mais caro do Brasil.  

 O ICMS é o custo de maior influência para todos os clientes de todas as 

regiões, exceto a região Sul, que passa ter o Transporte como custo de 

maior influência no Sul. 

 O transporte para o Sul sugere uma melhora na configuração da rede de 

distribuição da empresa, que não tem nenhuma filial nesta região do 

Brasil. Seus valores são maiores do que os demais por ter os pedágios 

mais caros e ao fato de que do período investigado a empresa tinha 

contratos de transporte com transportadoras diferentes para regiões do 

país. 

 Expedição e Estoque seguiram a mesma influência em todos os 

comparativos, ficando respectivamente em terceira e quarta posição.  
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Tabela 28 - Indicadores que influenciam o custo logístico por região de 2014 a 2016. 

Custo/Região Limites Inferiores Limites Superiores 
Estoque CO 0,0741 0,1103 
Estoque N 0,0612 0,0803 
Estoque NE 0,2640 0,2496 
Estoque S 0,7506 0,9055 
Estoque SE 0,6217 0,7711 
Expedição CO 0,0735 0,1173 
Expedição N 0,0992 0,1134 
Expedição NE 0,4524 0,5222 
Expedição S 1,4456 0,6267 
Expedição SE 1,3058 0,7350 
ICMS CO 7,2080 10,5326 
ICMS N 5,3131 7,7876 
ICMS NE 32,5838 48,0568 
ICMS S 20,9603 30,4553 
ICMS SE 74,0184 109,8017 
Transporte CO 6,0601 8,9566 
Transporte N 3,3184 4,8396 
Transporte NE 10,3386 14,8481 
Transporte S 75,6410 112,1642 
Transporte SE 45,8983 66,8790 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A Figura16 demonstrou que ao se observar as filiais do Nordeste vendendo o mesmo 

produto TB para um mesmo cliente dentro do estado de Pernambuco, tem-se como resultado: 

 A maior influência é do custo de Transporte para as duas filiais, 

independentemente de ter ou não incentivo fiscal. A filia da PB apresenta 

o valor menor R$ 1,35/Kg, do que comparado a PE com um valor um 

pouco maior em R$ 3,95/Kg. 

 O custo com ICMS na segunda colocação de influência para PB e PE 

sem incentivo. Quando há incentivo, o ICMS para PB passou para a 

terceira posição. 
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Figura 16 - Indicador de influência do custo das filiais em uma venda comparada. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

 Cabe ainda colocar que no CD da Paraíba tem-se mais funcionários do 

que a filial de Pernambuco e, portanto, o custo de Expedição tem maior 

influência do que PE. 

 A filial do Rio de Janeiro também forneceu para este mesmo cliente, com 

foi visto na Tabela 22 e, portanto, destaca-se que foi possível confirmar 

que o Transporte permanece como sendo o custo de maior influência, 

mesmo se tendo uma grande distância do cliente. Porém, com custos 

mais baixos do que a filial de PE em alguns casos (local de entrega). 
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Analisando os CDs nordestinos com e sem incentivo e suas vendas do produto TB em 

toda a região nordestina, conforme Figuras 17, confirmou-se a maior influência do ICMS, 

seguido do Transporte. Isso demonstra o quanto a carga tributária é onerosa para as empresas 

visto que o imposto compete com custos na operação logística, apesar do custo médio baixar 

seis vezes e meia quando se tem incentivo.   

 

 

 

Figura 17 - Indicador de influência do custo nas vendas de PB e PE em 2014 a 2016. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Analisando de forma isolada cada filial, em relação a todas as vendas que realizaram 

com o produto TB, inicia-se com a filial da PB. Verifica-se um cenário próximo da Figura 17. 

Mantendo em linha com a média e demonstrando a influência ou importância da filial no 

contexto geral. Apesar de ter um custo médio maior que PE o maior volume de venda foi 

originado desse CD. 

Continuando com a análise, para a filial de PE. Notoriamente tendo como maior 

influência o Transporte e um custo médio mais baixos que PB. O ICMS tem uma faixa mais 

concentrada perto da média (R$ 2,1233/Kg) pela própria regra do incentivo apresentada na 

revisão na seção 3. Do transporte como apontado anteriormente, esta filiai vendeu metade da 
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tonelada do que a PB por concentrar grande parte de suas vendas no próprio estado (PE), 

contribuindo para manter valores mais baixos do que PB. 

Após a apresentação das análises, na próxima subseção, foi apresentado o relatório de 

saída do passo 5 do PCP com as diretrizes para a rede de distribuição e ponderações sobre a 

influência dos custos logísticos nessa configuração. 

5.2 RECOMENDAÇÕES E DIRETRIZES PARA CONFIGURAÇÃO DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO E REDUÇAO DE CUSTOS 

 

A partir da elaboração do procedimento na seção 4 e, considerando os dados 

apresentados na seção 5referentesaos resultados da SMC, recomenda-se à empresa: 

 

1. Rever sua configuração da rede de distribuição, apresentado na Figura 18. 

 

Figura 18 - Sugestão de uma nova RD. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Esta proposta sugere a eliminação da filial de Pernambuco. Se for feita uma análise 

superficial, inicialmente poderia não haver motivos para a sua eliminação, pois ela se destacava 

como a filial de melhor custo médio total (Tabela 18). No entanto, ao se aprofundar na análise, 

notou-se que a filial de PB vendeu mais (PB x PE: 23,4 mil toneladas) para o estado de PE do 

que a própria filial de PE para dentro do próprio estado (PE x PE: 12,7 mil toneladas). O custo 

médio total de PE (Tabela 18) foi mais baixo devido a quantidade de vendas dentro do próprio 

estado, gerando assim, um custo de transporte menor que de PB, o qual teve uma quantidade 
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Cliente
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expressiva de vendas para outros estados, consequentemente uma maior distância gera um custo 

de transporte maior, por fim, um custo médio total maior. 

Analisando a Tabela 10 nota-se a inversão dos gastos entre as filiais da PB e de PE, 

referentes aos custos de Expedição e do saldo dos Estoques, ou seja, houve um crescimento nas 

atividades de PB enquanto ocorria nos mesmos períodos uma redução em PE. 

A eliminação da filial de PE da rede atual também é embasada pelas informações 

extraídas dos dados da Tabela 20 e da Tabela 22, onde realçam a filial de PB como melhor que 

a de PE, porque teve menores custos nas vendas para o mesmo cliente ou nas vendas para toda 

a região Nordeste. Além disso, ao replicar essa mesma situação na simulação, demonstrou-se a 

mesma relação (Tabela 27).  

A outra sugestão do modelo é incluir um novo CD na rede de distribuição a ser instalado 

na região Sul. Considerando um volume de 21.000 toneladas vendidas para a Região Sul 

(Tabela 11) um Centro de Distribuição nessa região se faz necessário, visando redução de custo 

de transporte. Vale ressaltar que essa recomendação também considera a nova tabela de fretes 

disponibilizada pela ANTT, criada a partir de uma Medida Provisória sancionada pelo 

Presidente da República, em maio de 2018 (BRASIL, 2018). Essa nova tabela encareceu o custo 

do transporte terrestre para a região Sul e demais regiões, assim como, por exemplo, em uma 

operação de transferência do estoque do RJ para PB, elevou esse custo em 42%. 

A instalação de um CD no Sul é justificada ainda pelos dados gerados através da SMC. 

Pode-se observar que a partir do fato da região possuir custos de transporte mais elevados 

(Tabela 29), reforça-se que esses custos devem ser reduzidos de modo prioritário. Ademais, foi 

observado que o Sul é o segundo pior risco (Tabela 26), atrás apenas do Sudeste. 

Ao definir o Sul como a região para receber as instalações, deve-se observar, em 

primeiro lugar, o ponto de vista logístico. Em seguida, verificar qual Estado concede o melhor 

incentivo para o ICMS, já que os estados costumam privilegiar novas instalações. No Paraná 

há o benefício do COMPETITIVO, criado pelo Decreto Estadual nº 6.434/2017, em Santa 

Catarina o PROEMPREGO, que foi instituído pela Lei nº 13.992/2007, e no Rio Grande do Sul 

o FUNDOPEM e o INTEGRAR, regulamentados pelo Decreto nº 49.205/12. 

Vale destacar que não há uma interação entre as filiais PB e SUL por estarem 

geograficamente em extremos opostos, inviabilizando os custos de transporte. 
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2. Utilização da rede logística em relação ao produto vendido. 

 

O produto de maior importância e volume de venda para essa empresa é o TB. Nesse 

cenário, a filial nordestina aparece como uma opção para atender aos clientes do próprio 

Nordeste. 

Na Tabela 25encontram-se os resultados da simulação de frequência dos produtos, 

considerando incentivos fiscais. Não se constatou variações, com ou sem incentivo fiscal, para 

os produtos COX, VVL e TAP. Entretanto, o TB tem incentivo nas filiais da PB e de PE, o que 

gera um ganho de 24% em comparação ao cenário sem incentivo (Tabela 25). 

Considerando o menor custo calculado pela SMC de R$ 47,29 por quilo para a segunda 

faixa de frequência e a quantidade de 60.839 toneladas de TB não incentivados para o Nordeste, 

caso tal incentivo tivesse sido considerado, ter-se-ia um valor resultante de R$ 2.877.323,03até 

R$ 5.728.241,90 a menos de custo logístico. Não foi analisado se a operação seria autorizada 

em decorrência de contratos de licitações. 

A participação em licitações faz parte das operações cotidianas da empresa, onde a 

mesma deve definir qual filial irá fornecer o produto ao cliente. Uma vez determinada a filial, 

a empresa não pode alterar essa decisão. Normalmente as licitações envolvem grandes valores 

na ordem de milhões de reais, confirmando ainda mais a relevância de se ter o local do 

fornecimento definido previamente. 

Portanto, ao que tange as licitações e aos produtos, recomenda-se que para todas as 

vendas para clientes da região Nordeste, sejam consideradas como melhor alternativa a filial da 

PB, desde o início do pregão público. Deste modo, mesmo que se faça a passagem do RJ ou 

MG para PB, e depois ao cliente público, esta definição evita que a empresa tenha dúvidas 

quanto a tomada de decisão.  

 

3. Buscar formas de reduzir os custos de transporte. 

 

Caso não seja possível melhorar o desempenho do custo com outros incentivos fiscais, 

a empresa deve buscar alternativas para reduzir o custo de transporte, já que esse é o de maior 

representatividade. Vale ressaltar que no trabalho de Valério (2017) foi feita uma apresentação 

da redução dos custos de transporte de uma empresa metalúrgica do interior do Rio de Janeiro 

para a Paraíba, sugerindo a transferência dos produtos via multimodais: ferroviário, marítimo e 

terrestre. 
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A redução nos custos de transportes deve ter foco no término das vendas direto da matriz 

no RJ para o Nordeste. Por exemplo, se essas vendas analisadas durante este estudo ocorressem 

após esse aumento de 42% (nova tabela de frete ANTT) resultaria em mais de 33 milhões de 

reais. Mesmo eliminando essas vendas diretas do RJ para o Nordeste, mantém-se os custos de 

transferências que também serão impactadas por esta mudança. Essa informação reforça a 

recomendação de que a empresa deve tratar suas operações visando ações de telescopagem (tipo 

de arranjo no caminhão onde visa carregar mais peso numa mesma viagem) e/ou a utilização 

de operações multimodais. 

Há de se ressaltar a existência temporal do incentivo fiscal, que quando chegado ao fim 

a empresa necessita ter detalhado as ações para a nova abordagem, ressaltando a necessidade 

de buscar as reduções no custo do transporte. 

6 CONCLUSÃO 
 

 

Diante do problema proposto foi possível desenvolver um procedimento o qual é 

possível ser seguido por outras empresas de outros ramos de atividades, com adaptações se 

necessário, e que permitiu obter as conclusões e respostas da investigação. Portanto os custos 

influenciam a tomada de decisão de uma configuração de rede de distribuição em especial 

quando a empresa obtém ou modifica sua rede com o objetivo de se instalar em locais com 

incentivo tributário. 

Este trabalho teve como objetivo analisar a influência dos custos logísticos e tributários 

na configuração da rede de distribuição. Durante o desenvolvimento, foi possível perceber 

como o custo logístico tem sido abordado pelas pesquisas científicas, especificamente no 

transporte rodoviário e dentro de uma rede de distribuição real. 

Por meio de uma pesquisa bibliográfica, alcançou-se o primeiro objetivo específico 

descriminando os custos mais recorrentes em outros trabalhos. Com a pesquisa de campo 

levantou-se os dados de uma empresa, cuja configuração da rede atual é de quatro pontos 

(filiais) dentro do Brasil, não sendo necessário estima-los.  

A classificação dos custos foi atingida, referente ao segundo objetivo específico, 

conforme exposto na Tabela 1, o qual demonstrou quais os custos que mais aparecem descritos 

na pesquisa bibliográfica, seguido do levantamento de dados teve-se a Tabela 9 onde foi 

possível entender sua estrutura por meio das medidas. 
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O terceiro objetivo específico foi alcançado com a ajuda de um simulador, o SMC, 

escolhido também por meio da pesquisa bibliográfica, por ser o método de simulação mais 

utilizado. Utilizou-se a simulação para a geração de cenários a fim de projetar a probabilidade 

de riscos em um contexto empresarial. A partir dos dados da empresa, foram gerados os 

cenários que contribuíram para calcular a frequência com que os riscos ocorreriam. Após a 

projeção foi possível analisar os resultados e depois compará-los com os dados iniciais, análise 

cruzada. 

O método também permitiu que se fizesse uma classificação das influências em que 

cada custo teria de acordo com cada cenário, em gráficos de tornado na subseção 5.1. Isso, 

possibilitou demonstrar o comportamento entre as opções, quando se tem incentivo fiscal ou 

não se tem. Assim, foi percebido, quais os custos que mais oscilaram, evidenciando, os riscos 

a serem tratados e sua ordem. 

O quarto objetivo específico foi alcançado com uma proposta que pode gerar 

significativa redução de custos logísticos e tributários. Após a aplicação de todo o Procedimento 

de Cinco Passos: definições iniciais; custos e peso; indicadores e medidas; coleta de dados e 

processamento e análises, teve-se como resultado final a seção 5.2 o qual sugeriu-se para a 

empresa uma nova configuração de sua rede, com a eliminação de uma filial no Nordeste e a 

criação de outro CD na região Sul. Também colaborou com a recomendações a respeito das 

vendas do produto de maior importância (TB) e a redução de custo de Transporte. 

O objetivo geral foi alcançado ao analisar a influência dos custos logísticos e tributários. 

Coube ressaltar que nem sempre é possível operar em uma rede de distribuição com incentivos 

fiscais e que tal possibilidade não depende de forma intrínseca da empresa, mas sim da 

concessão governamental. Portanto o segundo maior risco, em se analisando os custos, é o custo 

de Transporte que diferente do ICMS é de total gestão da empresa. Então, ficou evidente que 

quando não se tem incentivo fiscal a empresa necessita trabalhar para reduzir seus gastos com 

esse custo. Tendo como possibilidade o melhor arranjo da carga, haja visto que o preço deixou 

de ser negociado em função da definição legal ocorrida no ano de 2018. 

Da finalização desta pesquisa, portanto, destaca-se como contribuições: 

 Uma proposta para a empresa do estudo de caso em remodelar sua rede 

de distribuição com base no custo de transporte eliminando uma das 

filiais do Nordeste (recomendado a filial de Pernambuco) e criar uma 

nova unidade na região Sul do país; 
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 Reavaliação dos meios de transferir estoques do Rio de Janeiro para a 

Paraíba buscando outros modos a fim de reduzir custo; 

 Realização, pela empresa, de suas vendas na região Nordeste por meio 

da filial da Paraíba deixando de utiliza sua matriz do Rio de Janeiro para 

esse atendimento aos clientes, de modo a potencializar o uso do incentivo 

fiscal durante sua vigência; 

 A criação de um procedimento que poderá ser aplicável a outros ramos 

de atividades em busca soluções e dar suporte na tomada de decisão 

quando das escolhas de onde implementar novos pontos em uma rede de 

distribuição. 

Quanto as limitações desta pesquisa, não foi possível investigar a geração de saldo 

credor de ICMS gerado nas filiais, a formulação desse saldo em favor da empresa ocorre em 

alguns ramos de atividade, em especial quando se tem operações de vendas para clientes 

consumidores finais. A empresa do estudo de caso tem esta característica e com a mudança da 

lei (Emenda Constitucional nº 87 de 2015) passou a gerar saldo credor na filial do RJ a partir 

de 2016.  

Não foi possível avaliar mais afundo os impactos da mudança da tabela de frete 

determinada pelo governo em maio de 2018 por meio da ANTT. Essa limitação se deu em 

função do tempo, pois não seria possível recalcular todas as operações das vendas com o novo 

valor e simula-lo a fim de demonstrar para a empresa os impactos em sua operação decorrente 

da mudança do preço. 

Como propostas para pesquisas futuras, propõe-se que este método seja replicado em 

outras empresas afim de testar o procedimento proposto e verificar se é possível encontrar 

resultados similares. Também se recomenda que seja analisada a interferência de outros custos, 

incluindo outros tributos. Além disso, é possível atribuir pesos para os custos, e também 

utilizar-se de outros modos de transporte integrados. 
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