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Resumo:
Nos últimos anos os diversos problemas com custos logísticos vêm sendo enfrentados pelas empresas
que utilizam do transporte rodoviário de cargas, assim têm tornado o controle detalhado do custo de
transporte um aspecto cada vez mais importante dentro do ambiente competitivo caracterizado pelo
setor. Esta pesquisa teve como objetivo identificar os principais custo de transporte rodoviário de
carga e a distribuição das rotas da DISTRIBUIDORA X a partir das informações obtidas na área de
distribuição física da empresa estudada. Como metodologia, objetivando realizar os cálculos de custo
de transporte a partir das rotas, esta pesquisa utilizou-se do método quanti-qualitativo. Para a coleta
dos dados de custo de transporte e roteirização foram usadas às técnicas descritiva e exploratória. No
que diz respeito aos custos, foi utilizado e desenvolvido uma adaptação do custeio do transporte de
cargas elaborado Valente, Passaglia e Novaes (2003). Como resultado, foi elaborado por meio de
planilhas eletrônicas um simulador de custos e verificados os custos envolvidos com o transporte
rodoviário de carga conforme rotas elaboradas por regiões atendidas pela DISTRIBUIDORA X que
abrange os municípios da região noroeste do estado do Paraná. Assim, o resultado obtido poderá
auxiliar a empresa na tomada de decisões em relação aos custos e roteirização dos veículos utilizados,
na qual se sugere que a DISTRIBUIDORA X utilize o simulador para manter seus custos atualizados,
com isso vir a conquistar novos clientes.
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Identification of the transport costs of the X DISTRIBUTOR
Abstract
In recent years the various problems with logistics costs are being faced by companies using the
transport of loads, so have made the detailed control of shipping cost looks increasingly important
within the competitive environment characterized by sector. This research aimed to identify the main
drivers of cost of transport of freight and the distribution of the routes of the X DISTRIBUTION from
the information obtained in the area of physical distribution of enterprise. As a methodology, in order
to perform the calculations of cost of transportation from the routes, this study used quantitative and
qualitative method. For the data collection of shipping cost and routing used descriptive and
exploratory techniques. With regard to costs, was used and developed an adaptation of the cost of

transport of loads drawn Brave, Passaglia and Nana (2003). As a result, was prepared by means of
spreadsheets cost Simulator and verified the costs involved with the transport of cargo as routes drawn
up by regions served by DISTRIBUTOR X covering the municipalities of the Northwestern State of
Paraná. So, the result can assist the company in making decisions about the cost and routing of
vehicles used, which suggests that the DISTRIBUTOR X use the Simulator to keep their cost updated,
with this likely to gain new customers.
Key-words: Road Transport, Costs, Simulator.

1 Introdução
Um ambiente altamente competitivo com mudanças cada vez mais amplas no mercado exige
das empresas uma maior agilidade e principalmente a procura por redução de custos. Com o
mercado exigente em termos de produtividade e qualidade, a logística assume um papel
fundamental para as organizações, sendo que o seu processo é um fator determinante para a
competitividade das empresas que trabalham diretamente nesta área (FARIA; COSTA, 2007;
HONG, 2001).
No ramo logístico, destaca-se o transporte de cargas, que conforme Keddi e Mendonça (2000)
é o meio pelo qual se transporta mercadorias de um ponto para outro, podendo ocorrer dentro
de um país ou entre dois ou mais países. Este transporte pode ser efetuado por diferentes
meios, que chamamos de modais. Dos modais, o que apresenta maior representatividade no
Brasil, é o transporte rodoviário de cargas, pois o mesmo é responsável por atingir diferentes
pontos do território nacional (RIBEIRO; FERREIRA, 2002).
O Brasil opera em mercado altamente competitivo, com relação ao transporte rodoviário de
carga, sendo que a eficiência na gestão torna-se praticamente unânime para crescimento e
desenvolvimento das empresas no setor logístico, a falta de ferramentas adequadas pode
implicar em custos elevados de transporte, comprometendo a relação comercial com seus
clientes (VALENTE; PASSAGLIA; NOVAES, 2003).
No entanto, as organizações que trabalham diretamente com a Logística, devem se preocupar
com os custos do transporte rodoviário de cargas (POLISCIUC et al., 2012).
Estudos de Valente, Passaglia e Novaes (2003), afirma que para realiza o transporte
rodoviário, é necessário analisar os seguintes procedimentos: (i) fixar os dias e horas
trabalhadas; (ii) verificar o caminho das rotas utilizadas; e, (iii) analisar os modelos técnicos
de todos os veículos.
Para manter uma frota própria de veículos a melhor forma é conquistar os menores custos e
melhor desempenho no que se refere à entrega (BALLOU, 1993).
Faz-se necessário o acompanhamento de cada área, no que se refere a custos da
DISTRIBUIDORA X, mas o que irá detalhar neste estudo, são os custos fixos e variáveis,
envolvidos na área de logística, mais especificamente, os custos de transporte modal
rodoviário, ou seja, os custos envolvidos no transporte de entrega dos produtos ao cliente.
De acordo com Peixoto (2004), os custos fixos são uma constante de mês a mês, salvo as
mudanças inerentes de preços e salários, que estes são calculados ao mês (R$/mês).
Com relação aos custos variáveis para Valente, Passaglia e Novaes (2003) podem ser
apresentados como: (i) peças, acessórios e material de manutenção, que são os gastos mensais
com manutenção; (ii) combustível, sendo gastos efetuados para cada quilômetro percorrido
pelo veículo; (iii) óleos lubrificantes, que é um gasto correspondente à lubrificação interna do
motor e os sistemas de transmissão do veículo; (iv) pedágios, é um gasto inerente à utilização
e conservação das rodovias públicas; (v) lavagem e graxas, são os gastos com a lubrificação

externa do veículo e lavagem; e, (vi) pneus, são os gastos referentes à rodagem dos pneus do
veículo, incluindo a sua compra, substituição de câmaras, protetores e reformas do pneu. Faria
e Costa (2007) revelam que o custo fixo e variável depende da operação da empresa atuante.
Diante do exposto, o objetivo deste artigo foi identificar os principais dos custos de transporte
rodoviário de carga da DISTRIBUIDORA X por meio da elaboração de um simulador a partir das
informações obtidas na área de distribuição física da empresa estudada. Para atender a este
objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos: i) Estudar e descrever as
operações do sistema logístico da empresa; ii) Verificar os municípios e as rotas que a
empresa atende; iii) Elaborar as rotas de transporte por região; iv) Identificar os custos
envolvidos na atividade de transporte; v) Realizar os cálculos de custos do transporte das rotas
elaboradas, utilizando o método de simulação.
2 Custos Logísticos
Este estudo foca os cálculos a ser elaborados para as análises dos custos de transporte e
roteirização, no que se refere aos quesitos de quantidade de funcionários, a distribuição das
rotas e à distância a ser percorrida.
2.1 Calcular o Número de Viagens dos Veículos
Será calculado o número de viagem que está sendo executada no dia, soma-se a os dias de
operação do veículo no período de um mês, tirando os dias que não foram trabalhados, depois
multiplica pelo número de viagem que cada veículo fez por dia (VALENTE; PASSAGLIA;
NOVAES, 2003).
Nº de Viagens

(1)

2.2 Calcular a Quilometragem Média Mensal dos Veículos.
Nesse momento será pego a distância percorrida sendo de ida e volta do veículo,
multiplicando o número de viagem feita por dia de um veículo. Com esse cálculo chegará à
média mensal, para se chegar nesse cálculo é necessário pegar o número de viagem feita por
mês e multiplicar pela média diária por veículo.
(2)

Os dados fornecidos por Valente, Passaglia e Novaes (2003), nos auxiliarão principalmente
no cálculo de custo de transporte de carga. Sabendo que a logística é um campo que deve
crescer muito no século XXI, principalmente no transporte internacional, com isso os
administradores na área de logístico deve-se preparar para essa evolução tecnológica entre os
modais.
2.3 Definições de Distância e Custo Por Roteirização
Nesse contexto serão abordados os setores que serão analisados da DISTRIBUIDORA X, ao qual
será informado as fórmulas matemáticas que serão utilizadas para essa análise de roteirização,
isso segundo (VALENTE; PASSAGLIA; NOVAES, 2003).
Na distribuição física é necessário analisar os conceitos entre os números de clientes
atendidos e também os números de veículos para fazer o transporte. Será utilizada a seguinte
informação.
Para se fazer a análise do roteiro da região da DISTRIBUIDORA X, precisa-se verificar a
quantidade total de clientes cadastrados, e que cada roteiro corresponde a pontos de paradas.
Segundo Valente, Passaglia e Novaes (2003), para identificar o número de zonas, faz o
seguinte cálculo.

= total de zonas da DISTRIBUIDORA X

=

(3)

Para obter os números de zonas em que a região é dividida na DISTRIBUIDORA X, será
necessária a verificação do número de roteiros do período. Sabendo que em cada roteiro são
atendidos pontos de parada (q), Valente, Passaglia e Novaes (2003), diz que:

(4)

Para determinar e coletar as informações das rotas faz-se necessário a utilização dos
procedimentos seguir: medir as distâncias, e também a quantidade de clientes que serão
atendidos juntamente com os números de veículos disponíveis, para obter estes valores usa-se
a fórmula (Valente, Passaglia e Novaes, 2003, p. 65), que se pode verificar no quadro 1.
Quadro 1 - Formulário para Cálculo de Itens de Custo Fixo de Transportes.
Dz
A
Q
Ά
K

Distância percorrida dentro da zona (Km)
Área da zona em (Km)
Número de pontos visitados na zona
Coeficiente de correção
Coeficiente Empírico

Quilometragem Ajustada ao mês
Distância percorrida dentro do Setor
Clientes
0,152
0,765

Fórmula
Fonte: Adaptado de Valente, Passaglia e Novaes (2003, p. 65).

(5)

2.4 Custo de Transporte
Para manter uma frota própria de veículos a melhor forma é conquistar os menores custos e
melhor desempenho no que se refere à entrega (BALLOU, 1993).
Faz-se necessário o acompanhamento de cada área, no que se refere a custos da
DISTRIBUIDORA X, mas o que irá detalhar o nosso trabalho será especificamente os custos
fixos e variáveis, envolvidos na área de logística, sendo os custos de transporte modal
rodoviário (VALENTE; PASSAGLIA; NOVAES, 2003). Que podem ser classificados como:
 salário do motorista e dos ajudantes: São gastos oriundos de salário – base e em cargos
sociais;
 licenciamento e IPVA do veículo: São taxas e tributos que o proprietário do veículo deve
recolher para que ele seja permitido transitar perante a lei de trânsito, custo dividido em
doze meses;
 seguro dos equipamentos: De forma semelhante ao seguro do veículo, para ressarcimento
de eventuais sinistros ocorridos com o equipamento.
Segundo Peixoto (2004), os custos fixos são uma constante de mês a mês, salvo as mudanças
inerentes de preços e salários, que estes são calculados ao mês (R$/mês). A seguir são
expostas as fórmulas de custos fixos que podem ser vistas no quadro 2.
Os custos variáveis de acordo com Valente, Passaglia e Novaes (2003) podem ser
apresentados como:
 peças, acessórios e material de manutenção: São os gastos mensais com manutenção;
 combustível: São gastos efetuados para cada quilômetro percorrido pelo veículo;
 óleos lubrificantes: É um gasto correspondente à lubrificação interna do motor e os
sistemas de transmissão do veículo;

 pedágios: É um gasto inerente à utilização e conservação das rodovias públicas;
 lavagem e graxas: São os gastos com a lubrificação externa do veículo e lavagem;
 pneus: São os gastos referentes à rodagem dos pneus do veículo, incluindo a sua compra,
substituição de câmaras, protetores e reformas do pneu.

Quadro 2 - Formulário para Cálculo de Itens de Custo Fixo de Transportes.
Item de Custo

Fórmula

Custo Administração

(6)

IPVA/ Seguro Obrigatório

Pessoal
Fonte: Adaptado Lima (2001).

(7)
Salário + encargos e Benefícios

(8)

Quadro 3 - Formulário para Cálculo de Itens de Custo Variável de Transportes.
Item de Custo

Fórmula
(9)

Combustível
Manutenção
Pedágio
Fonte: Adaptado Lima (2001).

Custo estimado por quilômetro
Custo de acordo com a rota

(10)
(11)

Segundo Faria e Costa (2007), o custo fixo e variável depende da operação da empresa
atuante.
3 Materiais e Métodos
Para a realização deste estudo, utilizou-se o método de abordagem quanti-qualitativo, sendo o
quantitativo, o método predominante, conforme classificam Silva e Menezes (2001). Assim, o
trabalho propostos utilizou-se do método quantitativo para a elaboração dos cálculos
matemáticos referente aos custos de transporte e do método qualitativo para a descrição das
operações logísticas e na elaboração das rotas da DISTRIBUIDORA X e na análise dos
resultados.
Com relação ao tipo de pesquisa, este estudo é classificado como exploratória e descritiva
(SILVA; MENEZES, 2001). A pesquisa exploratória, uma vez que foram levantadas
informações qualitativas e quantitativas do transporte de cargas da empresa estudada. No que
se refere à pesquisa descritiva, porque foram descobertos, descritas e estudadas as operações
logísticas, as rotas e os custos envolvidos no transporte de cargas da DISTRIBUIDORA X. A
pesquisa também é classificada como bibliográfica, de campo e estudo de caso.
No que se refere à classificação de pesquisa bibliográfica devido à utilização de materiais de
artigos, livros e internet para conhecer sobre o assunto, e para a elaboração da fundamentação
teórica que abrange assuntos pertinentes para a elaboração desta pesquisa (SILVA;
MENEZES, 2001).

A pesquisa de campo, devido à coleta de dados na DISTRIBUIDORA X, pois foi um estudo
aprofundado em relação aos custos de transporte de cargas, que por meio destas informações,
obteve-se o conhecimento e entendimento dos custos de transporte de cargas da empresa in
loco, desta forma, também se classifica em um estudo de caso.
Para a coleta de dados foram realizadas visitas na empresa com um roteiro de pesquisa e
entrevista com o responsável do setor de forma não estruturada com questões abertas, não
existindo rigidez de roteiro e sim a obtenção de informações, para que os objetivos propostos
na pesquisa fossem alcançados. Sabendo que o roteiro identificará os dados envolvidos na
rota de transporte; e também os custos envolvidos nas atividades de transporte da
DISTRIBUIDORA X. Os dados foram classificados conforme a frota que a DISTRIBUIDORA X
possui, no caso três veículos modelo Mercedes Bens 710. Os veículos foram identificados por
códigos constituídos de uma letra (E, G e M) seguida de um número com dois dígitos (01, 02
e 03) para identificação conforme apresentado E-01, G-02 e M-03, cada veículo efetua uma
rota especifica em um total de 12 rotas subdividas em regiões.
Assim realizou os levantamentos dos custos conforme o veículo e as rotas realizadas por
estes. Os dados foram armazenados em planilhas eletrônicas, aplicando em modelos
matemáticos e fórmulas conforme Valente, Passaglia e Novaes (2003), e realizados os
cálculos, que são denominados neste estudo como o simulador de custos.
4 Resultados do Estudo de Caso
4.1 Caracterização da DISTRIBUIDORA X
O estudo de caso na área da Logística foi desenvolvido na DISTRIBUIDORA X, sendo uma
empresa familiar, localizada no centro oeste do estado do Paraná. O ramo de atuação da
empresa é de distribuidora de produtos, do segmento de laticínios e congelados, ou seja,
produtos alimentícios em geral, que possui nove colaboradores.
A DISTRIBUIDORA X revende Frios e Laticínios, sendo Produtos Congelados e Alimentícios
em Geral, têm como seu principal mercado, os clientes do seguimento alimentícios,
trabalhando com a mais completa linha de congelados, lácteos e enlatados, para
estabelecimentos comerciais como: Supermercados, Restaurantes, Panificadoras, Armazéns,
Açougues, Hotéis, Lanchonetes. A área física para o armazenamento dos produtos possui um
total de 1.200 m² de área construída, com capacidade para 100 toneladas.
4.2 Roteirização por região especificada
A DISTRIBUIDORA X atende diversos municípios da região noroeste do estado do Paraná, na
qual possui representantes autônomos que não possuem vínculo empregatício com a empresa.
Os municípios que são atendidos pela DISTRIBUIDORA X são mostrados na Figura 1.

Figura 1 – Municípios atendidos pela DISTRIBUIDORA X

Verificados os municípios de atuação, elaboraram-se rotas, sendo estes classificados em 12,
que demonstra os respectivos municípios, número de clientes, à distância percorrida e os dias
de entrega na semana, estas análises serão apresentadas nas seções a seguir, na qual foram
analisados os custos fixos e variáveis, com os respectivos valores encontrados, pode analisar
as rotas que cada veículo percorre.
4.3 Descrições dos custos fixos e variáveis
As coletas dos dados foram realizadas com uma frota de três veículos modelo Mercedes Bens
710. Os resultados obtidos com o custo de transporte foram: custos fixos, como salário,
seguro do veículo, licenciamento e IPVA, e os custos variáveis, sendo os custos envolvidos
como: pneu, óleo transmissão, lavagem/lubrificação, combustível, manutenção, pedágio e a
roteirização por região dos veículos da Distribuidora X.
Os valores encontrados são resultantes da aplicação de cálculos matemáticos, sendo tratados
neste estudo como Simulador de custos. Na Tabela 1, apresentam-se os custos fixos e
variáveis relacionados a cada veículo, representados no período de um mês, sendo que os
custos fixos que representam salário, seguro, IPVA e licenciamento com media anual,
totalizam um valor trimestral de R$ 19.658,43.
E os custos variáveis são classificados em óleo diesel, óleo lubrificante de transmissão, pneus,
manutenção com valor dividida em doze meses, pedágio, lavagem e lubrificação com valor
dividido em doze meses, que somam um total trimestral de R$ 28.220,16. Totalizando os
custos fixos e variáveis no trimestre um valor de R$ 47.878,59, conforme pode ser verificado
na Tabela 1.
Tabela 1 – Custos Fixos e Variáveis do Transporte de Carga da DISTRIBUIDORA X.
Custos Fixos

E-01

G-02

M-03

Mensal

Trimestral

Salários

1.932,00

1.794,00

1.794,00

5.520,00

16.560,00

Seguros do Veículo

271,87

293,22

290,60

855,69

2.567,07

Licenciamento/IPVA

59,04

59,04

59,04

177,12

531,36

Total

2.262,91

2.146,26

2.143,64

6.552,81

19.658,43

Custos Variáveis
Combustível, Óleo Diesel

E-01
1.838,14

G-02
1.830,22

M-03
1.886,63

Mensal
5.554,99

Trimestral
16.664,97

Óleo Lubrificante da

180,00

180,00

180,00

540,00

1.620,00

Transmissão
Pneu troca 30.000 a
45.000 km
Manutenção

266,33

280,00

356,32

902,65

2.707,95

600,57

803,46

529,28

1.933,31

5.799,93

Pedágio

68,28

52,16

24,38

144,82

434.46

Lavagem e Lubrificação

110,53

111,53

108,89

330,95

992,85

Total

3.063,85

3.257,37

3.085,50

9.406,72

28.220,16

TOTAL GERAL

5.326,76

5.403,63

5.229,14

15.959,53

47.878,59

Para uma melhor verificação de forma resumida das informações disponíveis na Tabela 1, foi
elaborado o gráfico com os custos fixos e variáveis de cada veículo, conforme Figura 2.

Figura 2 – Custos fixos e variáveis da DISTRIBUIDORA X

Apresentados os custos fixos e variáveis, encontraram-se os custos mensais e trimestrais e a
representatividade do valor total para cada veículo conforme a Tabela 2.
Veículo

Tabela 2 - Análise dos Custos de Transporte dos Veículos
Mensal
Trimestral
Representatividade%

E-01

5.326,76

15.980,29

33,38

G-02

5.403,63

16.210,90

33,86

M-03

5.229,14

15.687,42

32,76

TOTAL

15.959,53

47.878,61

100

Nota-se que o veículo E-01 tem um custo trimestral de R$ 15.980,28 e representando 33,38%
dos custos totais, o veículo G-02 R$ 16.210,89 tem uma representatividade de 33,86%, e o
veículo M-03 R$ 15.687,42, que representa 32,76% do custo total. Ressaltando uma pequena
diferença, neste caso o percurso de cada veículo é diferenciado e o veículo G-02 efetua sua
rota em regiões de grande desgaste do equipamento.
4.4 Quilometragem mensal e trimestral por veículo
Pode-se verificar na Tabela 3 a quilometragem média percorrida mensal e trimestral por
veículo, sendo que os três veículos juntos somam uma quilometragem de 36.628,87, valor
este trimestral.

Veículo

Tabela 3 - Quilometragem Mensal e Trimestral por Veículo
Mensal
Trimestral
Representatividade%

E-01

4.699,28

14.097,83

38,49

G-02

3.377,14

10.131,43

27,66

M-03

4.133,20

12.399,61

33,85

TOTAL

12.209,62

36.628,87

100

Contatou-se que o veículo E-01 percorreu as rotas 04, 05, 06 e 07 uma quilometragem
trimestral de 14.097,83, sua representatividade esta em torno de 38,49% e o veículo G-02
percorreu as rotas 01, 02 e 03, com uma quilometragem de 10.131,43 que representa 27,66%
e por final o veículo M-03 com as rotas 08, 09, 10, 11 e 12 sua quilometragem trimestral foi
de 12.399,61 com sua representatividade de 33,85% da quilometragem total.
4.5 Consumo de combustível
Identificado a quilometragem percorrida de cada veículo, pode-se calcular a quantidade de
combustível e seus respectivos custos (mensal e trimestral). Na Tabela 4, demonstra-se a
quantidade e o custo mensal e trimestral de combustível da DISTRIBUIDORA X.
Veículo

Tabela 4 - Custos com Combustível por Veículo
Quantidade (Lt)
Preço (Lt)
Mensal

Trimestral

E-01

923,69

1,99

1.838,14

5.514,42

G-02

919,71

1,99

1.830,22

5.490,67

M-03

948,06

1,99

1.886,64

5.659,92

2.791,46

1,99

5.555,01

16.665,02

TOTAL

Logo, o veículo E-01 que percorre uma quilometragem de 4.699,28 conforme Tabela 3, e um
consumo mensal de 923,69 litros, obteve-se a média de 5,09 quilômetros por litro de
combustível. Para o veículo G-02 percorreu 3.374,14 quilômetros e gastou 919,71 litros de
combustível com uma média de 3,67 quilômetros por litro de combustível, e o veículo M-03
tem uma quilometragem percorrida de 4.109,20 seu consumo foi de 948,06 encontrando uma
média de 4,33 quilômetros por litro de combustível.
4.6 Custo por quilômetro percorrido
Foram calculados os custos por quilômetro percorrido dos veículos, calculado por meio dos
custos fixos e variáveis, identificando a distância percorrida no período mensal da frota na
DISTRIBUIDORA X.
Com os três veículos a DISTRIBUIDORA X tem um custo mensal de R$ 15.959,53 a distância
percorrida no mesmo período é de 12.182,62 quilômetros percorrido, obtendo assim um custo
por quilômetro percorrido no veículo E-01 de 1,134, para o G-02 um custo de 1,601 e o
veículo M-03 tem seu custo por quilômetro percorrido em 1,273. O custo total por quilômetro
percorrido dos três veículos soma o valor de R$ 4,01.
Tabela 5 - Custo por Quilômetro Percorrido Mensal por Veículo
Veículo

Despesas Administrativas
Mensal

Quilometragem Mensal

Custo Total por Quilômetro
Percorrido

E-01

5.326,76

4.699,28

1,134

G-02

5.403,63

3.374,14

1,601

M-03

5.229,14

4.109,20

1,273

15.959,53

12.182,62

4,01

TOTAL

4.7 Análises das rotas dos veículos
Encontrados todos os custos envolvidos no transporte de cargas da DISTRIBUIDORA X, foram
analisados os custos por rotas e veículos sendo elaboradas planilhas eletrônicas, denominado
de Simulador dos custos envolvidos. A Tabela 6 representa de forma resumida todas as
tabelas elaboradas para a pesquisa, que demonstram as rotas, os veículos, à quilometragem
percorrida entre a DISTRIBUIDORA X e os pontos de entrega final, número de entregas mensais
da rota e quilometragem por veículo podendo variar de acordo com o fluxo de entregas
mensais, consequentemente sofrendo alteração de quilometragens nas rotas percorridas.

Rotas
01

Tabela 6 - Descrição e Distâncias das Rotas nas Regiões de Entrega
Veículos
Quilometragem
Entregas Mensais
G – 02
2.284,42
4

02

G – 02

260,04

4

03

G – 02

832,68

4

Total

3.377,14

04

E – 01

1.036,78

4

05

E – 01

730,14

4

06

E – 01

1.272,14

4

07

E – 01

1.660,22

4

Total

4.699,28

08

M – 03

1.534,63

4

09

M – 03

1.068,57

4

10

M – 03

1.198,16

4

11

M – 03

246,40

4

12

M – 03

125,44

4

Total

4.133,20

As informações disponíveis na Tabela 6 possibilitaram realizar os cálculos de custo da
distribuição física de cada rota com seus respectivos veículos, assim contribuíram para a
melhor tomada de decisão na roteirização das entregas.
4.7.1 Análise de Roteirização do Veículo G-02
O resultado da verificação e análise das rotas: 01, 02 e 03 que o veículo G-02 são um total de
1.196 clientes ao mês, com uma área de total de 24,31, com uma quilometragem de
aproximadamente de 3.377,14 quilômetros no mês, e 10.131,43 no trimestre.
Os valores identificados são resultantes dos cálculos para os custos da rota do veículo G-02.
Para os cálculos utilizaram-se o modelo matemático com o seguinte raciocínio: a raiz
quadrada da soma de área dentro da zona que é de 24,30 mais o número de clientes do período
que é de 299. Mais a multiplicação do coeficiente empírico que é de 0,765 que multiplica o
coeficiente 1,52 mais a soma da quilometragem da rota percorrida na zona que é de 3.377,14,
obteve-se o resultado final de 3.548,81, tendo uma margem de erro de aproximadamente de
4,84% sobre os cálculos.

Para as demais análises de roteirização dos veículos E–01 e M–03 utilizaram-se do mesmo
raciocínio e cálculos.
4.7.2 Análise de Roteirização do Veículo E-01
Ao verificar e analisar as rotas: 04, 05, 06 e 07, que é executado pelo veículo E-01, identificase 1.740 clientes para ser entregue produtos no período. Ou seja, para os cálculos, faz-se
necessário a soma de todas as entregas do mês.
Ao identificar os valores para a rota do veículo E-01, utilizou-se os seguintes cálculos: raiz
quadrada da soma de área dentro da zona que é de 35,17 mais o número de clientes do período
que é de 1.740. Mais a multiplicação do coeficiente empírico que é de 0,765 que multiplica o
coeficiente 1,52. Mais a soma da quilometragem da rota percorrida na zona que é de 4.699,28,
encontrando o resultado final de 4.946,66 tendo uma margem de erro de aproximadamente de
5,26% sobre os cálculos.
4.7.3 Análise de Roteirização do Veículo M-03
Foram analisadas as rotas: 08, 09, 10,11 e 12 que é realizado o transporte de entrega dos
produtos pelo veículo M-03. As rotas para este veículo estão distribuídas em 18 cidades,
totalizando 1.664 entregas no período.
Calculando a soma de todas as entregas do mês, com uma distância percorrida nas regiões
totalizam aproximadamente 37,87 quilômetros, foram identificados o número de clientes do
período que é de 1.664, a soma da quilometragem da rota percorrida na zona que é de
4.133,20 e o resultado final de 4.394,77 a quilometragem encontrada cuja margem de erro foi
de aproximadamente de 6,33% sobre os cálculos.
4.8 Discussões
Com relação aos custos envolvidos na logística da DISTRIBUIDORA X, estes são os custos de
transporte e a quilometragem percorrida no período trimestral dos três veículos, os custos
fixos e variáveis com o veículo E-01 representaram o valor de R$ 15.980,28 a quilometragem
percorrida no mesmo período somou-se 14.097,83 e o custo com combustível foi de R$
5.514,42 logo, encontrou-se um valor médio mensal por quilômetro percorrido de R$ 1,134.
A representatividade no trimestre do veículo G-02 nos custos foi de R$ 16.210,90 sendo que a
quilometragem rodada foi de 10.131,43 os custos com combustível somaram R$ 5.490,67
logo o valor médio mensal por quilômetro percorrido ficou em 1,601. E por fim o veículo M03 teve um custo trimestral de R$ 15.687,42 a quilometragem percorrida somou 12.399,61 e o
custo com combustível representou R$ 5.659,92 e seu custo médio mensal por quilômetro
percorrido foi de 1,273.
Ao final das análises de custo, encontrou-se uma representatividade média dos três veículos
da DISTRIBUIDORA X com o valor de R$ 4,01 por quilômetro. Para o processo de roteirização
e entrega dos produtos aos clientes, o simulador foi elaborado por meio de planilhas
eletrônicas com os cálculos e o controle de rotas dos veículos que realizada o transporte de
entrega dos produtos aos clientes da DISTRIBUIDORA X.
5 Considerações Finais
Com a elaboração deste trabalho na área da logística, especificamente na distribuição física,
proporcionou demonstrar os custos de transporte e a roteirização com números, valores e
médias percentuais que possibilitam um maior entendimento e acompanhamento das
operações logística da DISTRIBUIDORA X, porém este artigo não teve foco em analisar os
custos e sim, identificá-los.

O simulador proposto é uma ferramenta que pode auxiliar a Empresa verificar os custos de
transporte assim poderá dar suporte para melhorar o desenvolvimento logístico, uma vez que
obterá informações como: custo em uma determinada rota sem que ela aconteça, podendo
atualizar informações como distância percorrida de uma determinada região ou rota, médias
de quilometragem no período e custo por quilômetro percorrido dos veículos da
DISTRIBUIDORA X.
Portanto, sugere-se para a DISTRIBUIDORA X implantar novos sistemas logísticos e
implementação do simulador proposto, pois facilitará no controle e na tomada de decisão,
sendo que a DISTRIBUIDORA X possui boa localização de suas instalações, sendo que a
empresa tem grande potencial, uma vez que está alocada próximo dos seus clientes, assim
opera de forma ágil para com as entregas dos pedidos e viabilizar rotas com custos reduzidos.
Consequentemente os resultados obtidos serão favoráveis.
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