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Gerenciamento Integral de Custo  – Transporte Coletivo 
 
 
 
 

RESUMO 
 

Este artigo tem como foco a identificação de estrutura matemática e estatística para o 
gerenciamento de custos, assim traz como tema central os estudos e procedimentos 
necessários para a adoção de uma estratégia competitiva. Contempla em sua estrutura a 
identificação,  a mensuração, a análise e a interpretação dos fluxos físicos e de informações 
das operações necessárias ao desenvolvimento do negócio da empresas. 

 
O gerenciamento do custo total terá como meta a redução do gasto total, não só de 

um setor ou atividade mas sim de todo o sistema operacional. A empresa é examinada como 
sendo uma interface entre os fornecedores e os clientes (mercado), e a função custo deve 
identificar, coletar, organizar e analisar os dados dessas relações, avaliando os respectivos 
reflexos no custo total, a fim de manter a estratégia, a competitividade, a continuidade e o 
retorno aos acionistas. A abordagem materializa-se no estudo de caso realizado em uma 
empresa de serviço de transporte coletivo.  

 
Palavras-chave: 
Gestão, Custo total, Dados, Procedimentos lógico Decisão. 
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Desenvolvimento: 
 

A importância escalar do gerenciamento dos custos apresenta uma correlação direta 
com os momentos da evolução econômico-social. Num primeiro momento a identificação 
estrutural e a evidenciação. A seguir sistemas de controles e de evidenciação mais efetivos e 
num terceiro momento, a otimização holística dos processos integrados da estrutura, em 
função dos contextos de atuação. Estas etapas ganharam então, impulsos diferenciados e 
identificados com os respectivos momentos da evolução econômica, começando com a 
revolução industrial. Depois a informatização de sistemas e logo após, a tecnologia da 
informação a qual adquiriu a função de um elemento catalisador da globalização da economia 
e internacionalização dos interesses dos capitais. Assim focaliza-se os estágios da evolução do 
desenvolvimento econômico, conforme Bell (1973), apud Fitzsimmons (2000), classificando-
se a sociedades em pré-industrial, industrial e pós-industrial. 
 

A sociedade pré-industrial se identifica por um esforço coletivo e familiar, mas que 
atualmente em termos sociais é considerado de subsistência e por isso individual. Neste 
contexto as estruturas, controles e evidenciação de custos são objeto do conhecimento 
empírico. Esse tipo de sociedade é caracterizado por uma luta, disputa ou adaptação à própria 
natureza. A estrutura é suportada pelo trabalho braçal e alinhada pela tradição. A força de 
trabalho presente e futura estaria comprometida com a agricultura, a mineração e a pesca. O 
homem fica a mercê das benesses da natureza, não havendo portanto, uma preocupação maior 
com custos. 
 

Uma planta social fundamentada na produção em série e no consumo em massa é 
apresentado pela sociedade industrial. Os esforços e conhecimentos são direcionados para a 
atividade primária, a manufatura. Verifica-se a divisão do trabalho sendo que este é 
desenvolvido em um ambiente artificial, a fábrica. As maquinas e os sistemas operacionais 
passam a ser admiráveis e difíceis de serem entendidos. O ritmo de vida é ditado pelas 
máquinas e sistemas. A síntese é o planejamento, a competitividade e o conhecimento do 
valor agregado e do valor tempo. Neste outro contexto informatizado, os sistemas integrados 
de gerenciamento de custos ganham um escopo tecnológico. Os padrões são estabelecidos e 
re-estabelecidos, por ser necessário estar à frente dentro do ramo econômico ou da atividade. 
A sociedade é a soma das decisões individuais e das corporações sociais.  
 

Enquanto a sociedade industrial elege como determinante do dimensionamento do 
padrão de vida a quantidade de bens e serviços, a sociedade pós-industrial define como 
padrão, além desses e principalmente, a qualidade de vida. Os cuidados com a natureza e os 
custos ambientais são considerados nos processos produtivos e já extravasam as fronteiras das 
fábricas, sendo que algumas são convenientemente plantadas em outros países. Desta forma a 
sociedade pós-industrial se caracteriza e tem ênfase no acesso a bens e serviços sociais como 
a educação, saúde, lazer, previdência, seguro e segurança e ainda, demais serviços em geral 
disponibilizados para aprimorar e satisfazer a dimensão do ser social. Isto onera os custos 
públicos pois, nesse tipo de sociedade mais do que a força física, a energia, o conhecimento, a 
pesquisa e o desenvolvimento, bem como a tecnologia da informação, são os recursos-chave.  

 
Independentemente do tipo de sociedade a presença da variável dependente custos é 

identificada em todas as atividades econômicas, portanto como parte integrante dos negócios, 
tanto nos meios e processos de produção quanto no de comercialização e distribuição dos 
bens e serviços no mercado.  
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O gerenciamento logístico da variável dependente custo, independentemente do 
sistema de custeio, passa a ser em um momento um diferencial competitivo. Os processos 
operacionais idealizados e sistematizados, em um ambiente tecnológico inovador, constitui-se  
num ativo intangível da empresa, dada à especificidade e a aderência aos sistemas e operações 
específicas com implicação na redução do custo total e adição de qualidade. 

 
Os fluxos físicos e de informações de todos os processos desde a aquisição junto a 

fornecedores, passando pela produção e indo até a expedição de pedidos, compõem um 
sistema vital para empresa o qual envolve tanto o fluxo de informação quanto o fluxo físico. 
Isto exige uma estrutura operacional adequada para que não ocorram interrupções e mesmo 
perda de vendas e de clientes.  

 
Os dois fluxos, segundo Nakagawa (1995), são essenciais aos processos de 

controladoria cujo foco é a gestão. Um fluxo é dependente ou aciona o outro viabilizando os 
controles e as demais ações gerenciais, permitindo que as metas sejam alcançadas trazendo 
então, os melhores resultados para os esforços da empresa, ou seja, menor custo total, melhor 
nível de serviço, manutenção ou expansão do mercado e maior retorno aos acionistas. 

  
O resultado da empresa, segundo Schmidt (2002), depende de toda uma estrutura 

física, tecnologicamente adequada e de uma estrutura intangível, a inteligência da empresa ou 
seu capital intelectual, o qual detém o conhecimento necessário a sua operacionalização 
eficiente. Esse primeiro conjunto capacita uma produção competitiva. Numa etapa seguinte, 
na busca pelo resultado, estão os fluxos relacionados com as vendas e o mercado e os gastos 
relacionados à logística de distribuição.  

 
A produção e venda dependem dos respectivos estoques (materiais x produção  e 

produtos prontos x vendas), então ganha destaque a capacidade e a técnica de previsão da 
demanda futura e dos limites adequados de estoques em função desta, a fim de que não haja 
excesso ou insuficiências. Ambas as situações, conforme Lambert (1998), são indesejáveis, 
justo por se consubstanciarem em custos ou redução de vendas, com repercussão no 
desempenho junto ao mercado e em conseqüência, no resultado. 

  
A visão global e integrada é uma forma relevante para se gerenciar os custos da 

empresa, sendo que esta segundo Ballou (2001), deve ser administrada com foco no custo 
total, de modo que o fluxo de pedidos esteja adequado a capacidade de processamento destes 
e suportado também, pelos inventários perfeitamente dimensionados à produção, venda e 
expedição, permitindo que a empresa seja e exerça uma interface estrategicamente lucrativa 
entre os fornecedores e o mercado, uma vez que possui e deve utilizar todos os recursos 
disponibilizados pelos fluxos físicos e de informações para o gerenciamento eficientemente. 
 

O volume de vendas deve ser acolhido pela capacidade de distribuição porque uma 
atividade complementa a outra. É necessário pois, uma margem de segurança frente as 
possíveis restrições provocadas por variações na demanda. A visão de custos não deve ser 
parcial, mas total e em cadeia. Segundo Kaplan e Norton (2000), a empresa tem que ser um 
time que conheça os objetivos e disponha dos meios e condições para alcança-los. Uma 
administração estratégica e integrada deve minimizar o custo total, enquanto que a 
administração parcial, uni-direcionada, pode reduzir custos setoriais, provocando, na maioria 
das vezes, a elevação do custo total. 
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Os canais de distribuição cientificamente implementados podem vir a reduzir o gasto 
total e ainda, aumentar a satisfação do cliente. Um canal de distribuição pode ser definido, 
conforme Lambert (1998), como o conjunto de estruturas físicas, de informação e de esforços 
aplicados para disponibilizar os produtos ou serviços de modo que estes contenham ou 
atendam as utilidades previstas e/ou necessárias ou cliente. Pode-se verificar que a estrutura 
do canal deve ser adequada em função do mercado-alvo e do produto ou serviço em questão, 
portanto é preciso se identificar e tratar estrategicamente as particularidades dos produtos e 
serviços e também, dos mercados. Em termos de custo total observar toda a estrutura 
funcional é necessário, porém, identificar e analisar os diversos custos da estrutura integrada é 
fundamental para o gerenciamento do gasto total, outlays, conforme Matz (1974). 
 

O transporte coletivo e outros assemelhados, como bens ou serviços de distribuição 
intensiva, com elevados custos de disponibilização e com taxas de retorno de longo prazo, 
identifica seu aspecto público e social. Estes serviços devem estar à disposição da sociedade 
em geral de forma indiscriminada, a qual decidirá sobre a necessidade ou conveniência de 
utilização. 

 
Este artigo está focado na distribuição intensiva, por tratar de um de um estudo de 

caso em um serviço público essencial, transporte coletivo urbano.  
 

A relevância deste estudo repousa na identificação, quantificação e mensuração dos 
custos vinculados à estrutura, desde os fornecedores até a disponibilização dos serviços aos 
usuários. Busca-se tratar a empresa como um conjunto sistêmico e correlacionado, cujo 
resultado depende da receita gerada e dos reflexos das ações da Administração Geral e das 
Gerências específicas no custo total. Através da análise matemática e estatística dos dados 
busca-se um modelo que ampare de forma mais precisa à tomada de decisão, bem fornecer 
indicadores que permitam correções e retomada do curso estratégico.  

 
Segundo Lambert (1998), sempre, e ainda mais atualmente, se deve verificar a 

importância da precisão dos dados de custos. Entretanto só nas últimas três décadas a idéia de 
que uma empresa pode reduzir o custo total e melhorar o serviço ao cliente, diminuindo 
substancialmente os conflitos interdepartamentais através da coordenação das atividades 
correlacionadas, tem sido aceita em muitas das grandes e principais organizações, conforme 
Catelli (1999), no sistema de gestão econômica, a empresa precisa ser observada como uma 
sucessão de fornecedores e clientes de bens e serviços, tendo em vista o custo de 
oportunidade. Assim um departamento, seção ou célula produtiva deve com o menor custo 
realizar sua meta, sendo este balizado pelo custo de oportunidade. Observa-se então, que está 
implícita a idéia de redução do custo total. 

 
A Tecnologia da Informação e os Sistemas Especialistas trouxeram o processamento 

rápido da lógica matemática aplicada aos processos produtivos e econômicos. Esses sistemas, 
conforme Kaplan e Norton (2000), não só lideram a administração estratégica, como também 
ensejam o gerenciamento do custo integral inerente ao negócio, os quais contemplam uma 
série adequada de dados, a partir do custo de aquisição e passando pelas técnicas de controle 
de inventário, a política de armazenamento, os sistemas e fluxos de informações sobre o 
mercado, a demanda, os serviços aos clientes, indo até as estratégias de resultado e de lucros 
dos acionistas. 

 
As falhas na estrutura e nos dados de custos podem impedir a administração de 

atingir todo seu potencial de lucro. Em geral, segundo Lambert (1998), os contadores não 
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acompanharam a velocidade do desenvolvimento dos sistemas lógicos e da logística 
integrada. De fato, demonstraram pouco interesse pela área. Conseqüentemente, muitas das 
análises de custos necessárias não foram realizadas ou foram executadas com insuficiências.  

 
Atualmente se enfatiza a relevância do estudo do custo, devido à internacionalização 

dos capitais, a globalização dos mercados e a “garimpagem” mundial de lucros. Nesse 
contexto tal estudo passou a ser uma das principais áreas de foco no ambiente econômico, 
sendo capaz de proporcionar alternativas logisticamente competitivas e vantajosas aos 
capitais.  As possibilidades de obtenção de lucro são proporcionadas pelas empresas ou 
negócios, implicando desta forma a necessidade de entendimento e domínio de uma análise 
dos elementos e fatos correlacionados e geradores dos custos. São necessárias a percepção e 
identificação de custos gerados de forma desnecessária ou equivocadamente.  

 
O gerenciamento do custo total oportuniza verificar, mensurar e avaliar os reflexos 

produzidos pelas estratégias implementadas desde os processos de armazenamento, produção, 
até movimentação de mercadorias aos canais distribuição, bem como quanto ao entendimento 
e aferição dos efeitos produzidos pelas ações de gerenciamento departamentais ou de seções, 
proporcionando assim informações capazes de potencializar o lucro e propiciar expectativas 
significativas aos acionistas. 

 
A abordagem no estudo de caso é relevante porque disponibiliza dados para uma 

análise entre sistemas de custeios e como um sistema pode ser útil ao outro quanto aos 
aspectos da gestão do custo total. Desta forma busca-se evidenciar as espécies e naturezas de 
custos que concorrem para o conjunto de operações de um sistema produtivo. Os gastos são, 
conforme Iudícibus (1998), representantes dos esforços viabilizadores da dimensão dinâmica 
das estruturas do negócio, agregando valor pelas utilidades ofertadas. Depreende-se portanto 
que o custo necessário ou ideal é aquele que agrega o maior valor com menor gasto total. 

 
Nas empresas há uma série de custos viabilizadores da estrutura funcional 

implementada. A estrutura lógica respaldada pelos fluxos físicos e respectivos sistemas de 
informações possibilita as utilidades tempo e lugar, conseqüentemente ensejando a posse e 
fazendo se cumprir uma das questões básicas, a disponibilidade desejada pelo cliente e para a 
empresa a continuidade e o lucro auferido. Neste sentido se enfatiza que as empresas devem 
implementar uma administração técnico-científica desses fluxos, os quais se constituem no 
canal básico do relacionamento com os clientes e um dos caminhos direto para a estratégia de 
obtenção do lucro. Os gastos imputados ao custo total pelas gerências departamentais devem 
ser perfeitamente identificados, dimensionados e gerenciados quanto aos seus reflexos para 
que não se tornem “ladrões de lucro” e venham a comprometer o objetivo básico da empresa 
que é, respectivamente, a continuidade e o lucro. 
 

Observe-se que o emprego da palavra custo originou-se de conceitos lógicos, 
quantitativos e matemáticos, processos racionais diretos e precisos, que tratam da inter-
relação de grandezas ou então, das correlações lógicas entre as mesmas, evoluindo 
posteriormente para sistemas mais complexos, assim depreende-se, conforme Schmidt (2000). 
Então a lógica pontual matemática e estatística foi aplicada para a solução de problemas de 
natureza econômica relacionados com redução de custos e do gasto total e também, na busca 
de  competitividade, a qual contém estratégias sempre adequadas a realidade conjuntural da 
economia internacional e as possibilidades da empresa em cada mercado que atua ou possa a 
vir a atuar. 
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Uma gestão eficiente e eficaz do custo total deve instituir que a controladoria 
acompanhe sistematicamente os processos e os resultados planejados, visando que seja 
alcançado o objetivo imediato e assim possibilitar elementos ou indicadores capazes de 
redirecionar as ações estratégicas da empresa. 
 

No contexto da estratégia da gestão uma decisão do departamento de compras pode 
contemplar o redimensionamento dos níveis de estoques, (redução de estoques), no sentido de 
se otimizar a utilização do capital de giro através da maior freqüência de rotação do estoque. 
Esta ação só pode ter sucesso mediante uma observação do conjunto, visto que a mesma não 
deve provocar interrupções do processo produtivo por falta de qualquer item de material, se 
ocorrer uma interrupção o reflexo no custo total poderia ser maior do que o benefício. Para o 
controle de materiais, suprir adequadamente o processo produtivo é um ponto relevante e para 
a produção e vendas fundamental. Observa-se também que o maior ritmo do processo de 
aquisição pode implicar no custo total, por transporte, seguro, processamento e outros. 
 

Os estoques apresentam uma rotação e um período de rotação segundo o nível de 
utilização destes pela produção, excetuando-se outras variáveis. Conforme Lambert (1999), a 
política de inventário compreende cinco propósitos para a atividade de uma empresa: 

 
1. Capacita a empresa a atingir economia de escala; 
2. Equilibra a oferta em função da demanda; 
3. Capacita a especialização em fabricação; 
4. Fornece proteção contra as incertezas na demanda e no ciclo de pedidos e 
5. Atua como regulador de fluxo entre as interfaces críticas dentro do canal de 

distribuição. 
A administração enxuta do inventario propicia uma economia de escala em compras, 

armazenamento, fabricação e estocagem implicando uma economia no custo total.  
 
Os diversos custos são definidos conforme a maneira como são calculados, sua 

composição, as formas de apropriação e outros fatores inerentes a cada situação, o que vem a 
ser fundamental para a solução de muitos problemas de gestão do custo total. Assim se 
exemplifica que: Os salários dos motoristas dos carros vinculados a produção, o combustível 
e as respectivas depreciações são alocáveis como custos da área fim, custo de produção. Já a 
atividade meio como a contabilidade, recursos humanos e outras, estão relacionadas com toda 
a empresa, portanto custos e gastos diferenciados que devem ter um tratamento específico.  

 
Os gastos gerados com os insumos básicos, matérias-primas e mão-de-obra direta 

(custos primários), são denominados custos diretos já, os relacionados com as atividades 
auxiliares, as quais não estão relacionadas diretamente com a produção, são denominados 
custos indiretos. Teoricamente, segundo o grau de incidência pode-se identificar as áreas dos 
custos diretos e indiretos em uma empresa, ressalvando-se que mesmo na área dos custos 
diretos, podem ocorrer alguns custos de natureza indireta devido à forma de apropriação a 
qual está determinada pelo custo beneficio do procedimento em relação a uma unidade 
produzida, como exemplo cita-se: na pintura (tinta), soldagem (eletrodo), a depreciação de 
máquinas e equipamentos e outros assemelhados. 

 
Conforme Matz (1974), o Gerenciamento do Custo Total, é um  processo estratégico 

que integra o custo e a gestão como um todo e cria práticas e enfoques sobre a significância 
do impacto gasto total (custos e despesas), da empresa sobre seus resultados. Depreende-se 
que o gerenciamento estratégico e integrado não é um assunto novo, pelo menos nos Estados 
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Unidos. O gerenciamento da estratégia se constitui em uma avaliação sistemática para se 
administrar o custo total ao longo de qualquer empreendimento com o objetivo de se verificar 
e avaliar a viabilidade econômica deste, sendo que tal avaliação segundo Kaplan e Norton 
(2000), deve ser procedida através de indicadores, por refletirem uma situação presente que 
propicia uma correção voltada para o futuro. 

 
A Gestão do Custo Total, conforme Ballou (2001), não é somente um processo mas 

sim, um sistema composto de processos, operações e atividades descritos analiticamente 
através da utilização de fluxogramas e uma série de mapas e textos explicativos que: 
 

- Prevêem uma avaliação da extensão do todo (custo total), dos vários 
subprocessos ou funções geradoras de custos; 

 
- Ilustram, como todos estes sub-processos são inter-relacionados cada um ao 

outro, utilizando e demonstrando os fluxos da gestão convencional. 
 

O gerenciamento do custo total tem foco na gestão e no objetivo básico da empresa, 
o qual é garantir a continuidade e permitir o retorno, adequadamente programado, do capital 
investido, viabilizar o nível de serviços aos clientes, bem como o lucro aos acionistas.  
 
 
Relatório do estudo de caso 

 
O estudo de caso, em todas suas fases, foi elaborado segundo a metodologia indicada 

por Yin (2000), e desta forma foram aplicados índices de dissimulação sobre os dados 
operacionais da empresa. Para sua pseudo-identificação foi utilizado o nome Empresa de 
Transporte Coletivo, mas sem prejuízo das análises e conclusões decorrentes. 

 
Para a realização do estudo, classificado como holístico segundo Yin (2000), 

relacionado com a demonstração das implicações incidentes no custo total devido às ações da 
administração geral e das gerências específicas, objeto proposto neste artigo, escolheu-se uma 
empresa de serviços de transporte coletivo. 

 
Os dados necessários ao estudo são referentes aos períodos de 2000 e 2001, sendo que 

as análises têm como objetivo verificar se há ou não a ocorrência dos efeitos (aumento do 
custo total), provocados por decisões gerenciais isoladas, em função dos efeitos verificados 
nas variáveis segundo o grau de correlação com o gasto total. 
 
 
 
Dados econômicos financeiros 
 
 Ressalva-se que para fins da realização do estudo e identificação das variáveis, aos 
dados econômicos financeiros necessários, foram aplicados índices para fins de dissimulação, 
conforme Yin (2001). 
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      Tabela 1 – Demanda expressa em mil passageiros  
 

Empresa de Transporte Coletivo Demanda em mil passageiros 
Mês/ano 1.998 1.999 2.000 2.001

jan 744 911 978 1.562
fev 425 578 1.046 815
mar 1.370 1.565 1.458 2.103
abr 978 1.155 1.352 1.685
mai 1.286 1.476 1.800 1.872
jun 1.366 1.560 1.581 1.233
jul 1.289 1.479 1.182 1.908

ago 1.668 1.875 2.061 2.385
set 1.482 1.682 1.667 1.574
out 1.145 1.329 1.994 2.330
nov 1.253 1.442 1.787 1.863
dez 1.445 1.643 2.042 1.941

Total 14.451 16.695 18.948 21.271      
Fonte: dados operacionais da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tabela 2 – Custo operacional mensal 
 

Empresa de Transportes Coletivo               CUSTO OPERACIONAL EM R$  MIL
Mês/ano 1.998 1999 2000 2001
janeiro 312 483 597 1.281

fevereiro 187 312 659 676
março 521 767 846 1.640
abril 313 485 683 1.180
maio 424 635 900 1.273
junho 423 655 798 826
julho 432 666 615 1.317

agosto 534 806 1.056 1.658
setembro 482 732 884 1.110
outubro 361 562 1.048 1.678

novembro 388 606 885 1.267
dezembro 434 674 990 1.300

TOTAL 4.811 7.381 9.960 15.205  
 
Fonte: dados operacionais de empresa 
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       Tabela 3 - Dado econômico-financeiro – preço praticado 
 

Empresa de Transporte Coletivo Tarifa em R$

mês/ano 1.998 1.999 2.000 2.001
jan 0,35 0,46 0,55 0,75
fev 0,35 0,46 0,55 0,75
mar 0,35 0,46 0,55 0,75
abr 0,35 0,46 0,55 0,75
mai 0,35 0,46 0,55 0,75
jun 0,35 0,46 0,55 0,75
jul 0,35 0,46 0,55 0,75

ago 0,35 0,46 0,55 0,75
set 0,35 0,46 0,55 0,75
out 0,35 0,46 0,55 0,75
nov 0,35 0,46 0,55 0,75
dez 0,35 0,46 0,55 0,75  

 
         Fonte: dados operacionais da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabela 4 - Dado econômico-financeiro – Receita. 
 

Empresa de Transporte Coletivo RECEITA   em  R$  mil

mês/ano 1.998 1.999 2.000 2.001
jan 260 419 538 1.172
fev 149 266 575 611
mar 480 720 802 1.577
abr 342 531 744 1.264
mai 450 679 990 1.404
jun 478 718 870 925
jul 451 680 650 1.431

ago 584 863 1.134 1.789
set 519 774 917 1.181
out 401 611 1.097 1.748
nov 439 663 983 1.397
dez 506 756 1.123 1.456
total 5.058 7.680 10.421 15.953  

 
 Fonte: dados operacionais da empresa 
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 Definição e análise das variáveis do estudo: 
 
 Este item se refere à identificação e à análise das evidências do estudo de caso, 
consistindo em examinar, categorizar e classificar as variáveis, estabelecendo-se relações e 
correlações que venham a evidenciar os objetivos pesquisados. Assim, quatro técnicas 
analíticas devem ser utilizadas: adequação ao padrão, construção da explanação, análise de 
séries temporais e modelos lógicos de programas, sendo que neste estudo de caso a técnica 
mais aplicada é a análise de séries temporais.   
 
 
  Quadro 1 - Caracterização das variáveis  
 

Objetivos 
logísticos 

Identifi- 
cação 

Variável Unidade Fórmula 

Transporte certo D  1  
D  2 

Oferta no pico 
Oferta fora do pico 

Carros em 
operação 

Tempo de ciclo – headway 
 (tempo de um ciclo ida/volta) 

Tempo certo D  3 Freqüência por sentido Carros por 
hora 

Demanda (carregamento) / 
capacidade do Carro 

Lugar certo D  4 Extensão: eixo estação/integração   % Demanda potencial / efetiva  
Valor certo D  5 Preço R$  ou  % Relação tarifa e alternativas 

interurbanas 
Maximizar Receita D  6 Receita R$ Demanda  x   Preço 
Redução do Custo 
total 

D  7 Custo unitário Custo   por 
passageiros 

Custo Unitário x Demanda 

Período  I   1 Tempo Mês  
Demanda certa  I   2 Passageiros (demanda mensal) Passageiros/

dia? 
Demanda total mensal / 25 
dias 

   
  Fonte: Adaptado do sistema operacional da empresa pesquisada   
   Obs.: D = variável dependente  e  I = variável independente     
 
 No quadro 1 – Caracterização das variáveis, na primeira coluna, consta a descrição 
dos objetivos logísticos  e imediatamente, na segunda coluna as variáveis que, para fins deste 
estudo são assim identificadas: (D 1; D 2; D 3; D 4; D 5; D 6; D 7; I1; I2), como as 
respectivas variáveis dependentes e independentes, onde “D” indica dependente e “I” indica 
independente, sendo: (D 1) a variável dependente oferta no pico; (D 2) a variável dependente 
oferta fora do pico; (D 3) a variável dependente freqüência por sentido, no caso Porto 
Alegre/São Leopoldo e São Leopoldo/Porto Alegre; (D 4) a variável dependente eixo e 
estações do sistema de integração; (D 5) a variável dependente preço; (D 6) a variável 
dependente receita; (D 7) a variável dependente custo unitário; (I 1) a variável independente 
período ou tempo e (I 2) a variável independente demanda. 
 
  Na terceira coluna do quadro 1 – Caracterização das variáveis, consta a descrição 
das variáveis sob a forma nominativa, sendo que na quarta coluna constam as unidades de 
medida e na quinta coluna a fórmula estabelecida para o cálculo das variáveis.  
 
    Neste estudo, o tempo e a demanda são variáveis identificadas como independentes, 
uma vez que o tempo e a demanda exigem a adição sucessiva de parcelas de custos que são 
agregadas para atingir os objetivos logísticos, as quais terão reflexo no custo total, sendo este 
também, o objetivo básico da gerência da logística integrada. 
     
 

Tratamento estatístico - análise de correlação das variáveis 
 



 12

Para atender o objetivo do estudo de caso, foi realizada a análise de correlação, sendo 
empregado o coeficiente de correlação de Pearson, visto se tratar de variáveis métricas ou 
quantitativas. Este procedimento visa determinar as variáveis mais ou menos correlacionadas 
com o Custo Total, fornecendo parâmetros à tomada de decisão. 

 
No teste foi utilizado como instrumental o software Standart processor simulator 

statistic - SPSS versão 10.0.  Assim pôde-se aferir com base nos dados econômico-financeiros 
as correlações existentes entre as variáveis independentes: período e demanda e as variáveis 
dependentes: receita, custo e preço, tendo-se como propósito detectar a associação ou 
interferência entre as variáveis estudadas, tanto das independentes como das dependentes, 
sendo que esta análise tem como objetivo fornecer elementos para o gerenciamento da 
logística integrada, em função do comportamento das respectivas variáveis e de seus reflexos 
no Custo Total. Os dados estatísticos por delimitação não constam anexos.  
 
 A análise das correlações e regressões demonstra que todas as variáveis apresentam 
correlações significativas entre si, sendo as correlações mais fortes são verificadas entre 
receita e preço; período e preço e período e receita. 
 
 A análises de correlação parcial, controlada, ou seja, tirando-se os efeitos das 
respectivas variáveis independentes período e demanda, foram realizadas para se verificar se 
as correlações observadas inicialmente não eram influenciadas por estas. 
 
 Quando se controlou, ou seja, se excluiu o efeito da variável período (tempo), 
verificou-se que as correlações entre as demais variáveis ficaram mais fracas, e o mais 
importante é que as correlações entre preço e custos e preço e demanda deixaram de ser 
significativas. Isto expressa, em relação ao gerenciamento da logística integrada e do custo 
total, que o tempo é uma variável que necessita ser bastante considerada no planejamento 
estratégico, na gestão do custo total e nas projeções. Assim variáveis (preço e demanda) só 
guardam uma relação em função do efeito da variável tempo.  
 
 Excluindo-se ou controlando-se o efeito da variável demanda, verificou-se que as 
correlações entre as demais variáveis continuaram relevantes. Isto sinaliza para a gerência da 
logística integrada, para o planejamento estratégico e a gerência do custo total que a demanda 
é uma variável, que, devido à contextualização econômica da atividade, deixa de interferir na 
relação das demais. Isto se explica pela subvenção à atividade.   
 

Relacionamento matemático entre variáveis: 
  
 O relacionamento matemático entre as variáveis é estudado através da análise de 
regressão múltipla pelo método Stepwise, isto significa incluir no modelo de regressão cada 
variável passo a passo, segundo o grau de importância de cada uma. 
  

Este método reflete o que já foi mostrado através da análise de correlação, porém 
possibilita a elaboração de um modelo matemático para explicar as relações existentes. 
 
 As análises de regressão, para cada uma das variáveis dependentes, indicaram os 
mesmos resultados que já se havia verificado através das análises de correlações, ou seja, 
custos e receitas estão relacionados com período e demanda, e preço está  relacionado com 
período. Na análise de regressão para o preço, a variável custo foi considerada, 
excepcionalmente, como independente. No entanto, do ponto de vista estatístico, a relação de 
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preços com período prevalece sobre a relação preço com custos. Isto indica sob o aspecto 
econômico que, neste caso específico do estudo de caso, não há razões para se associar às 
variações de preço à demanda ou aos custos, visto que pelas características da atividade, as 
tarifas apresentam um cunho social. 

 
Isto sinaliza, que, para fins de planejamento logístico o preço é considerado um 

elemento importante, sendo os dados referentes à demanda, ao custo e à receita os mais 
significativos para a gerência da logística integrada. 

 
A partir da análise de regressão chega-se a um modelo de equação que permite 

projetar preço, custos e receitas. 
 

Modelo de equação para determinação do preço a partir da síntese de todas as 
variáveis numa constante:  

 
P= β1X1+β2X2+ ... +βjXj+ ... +βmXm+βm+1 

   Onde:  
Xj = valores do parâmetro principal do projeto ( j = 1,... m). 
P = preço de venda 
βj = coeficiente de regressão ( j = 1, ... m). 
(TANAKA, AMAGASA e AMAN, apud MONDEN 1999, p.81). 

 
Identificação do custo mensal e reflexos no custo total. Esta fase refere-se ao objetivo 

quinto do estudo de caso, cujos dados para análise foram levantados juntos aos arquivos da 
empresa e aplicado índice para dissimulação dos dados, conforme Yin (2001), e a 
conveniência da empresa objeto deste estudo. Os dados acham-se contidos nas tabelas 
números 5 e 6 – sob o título: Mapa mensal dos custos, cujos critérios para identificação 
precisa dos indicadores integrais estão descritos logo a seguir às respectivas tabelas.  
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Tabela 5 - Mapa mensal de custos ano 2000

MAPA SINTÉTICO DAS DESPESAS/CUSTOS E ESTOQUES MENSAIS EM R$ MIL

Empresa de transporte coletivo4.033 4.533 4.075 4.220 4.462 4.515 4.141 6.464 4.639 4.953 5.245 4.389
CUSTO / MÊS jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
PESSOAL 252 284 255 264 279 283 259 405 290 310 328 275
MATERIAL 101 114 102 106 112 113 104 162 116 124 131 110
SERV. TERC. 87 97 87 91 96 97 89 139 100 106 113 94
MANUTENÇÃO 47 53 47 49 52 53 48 75 54 58 61 51
DEPRECIAÇÃO 22 24 22 23 24 24 22 35 25 27 28 24
COMBUSTÍVEL 69 77 69 72 76 77 70 110 79 84 89 75
COMUNIC. 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 5 4
COMPRAS 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
ADM.EST.CIRC 51 58 52 54 57 57 53 82 59 63 67 56
ADM.EST.INVTª 58 65 58 60 64 65 59 93 66 71 75 63
OUTRAS 29 32 29 30 32 32 30 46 33 35 38 31
TOTAL 721 811 729 755 798 808 741 1.156 830 886 938 785
DEMANDA 978 1.046 1.458 1.352 1.800 1.581 1.182 2.061 1.667 1.994 1.787 2.042
CUSTO UNIT 0,74  0,78  0,50  0,56  0,44  0,51  0,63  0,56  0,50  0,44  0,53    0,38    

MEDIA R$0,53

DESVIO PADRÃO R$0,18 ou 34%
MÉDIA  MAIS  UM  DESVIO  PADRÃO  = R$0,70

Tabela 6 - Mapa mensal de custos ano 2001
MAPA SINTÉTICO DAS DESPESAS/CUSTOS E ESTOQUES MENSAIS EM R$ MIL
Empresa de transporte coletivo
DESP./ MÊS jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
PESSOAL 277 261 310 318 278 593 716 433 720 477 467 473
MATERIAL 111 104 124 127 111 237 286 173 288 191 187 189
SERV. TERC. 95 89 106 109 95 203 245 148 247 163 160 162
MANUTENÇÃO 51 48 58 59 52 110 133 80 134 89 87 88
DEPRECIAÇÃO 24 22 27 27 24 51 61 37 62 41 40 41
COMBUSTIVEL 75 71 84 86 76 161 194 117 195 129 127 128
COMUNIC. 4 4 4 5 4 8 10 6 10 7 7 7
COMPRAS 3 3 4 4 3 7 8 5 8 5 5 5
ADM,EST,CIRC. 56 53 63 64 56 120 145 88 146 97 95 96
ADM.EST.INVTº 63 60 71 73 64 136 164 99 165 109 107 108
OUTRAS 32 30 35 36 32 68 82 49 82 54 53 54
TOTAL 791 745 885 908 795 1.694 2.045 1.236 2.057 1.362 1.335 1.352
DEMANDA 1.562 815 2.103 1.685 1.872 1.233 1.908 2.385 1.574 2.330 1.863 1.941
CUSTO UNIT 0,51  0,91  0,42  0,54  0,42  1,37  1,07  0,52  1,31  0,58  0,72    0,70    

MÉDIA R$0,71
DESVIO PADRÃO R$0,10 ou 13%
MÉDIA MAIS UM DESVIO PADRÃO = R$0,81
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Com o objetivo de identificar e demonstrar um aumento real no custo total, foi 
utilizado o seguinte critério: 
 

a. Cálculo do custo unitário mensal, conforme consta nas tabelas 5 e 6 – Mapa sintético 
mensal dos custos. 

 
b. Cálculo da média do custo unitário anual, conforme consta nas tabelas 5 e 6 – Mapa 

sintético mensal dos custos. 
 

c. Cálculo do desvio padrão de cada um dos anos selecionados, conforme consta nas 
tabelas 5 e 6 - Mapa sintético mensal dos custos. 

 
d. A seleção dos períodos ou meses para análise, foi realizada pela identificação daqueles 

que apresentaram uma variação mensal superior a um desvio padrão acima  da média. 
 

Desta forma, houve uma identificação precisa dos meses nos quais ocorreram 
aumentos reais no custo total. Observa-se, que neste caso, foram desconsiderados os aumentos 
aparentes ou relativos. 

 
O critério foi adotado tendo-se como meta dar precisão e objetividade ao estudo 

devido ao volume de dados a serem examinados. Quanto aos anos 2000 e 2001 foram os que a 
empresa pôde ceder, não havendo, portanto, qualquer critério além da disponibilidade. 

 
Com a aplicação do critério estatístico obteve-se o seguinte resultado: 

  
a. No ano de 2000 foram selecionados pelo critério, ou seja, aqueles aumentos que 

excederam a um desvio padrão, fevereiro e agosto, sendo que nestes meses foram 
apresentados os custos totais de R$  811 mil e R$ 1.156 mil, respectivamente. 

 
b. No ano de 2001 aplicando-se o mesmo critério foram selecionados os meses de 

junho, julho e setembro que apresentaram, respectivamente, um custo total de R$ 
1.694 mil, R$ 2.045 mil e 2.057. 

 
Em relação ao gerenciamento da estrutura logística e do respectivo custo total, 

verificou-se através dos documentos e registros examinados que: 
 
• A gerência com procedimentos estabelecidos em dez/99, a partir do mês de 

fevereiro e os subseqüentes adotou como política a redução dos custos com estoques. Como 
conseqüência, os contratos terceirizados contemplavam o fornecimento de mão-de-obra e 
materiais. Conforme os dados da tabela 5, a redução dos custos com estoques e seu 
gerenciamento, repercutiram em aumento na rubrica serviço de terceiros além do previsto pela 
gerência, elevando o custo total. O estudo aponta que uma das principais causas desta 
elevação residia no valor dos materiais, com especificações e características técnicas muito 
específicas, e adquiridos a valores diferentes daqueles obtidos pela gerência de compras da 
empresa. Este fato aponta que a estrutura logística de aquisição da empresa pode ser 
considerada como um ativo. 

 
• Em continuidade à política de redução de custos da atividade estoques, custo de 

aquisição, inventário e demais custos decorrentes, a gerência decidiu pela implantação da 
aquisição direta pelas áreas de manutenção. Conforme os dados da tabela 5 verifica-se que no 
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mês de agosto aparecem os reflexos no custo total, embora atingida a meta inicial. Conforme 
os registros isto, ocorreu porque houve uma reestruturação na área de manutenção para 
absorver as novas funções, sendo estas de pessoal, espaço físico, máquinas, equipamentos e 
também de assessoria e treinamento.  

 
• Na tabela 6, referente ao mapa mensal de custos do ano de 2001, denota-se que no 

mês de junho houve um aumento de 17,05 % no custo total em relação ao mesmo período do 
ano anterior e uma queda de 7,60 % na demanda. O reflexo no custo total foi ocasionado 
pelos gastos com combustível. Em exame nos dados da gerência verificou-se que houve uma 
superoferta dos serviços com realização de custos. O aumento no custo unitário, acima de um 
desvio padrão em relação à média, é explicado porque este é dimensionado a partir da relação 
entre o custo total e a demanda, conforme consta no quadro 1 - Caracterização das variáveis. 

 
• No mês de julho, conforme consta na tabela 6, denota-se que a política 

implementada pela administração, visando minimizar os custos do setor de manutenção 
obteve êxito a partir do mês de junho. Mas as atividades terceirizadas, a partir de julho 
começaram a refletir um aumento no custo total, por motivos específicos e de especialização 
da atividade. Devido a alguns aspectos houve um maior nível de manutenção. 

 
• Na tabela 6, referente ao mapa mensal de custos do ano de 2001, observa-se que no 

mês setembro ocorreu o mesmo que havia ocorrido no mês de junho, ou seja, houve um 
aumento de 19,46 % no custo total em relação ao mesmo período do ano anterior e uma queda 
de 1,99 % na demanda. O reflexo no custo total foi ocasionado pelos gastos com combustível. 
Em exame nos dados da gerência foi notou-se que aconteceu uma superoferta dos serviços. O 
aumento no custo unitário, acima de um desvio padrão em relação à média, é explicado, 
porque este é dimensionado a partir da relação entre o custo total e a demanda. 

 
Os dados da empresa para serem gerenciados, com foco no custo total, necessitam 

primeiramente de técnicas e procedimentos contábeis para a correta alocação dos custos e 
posteriormente de procedimentos matemáticos e estatísticos, os quais em conjunto poderão 
sinalizar e evidenciar um aumento relativo e/ou real no custo total em função das ações ou 
decisões da gerência de cada atividade.  

 
A forma, os dados e as analises do gerenciamento estratégico, com base no custo 

total, é uma excelente ferramenta para a administração mensurar e corrigir os reflexos de suas 
ações, no sentido de manter os negócios em bom curso e redirecionar sues procedimentos em 
decorrência da conjuntura econômica na qual está inserida. Esses procedimentos têm o cliente 
como foco e visam a busca pragmática pela redução dos gastos integrados à cadeia produtiva 
e aos canais de distribuição. 

 
Conclui-se em síntese que há insuficiências, no contexto do gerenciamento de custos 

no que se refere a procedimentos lógicos, técnicas estatísticas e matemáticas pontuais a serem 
adaptadas e/ou aplicadas. A logística gerencial visa a busca da identificação precisa e 
mensurável da minimização dos custos e maximização dos resultados aos acionistas. Este 
ambiente deve ter como escopo a gestão integral e os respectivos indicadores como meio de 
nortear a competitividade e garantir a continuidade, fator essencial que se antecede em ordem 
de prioridade ao lucro. 
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