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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo uma abordagem da necessidade de segregação e 
evidenciação dos custos logísticos nos relatórios contábeis, uma vez que os métodos 
contábeis tradicionais de apuração dos custos não satisfazem plenamente aos requisitos 
para evidenciação dos custos logísticos.  É necessário compreender o comportamento da 
cadeia logística (suprimento, manufatura e distribuição) em suas atividades com o 
propósito de gerenciar seus custos por intermédio das ferramentas tradicionais e 
contemporâneas, sendo Actividy Based Costing – ABC a mais apropriada para a 
identificação dos custos logísticos. Uma abordagem dos elementos de custos logísticos 
mostra que o cerne da otimização da redução dos custos está nos trade-offs. Assim, 
evidencia-se a necessidade de que mais atenção seja dada aos custos logísticos no 
processo da informação contábil, utilizando como metodologia uma revisão de literatura, 
que busca caracterizar os elementos dos custos logísticos. 
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1  Introdução 
O homem por meio das ciências tem transformado o mundo e tem sido ao mesmo tempo 
causa e efeito dessas transformações. Neste processo de profundas mutações a ciência 
contábil não pode se furtar da busca constante pela melhoria da qualidade e utilidade de 
suas informações.  

Para a tomada de decisões são requeridas informações precisas e ágeis. Quanto mais 
detalhado for o nível de informação, sem, contudo perder a característica da relevância, 
mais útil ela passa a ser. 

Devido às exigências de mercado as empresas têm sido forçadas a uma rápida 
adaptação e reformulação de seus produtos e serviços como forma de sobreviver e 
crescer, atribuindo a elas um melhor gerenciamento de custos em busca de vantagens 
competitivas. 

De acordo com Porter (1989, p. 34)  a logística é o elemento chave para a vantagem 
competitiva, em que o gerenciamento de cada elo dessa cadeia – suprimento, 
manufatura e distribuição física – passou a demandar maior atenção.  

A gestão de custos deverá estar apta a perceber uma enorme mudança em relação a sua 
criação de valor para com os produtos e serviços. De acordo com Kaplan (1999, p. 6): 
Faz anos que venho observando e criticando os sistemas de custos adotados pelas empresas 
industriais e de prestação de serviços. Eles costumam organizar os custos por departamentos, 
ignorando que atividades e processos cruzam com freqüência as fronteiras departamentais. 

Segundo Bio et al. (2002, p. 13): 

Um dos obstáculos enfrentados para a implementação da gestão da 
Logística Integrada ainda está nas falhas de apurações dos custos, pois 
muitas empresas ainda não têm se preocupado com essa segregação 
em suas Contabilidades de Custos e não vêm acompanhando a 
velocidade do desenvolvimento da logística, não apresentando dados 
precisos sobre seus custos, o que dificulta as análises necessárias às 
tomadas de decisões nessa atividade. 

Dessa forma surge então um problema, quais recursos existentes para a contabilidade 
segregar e evidenciar os custos logísticos, sendo a contabilidade carente das 
informações quanto a esses custos de forma a gerencia-los em toda a cadeia logística. 

O objetivo deste artigo é abordar a necessidade de segregação e evidenciação dos 
custos logísticos nos relatórios contábeis, utilizando como metodologia uma revisão de 
literatura, que busca caracterizar os elementos dos custos logísticos. 

Na primeira parte do trabalho, fez-se uma abordagem sobre a vantagem competitiva, a 
logística e a cadeia de suprimentos e de valor. Na segunda são demonstrados os 
elementos dos custos logísticos e as ferramentas de custos tradicionais e 
contemporâneas. Na terceira fez-se uma abordagem da necessidade de segregação e 
evidenciação dos custos logísticos na contabilidade.  

 

 

 
2  Vantagem Competitiva.  
De acordo com Christopher (1999, p.4) tradicionalmente a vantagem competitiva era vista 
em torno da produtividade em decorrência da curva de experiência (Figura 1) que mostra 
a relação entre custos fixos e quantidade produzida. Com esse confronto se ganhava o 
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mercado por intermédio da redução dos custos fixos unitários em detrimento da 
quantidade produzida. 
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Figura 1: Curva de Experiência. 
Fonte: Christopher (1999, p. 4) 

Porém em face da concorrência acirrada e dos cenários ambientais, isto já não é a 
premissa maior, ou seja, um diferencial, então como isso pode ser alcançado? 
Direcionando o foco para o cliente que é fundamental na vantagem competitiva, 
procurando por meio da aquisição de produto ou serviço, um custo razoável e uma 
melhor satisfação. 

De acordo com Bovet & Thiagarajan (2000, p. 128), a logística transforma aspectos 
fundamentais da concorrência, como preço e características do produto, em excelência 
de serviço e valor para o cliente. Para atender ao cliente, as empresas passam a assumir 
um caráter fundamental no posicionamento estratégico: a atividade Logística. 

Como forma de ilustrar essa idéia, suponha que um vendedor de cerveja esteja em um 
estádio de futebol lotado, num dia de calor intenso de aproximadamente 40°. O valor da 
cerveja ofertado pelo vendedor é o dobro do seu preço de custo, entretanto devido à 
circunstância do ambiente, o cliente pagará o preço pela sua satisfação e valorização 
própria.  De acordo com (Christopher, 1999, p. 5), “clientes não compram produtos, eles 
compram satisfação”. 

Muitas vezes o prazer não está somente no momento da aquisição, mas sim, na chegada 
e utilização do produto de acordo com a expectativa do cliente. Neste exemplo pode-se 
utilizar os serviços (ofertar cerveja gelada num ambiente de calor) para valorizar o núcleo 
do produto, ou seja, o produto tal como sai da fábrica. Este núcleo pode ser considerado 
como elemento tangível: características do produto, tecnologia, durabilidade, etc. Ao 
produto agrega-se um envoltório que representa os elementos intangíveis: freqüência da 
entrega, facilidade de fazer negócio, apoio pós-venda, confiabilidade, etc. 

 

 

 

2.1 Logística. 
A atividade logística militar na Segunda Guerra Mundial foi o início para muitos dos 
conceitos logísticos utilizados atualmente. 

Por volta de 1945 (conhecido como anos adormecidos), o  transporte e armazenagem de 
produtos acabados ficavam sob a responsabilidade de um único gerente, principalmente 
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nas indústrias alimentícias (pioneiras). O transporte era encontrado freqüentemente sob o 
comando gerencial da produção; os estoques eram de responsabilidade de marketing, 
finanças ou produção; e o processamento de pedidos era controlado por finanças ou 
vendas, acarretando em conflito de objetivos e de responsabilidades (ou conflito de 
agência) para as atividades logísticas. 

Após a Segunda Guerra Mundial, houve um rápido crescimento econômico. O clima era 
propício para vender e produzir, ocasionando lucros altos, porém havia uma certa 
ineficiência na distribuição dos produtos, ou seja, um desperdício ocultado.  

Entre 1950 a 1970, houve um período de desenvolvimento, devido às condições 
econômicas e tecnológicas: alterações nos padrões e atitudes da demanda dos 
consumidores, pressão por custos nas indústrias, avanços na tecnologia de 
computadores e principalmente experiência militar. 

O ambiente era propício para novidades no pensamento administrativo. A distribuição 
física passou a ser um fator preocupante, a exemplo disso, Ballou apud Paul Converse 
(1993, p. 29) um conhecido professor de marketing disse em 1954 que as companhias 
prestavam muito mais atenção à compra e venda do que a distribuição física. A 
distribuição física era muitas vezes subestimada e colocada de lado como algo de pouca 
importância. 

Após 1970 (conhecido como anos de crescimento) a dominância da distribuição física 
nas décadas de 50 e 60 passava para um contexto mais amplo de administração de 
materiais. A filosofia econômica dominante passou de estímulo da demanda para melhor 
administração dos suprimentos. Hoje a logística é entendida como a integração entre 
administração de materiais e a distribuição física  (Figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

A atividade de logística que, de acessória e complementar aos processos de marketing e 
de operações, passou a ser uma estratégia das empresas.  

Vários são os conceitos de logística. Para Christopher (1999, p. 2): 

A logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, 
movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados 
(e os fluxos de informações correlatas) através da organização e seus 

ClientesFornecedores Fábricas

Suprimento físico
(Administração de materiais)

Distribuição
Física

Logística
empresarial

Transporte
Manutenção de estoque
Processamento de pedidos
Obtenção 
Embalagem protetora
Armazenagem
Manuseio de materiais
Manutenção de informações

Transporte
Manutenção de estoque
Processamento de pedidos
Programação de produção 
Embalagem protetora
Armazenagem
Manuseio de materiais
Manutenção de informações

Figura 2 : Escopo da logística empresarial  
Fonte: BALLOU (1993, p.35) 



 6

canais de marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades 
presente e futura através do atendimento dos pedidos a baixo custo. 

Novaes (2001, p. 36) conceitua logística como: 

O processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o 
fluxo e a armazenagem dos produtos, bem como os serviços e 
informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto 
de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor. 

Em outro contexto, Ballou (1993, p.38) enfatiza que: 

Logística empresarial tem como objetivo prover o cliente com os níveis 
de serviços desejados. A meta de nível de serviço logístico é 
providenciar bens ou serviços corretos, no lugar certo, no tempo exato e 
na condição desejada ao menor custo possível. Isto é conseguido 
através da administração adequada das atividades-chave da logística – 
transportes, manutenção de estoques, processamento de pedidos e de 
várias atividades de apoio adicionais. 

Tradicionalmente as pessoas atribuem à logística uma função limitada, sendo as 
atividades que envolvem o armazenamento e a entrega de produtos, ou somente as de 
transporte. As empresas procuram por meio da logística, simplificar os serviços, com o 
menor custo possível e melhorar sua eficiência, adotando estratégias únicas.  

O foco mais uma vez é o cliente. De acordo com Torres & Miller (2000,  p. 64).  

Os clientes são de tipo e porte variados e têm necessidades diferentes 
[...] alinhar os interesses da empresa com os dos clientes é algo que 
oferece benefícios que vão muito além da mera redução de custos: isso 
assegura participação no mercado e poder competitivos maiores. 

O gerenciamento logístico pode proporcionar um grande número de maneiras para 
aumentar a eficiência e a produtividade e, conseqüentemente, contribuir 
significativamente para a redução dos custos unitários e de acordo com o perfil de cada 
cliente. 

 

 

 

2.2 Obtendo vantagem competitiva por meio da Logística. 
De acordo com Christopher (1999, p. 3): 

A fonte de vantagem competitiva é encontrada primeiramente na 
capacidade de a organização diferenciar-se de seus concorrentes aos 
olhos do cliente e, em segundo lugar, pela sua capacidade de operar a 
baixo custo e, portanto, com lucro maior.  O sucesso no mercado 
depende de um modelo simples baseado na trilogia: companhia, seus 
clientes e seus concorrentes´. 

Sendo assim os clientes buscam benefícios a preços aceitáveis, onde a companhia e os 
concorrentes utilizam (transferem) seus ativos, como equipamentos de maior tecnologia e 
seus estoques a fim de agregar valor aos próprios clientes. É por intermédio das 
operações logísticas que companhia e concorrentes diferenciam seus custos. 

A logística está em constante mutação, devido ao crescente aumento de suas atividades 
aliadas à necessidade de mudança no ambiente competitivo. Segundo Christopher (1999, 
p. 17) essas mutações estão associadas a vários fatores: 
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 Explosão do serviço ao cliente – os produtos passam a ter valor no momento em que 
eles estão nas mãos do cliente na hora e local exigido; 

 Compressão do tempo – utilizando o menor tempo possível para a fabricação dos 
lotes por produto, acarretará o menor desperdício e a melhor dinâmica dos fluxos de 
materiais; 

 Globalização da indústria – empresa global é mais que uma empresa multinacional, 
pois, componentes e materiais são adquiridos do mundo inteiro e os produtos vendidos 
para o mundo inteiro, talvez com adequações locais; 

 Integração organizacional – profissionais mais capacitados, ou seja, generalistas ao 
invés de especialistas limitados.  

 

 

 

2.3 Cadeia de suprimentos. 
De acordo com Lalonde (2000, p. 56) a antiga logística tornou-se um conceito mais 
amplo: cadeia de suprimento. Entende-se como cadeia de suprimento o conjunto de três 
ou mais organizações diretamente relacionadas por um ou mais fluxos de entrada ou 
saída de produtos, serviços e informações desde a fonte até o cliente. A logística nada 
mais é que a junção de todas as pontas: os fornecedores, os fabricantes, os 
distribuidores, os clientes e os clientes desses clientes. 

A gestão dessa cadeia tornou-se uma prioridade, assim como uma necessidade de 
integrá-la em todos os sentidos e a melhor maneira de fazer essa integração é por meio 
da colaboração permanente entre todos os elos. 

O fator de otimização no gerenciamento da cadeia de suprimentos é a mudança do perfil 
do consumidor final, ou seja, oferecer uma extensa variedade de produtos para os 
diferentes tipos de clientes. Para isso, é necessário adaptar a cadeia de suprimento para 
atender às diversas necessidades dos clientes. Segundo Bovet (2000, p. 122): 

A capacidade de gerar altos lucros costuma ser resultado direto da 
eficácia da cadeia de suprimentos. Uma cadeia de suprimentos bem 
projetada é personalizada para atender às diversas necessidades dos 
vários grupos de clientes, permitindo que se encontre o equilíbrio entre a 
geração de receita e o custo do serviço. 

A Logística precisa ser vista como um processo impulsionado pelo cliente e não como um 
centro de custo. Shank (2000, p. 54) descreve que para atender os clientes, nós criamos 
processos – o termo é front-to-back processes (processos da frente para trás)- que 
começam com nosso primeiro contato com os fornecedores e vão até os contatos finais 
com os clientes após a compra. 

O gerenciamento da cadeia de suprimento se preocupa não só com a agilização do 
processo, mas também com a redução dos custos. 

Comparando as operações logísticas, na cadeia de suprimentos em tempos passados 
com a atualidade, percebe-se que a preocupação estava voltada para o menor preço e o 
serviço estava em segundo plano. Hoje para o consumidor final o preço é somente um 
dos custos de aquisição e a ênfase é no serviço. Na distribuição física, o nível de serviço 
não deve ser só em função das necessidades dos clientes, mas também em função da 
rentabilidade que estes propiciam para a empresa. 

Para Cooper (2000, p. 66) a empresa deixa de ser vista como o objeto da gestão de 
custos; o novo objeto da gestão de custos está passando a ser a cadeia inteira de valor 
do produto. 
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2.4 Cadeia de valor. 
Segundo Porter (1989, p.31) a cadeia de valor desagrega uma empresa nas suas 
atividades de relevância estratégica para que se possa compreender o comportamento 
dos custos e as fontes existentes e potenciais de diferenciação.  

Uma ferramenta citada por diversos autores que serve para avaliação estratégica de 
custos e identificação de uma vantagem competitiva sustentável é a Cadeia de Valor 
(Figura 3) proposta por Porter; 
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Porter (1989, p.35) divide a cadeia de valor em duas categorias: atividades primárias e 
atividades de apoio. As atividades primárias contribuem com a maior parcela do custo 
total da logística e são essenciais para a coordenação e o cumprimento da tarefa 
logística, estando as mesmas interligadas com as atividades de apoio. Assim, tanto as 
atividades primárias quanto às de apoio se agregam numa relação de causa e efeito com 
os custos das atividades construindo uma metodologia de análise estratégica de custos 
numa proposta de vantagem competitiva sustentável. 

 

 

 

3 Elementos dos custos logísticos 
Numa análise dos custos totais logísticos, não se pode considerar somente um elo da 
cadeia logística, pois reduzir o custo isolado de um elo, não resulta na redução e a 
otimização do custo total. 

De acordo com Bio et al (2002, p. 9), “O cerne dessa otimização está nos trade-offs 
logísticos, substituições ou troca compensatórias de um elemento de custo/atividade por 
outro da cadeia de suprimento”. 

Figura 3: Cadeia de Valor 
Fonte: Porter (1989, p. 35) 
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Portanto, para que haja uma vantagem competitiva, faz-se necessário a integração de 
todos os elos da cadeia a fim de redução dos custos envolvidos. A exemplo disso Bio et 
al (2002, p.10-11) afirma que: 

Se a empresa optar por concentrar produtos acabados num centro de 
distribuição, reduzirá custos de manutenção de inventários e de 
armazenagem, mas poderá aumentar significativamente os custos de 
transportes, ou levar a um volume de vendas menor, resultado de menor 
disponibilidade de produtos para atendimento aos clientes.  

De acordo com Bio et al (2002, p. 13-15), os elementos fundamentais dos custos 
logísticos para essa integração são: 

 Nível de Serviço ao Cliente – Representado pelos custos das vendas perdidas devido 
à falta do produto, problemas nos prazos de entrega ou outras falhas. Caso uma 
mercadoria seja devolvida, o responsável pela área disponibiliza determinado tempo com 
retrabalho, agregando maior atividade, acarretando desperdício e ineficiência no nível de 
serviço. 

 Custos de Lotes – São as atividades para a produção ou aquisição dos itens de 
custos de preparação de produção, movimentação, programação e expedição de 
materiais e capacidade perdida na mudança das máquinas. Lotes grandes podem 
ocasionar falhas diversas como: produção inadequada; ineficiência devido a quebra de 
máquinas; ineficiência no planejamento de produção etc. 

 Custos de Embalagem – Corresponde à engenharia do acondicionamento do produto 
para sua distribuição aos clientes, facilitando o manuseio e a armazenagem, promovendo 
melhor utilização do equipamento de transporte.  

 Custos de Armazenagem – São gastos aplicados nas estruturas e condições 
necessárias para que a empresa possa guardar seus produtos adequadamente, como os 
custos fixos das instalações (aluguéis, taxas), aquisição de paletes, custo com pessoal do 
armazém, etc.. 

 Custos de Manutenção de Inventário (Estoque) – Representa os custos de serviços 
de inventário (seguros e impostos sobre estoques), custos de riscos de inventário (perdas 
e roubos), depreciação dos materiais e com certeza o mais expressivo é o Custo de 
Oportunidade do capital parado, que nada mais é do que o valor que a empresa perde 
imobilizando o capital em estoque em vez de aplicar esse valor no mercado financeiro, 
ganhando a remuneração dos juros.  

 Custos de Processamento de Pedido e Tecnologia de Informação – inclui custos de 
transmissão de pedidos, entradas, processamento e movimentações, pois, o pedido dá 
início a todo o funcionamento do sistema logístico.  São considerados custos com 
emissão de pedidos, o salário do comprador, o aluguel do espaço destinado ao setor de 
compra, os papéis usados na emissão de pedidos etc. O investimento em tecnologia 
busca integrar as informações entre fornecedores e clientes, oferecendo melhorias de 
resultados na cadeia de suprimento. Essas atividades estão na interface entre o cliente e 
a empresa e envolve a maneira pela qual a informação de venda é fornecida, o que é 
transmitido e como é feita a comunicação. Assim, o objetivo é obter o máximo de 
velocidade e precisão ao mínimo custo. 

 Custos com Planejamento e Controle de Produção – gastos com a sincronização das 
entradas (materiais), para que as necessidades de saídas (produtos) sejam atendidas. 

 Custos de Transportes – Considerado como o maior custo isolado da cadeia logística, 
envolvem todos os custos com fretes do fornecedor para a empresa, da empresa para o 
cliente, e podem ser analisados por modo (rodoviário, aéreo, ferroviário, cabotagem e 
hidroviário), transportador, canal ou produto. Inclui ainda os custos com a depreciação 
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dos veículos, pneus, combustíveis, manutenção, etc. Também é importante ressaltar o 
custo de oportunidade dos veículos. 

 Custos Tributários – envolvem os custos com impostos e taxas nas operações de 
aquisição e venda. 

Uma vez identificado quais são os custos logísticos, as empresas devem atentar para 
aqueles que geralmente não são computados por serem quase imperceptíveis.  A 
exemplo dos custos de armazenagem, estoque e transporte é preciso analisar o que a 
empresa deixa de ganhar com juros financeiros imobilizando o capital na estrutura (custo 
de oportunidade). 

Na identificação dos custos logísticos, é preciso uma visão do processo de forma a definir 
todas as atividades executadas na cadeia logística. De acordo com Gasparetto et al 
(1999, p. 5) “uma dificuldade pode ocorrer no momento da definição dos direcionadores 
de custos que servirão de bases para a alocação dos gastos das atividades aos objetos, 
porém a compreensão das causas dos custos das atividades facilita essa tarefa”.  

É importante destacar que todos os elementos dos custos logísticos devem ser 
integrados, de forma a estabelecer trocas compensatórias, gerenciando o 
acompanhamento do ciclo de vida do produto com objetivo de menor tempo possível. 

 

 

 

3.1 Ferramentas tradicionais e contemporâneas para apuração dos custos 
logísticos. 
Na logística moderna, um dos principais desafios é gerenciar a relação entre custo e nível 
de serviço (trade-offs). Para  Lima (1998,  p.1): 

O maior obstáculo é que cada vez mais os clientes estão exigindo 
melhores níveis de serviço, mas ao mesmo tempo, não estão dispostos a 
pagar mais por isso. O preço está passando a ser um qualificador, e o 
nível de serviço um diferenciador perante o mercado. Assim, a logística 
ganha a responsabilidade de agregar valor ao produto através do serviço 
por ela oferecido. 

Neste sentido, torna-se fundamental as informações geradas por meio dos elementos dos 
custos logísticos, pois compõe de forma ampla todo o nível de serviço, evidenciando os 
trade-offs como forma de administrar melhor a cadeia logística. Com isso é possível 
questionar duas possibilidades: de que forma a melhoria do nível de serviço impacta nos 
custos da empresa? E como afeta sua rentabilidade? 

Esses questionamentos serão respondidos por meio de modelos que evidenciem os 
custos logísticos nos relatórios contábeis. 

Uma análise efetuada nos diversos métodos tradicionais como, absorção, centro de 
custos, variável e padrão, tem identificado falhas e potencialidades para apuração de 
custos logísticos. Segundo Gasparetto et al (1999, p.3), as metodologias que as 
empresas vinham utilizando tradicionalmente foram desenvolvidas para serem utilizadas 
em ambientes fabris, de modo que grande parte da cadeia logística permanece fora da 
sua abrangência.  

Vale ressaltar que existem ferramentas contemporâneas como o Custeio Baseado em 
Atividades – ABC (Activity-Based Costing), a Lucratividade Direta por Produto – DPP 
(Direct Product Profitability), o Custeio Total de Propriedade-TCO (Total Cost of 
Ownership) e a Resposta Eficiente ao Consumidor - ECR (Efficient Consumer Response) 
têm sido aplicadas na cadeia logística, pois pressupõe uma visão horizontal da empresa, 
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considerando-a um processo, composto de várias atividades, que ocorrem para que os 
produtos sejam fabricados e entregues aos clientes.  

A Figura 4 mostra uma análise das ferramentas tradicionais e contemporâneas da 
apuração dos custos. 

De acordo com LIMA (1998, p. 4) as ferramentas tradicionais de custo são inadequadas 
para a apuração dos custos logísticos por apresentarem diversas limitações, uma vez 
que foram desenvolvidos para atender a finalidades específicas, limitando-se a unidade 
fabril e apresenta uma visão vertical. 
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Serviço Logístico 
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DPP/PCO/ECR 
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de nível de serviço logístico e 
gerenciamento de seus custos 
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na cadeia 
Logística. 

 

Análise de Custos   
Logístico

  

 

O centro de custos tem por finalidade prover informações sobre o custo dos produtos, 
com uma visão da empresa fragmentada em vários centros de custos. O método variável 
visa identificar a rentabilidade de cada produto na tomada de decisões gerenciais de 
curto prazo, separando os custos em variáveis e fixos. Por sua vez, o custo padrão mede 
as diferenças entre padrões de custos projetados para um período e os custos realmente 
ocorridos naquele período. 

Na produção os custos indiretos são alocados aos produtos de maneira distorcida devido 
à arbitrariedade dos rateios, sendo assim, supercusteando produtos de elevado volume 
de produção e subcusteando os de baixo volume. Sob o prisma da logística, a ferramenta 
de custo de produção deve atender às necessidades de planejamento e controle de 
produção (tamanhos de lotes e layout da planta fabril).  

Figura 4: Análise das ferramentas tradicionais e contemporâneas da apuração dos custos. 
Fonte: Desenvolvida pelos autores do trabalho 
 



 12

  
   Figura 5: Metodologia ABC 
   Fonte: LIMA (1998, p.3) 

Uma observação feita por Gaspareto (1999, p.4) é de que o Custeio Baseado por 
Atividade (ABC) é uma nova lógica para a distribuição de custos, a partir da compreensão 
de que os produtos consomem atividades e de que as atividades consomem recursos. 

A Figura 5 mostra a metodologia do ABC. 

Do ponto de vista estratégico para otimização da cadeia logística, o ABC é considerado a 
ferramenta mais apropriada para o gerenciamento dos processos. Em conformidade com  
Lalonde (2000, p. 60), quando ele cita: 

A análise do custo baseado em atividade, ou ABC, é uma boa 
ferramenta [...] como se trata de um processo de gestão horizontal, no 
qual se entrega função a outro elo da cadeia, é de fundamental 
importância conhecer pormenorizadamente seu custo na hora de 
transferi-lo. 

O ABC dá uma visão muito mais clara dos processos internos e externos da empresa, 
possibilitando eliminação de certas atividades que não agregam valor para o produto ou 
serviço. Nota se que as ferramentas tradicionais não conseguem definir com precisão a 
relação entre o custo dos diversos recursos existentes, os produtos fabricados e os 
clientes atendidos. 

Conforme Gaspareto et al (1999, p. 5), os resultados colhidos por uma empresa que 
utiliza o ABC possibilitam visualizar os custos, de forma a reduzi-los, aperfeiçoar 
processos e também descobrir diferenças consideráveis entre seus produtos e clientes 
mais lucrativos e menos lucrativos, identificando as atividades que agregam valor e 
distingui-las das que não agregam, e dentro das atividades que agregam valor, identificar 
o nível mínimo de custos para efetivamente realizar o processo dentro da cadeia de valor. 

As informações geradas pelo ABC servirão de base para utilização de outras técnicas, 
dentre elas, tem obtido grande aceitação na análise dos custos logísticos, especialmente 
no setor varejista a Lucratividade Direta por Produto ou DPP (Direct Product Profitability) 
que consiste na redução ou eliminação de custos das atividades de distribuição mais 
onerosas e as que não agregam valor, interferindo diretamente na lucratividade dos 
produtos.  

Outra ferramenta mais recente é o Custeio total de Propriedade ou TCO (Total Cost of 
Ownership) que reconhece que os custos de aquisição de um item não são somente 
aqueles do item propriamente dito (preço cotado), mas de todas as atividades executadas 
para que o item seja adquirido e utilizado.  Portanto as atividades envolvidas no 
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recebimento dos suprimentos podem ser associadas aos vários fornecedores da empresa 
com o objetivo de identificar os gastos gerados por cada um deles por intermédio de um 
índice de desempenho de fornecedores (IDF), que é calculado da seguinte forma: 

 
        IDF = Custos de não conformidade + Preço de Compra 
                                       Preço de Compra 
 
Dessa forma, as melhorias geradas pelo TCO decorrem em grande parte do 
desenvolvimento das relações entre fornecedores e compradores. A redução do TCO 
envolve as duas partes e requer ajustes bilaterais, podendo se utilizar sistemas EDI 
(Eletronic Data Interchange), que reduzem a burocracia e os custos com as atividades 
envolvidas na requisição e manuseio de produtos. 

Outra ferramenta que trabalha em conjunto para melhor atender aos desejos dos 
consumidores de forma mais rápida e com menos custos, visando a redução do tempo de 
entrega e a eliminação de atividades que não agregam valor ao processo de distribuição 
dos produtos.  A exemplo de redução de gastos com burocracia por meio da 
informatização (EDI), é conhecida como Resposta Eficiente ao Consumidor ou ECR 
(Efficient Consumer Response). 

 

 

 

4  A contabilidade e a evidenciação dos custos logísticos 
Muitas empresas não têm a preocupação em segregar em sua contabilidade os custos 
logísticos, com isso não apresentam dados precisos, criando obstáculos na 
implementação da gestão da logística integrada.  

De acordo com Iudícibus (2000, p. 117): 

Não se pode esperar e seria tolice pensar que boas decisões de 
investimento pudessem emanar de um leitor com vagas noções de 
contabilidade e de negócios [...] a interpretação dos demonstrativos 
contábeis é tarefa única e exclusivamente reservada aos experts em 
Contabilidade e Finanças, que deveriam ser os intermediários entre as 
empresas e os donos de recursos, assessorando estes últimos nas 
análises. 

Assim os profissionais de contabilidade e finanças passam a ser responsáveis pela 
implementação de dados relativos aos custos logísticos para uma melhor gestão 
empresarial, identificando e coletando informações necessárias, analisando-as e 
propondo planos de ação. 

Sabe-se que a função da contabilidade é prestar informações úteis e precisas para 
diferentes usuários. É preciso aprender a condensar a enorme quantidade de 
informações que se tem, em dados administrativamente úteis. 

Segundo Bio et al ( 2002, p.14): 

A crescente importância dos custos logísticos indica que a necessidade 
de uma contabilização mais precisa torna-se cada vez mais crítica. A 
análise dos trade-offs desta natureza de custos poderá ser realizada, se 
custos individuais de cada elemento puderem ser verificados 
adequadamente, assim como suas inter-relações com os outros 
elementos de cada cadeia da logística integrada. 
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No plano de contas contábil há uma falta de evidência dos elementos dos custos 
logísticos. Mesmo adotando uma contabilidade gerencial, parte-se de dados que foram 
formatados com objetivos fiscais. O ideal é mudar o foco para uma contabilidade 
gerencial com informações de forma a mensurar e evidenciar os elementos dos custos 
logísticos.  

Bowersox & Closs (2001, p. 540) citam que lamentavelmente, os métodos contábeis 
tradicionais não satisfazem plenamente aos requisitos de apuração do custo logístico, 
pois na maioria dos casos a prática contábil acumula custos em contas por natureza e 
não por atividade. 

Se a contabilidade segregar e evidenciar os custos logísticos nos relatórios contábeis, 
terá com maior acurácia um controle destes custos de forma a avaliar o desempenho de 
seus resultados, possibilitando uma análise mais detalhada em todas suas atividades 
primária e de apoio. 

 

 

 

5  Conclusão 
Os custos logísticos apresentam destacada relevância e grande potencial de aplicação 
na avaliação de resultados das empresas e em diferentes fases do processo decisório. 
As ferramentas tradicionais, que  tratam os custos por natureza, direcionados para o 
produto, serviço, e por departamentos, enfatizando a unidade fabril. Alguns recursos para 
a segregação e evidenciação dos custos logísticos podem ser identificados por meio das 
ferramentas contemporâneas já surge uma perspectiva de apurar os custos logísticos por 
meio de suas atividades, como o Custeio Baseado em Atividades – ABC, a Lucratividade 
Direta por Produto – DPP, o Custeio Total de Propriedade -TCO e a Resposta Eficiente 
ao Consumidor – ECR, pois pressupõem uma visão horizontal da empresa. 

A acirrada concorrência tem forçado as empresas buscarem vantagem competitiva e a 
logística é sem dúvida o elemento chave para este fim e o nível de serviço na cadeia de 
suprimento passa a ser o fator fundamental na estrutura da empresa. É necessário 
entender de que forma cada elo agrega valor à cadeia logística com o propósito de 
gerenciar os custos. A otimização dos custos totais é possível por meio de trade-off dos 
seus elementos em cada elo da cadeia. 

As práticas contábeis estão voltadas para informações aos investidores e às autoridades 
tributárias, pois a forma como é identificado, classificado e relatado é a principal 
dificuldade para se apurar os custos logísticos. É preciso reestruturar o plano de contas 
gerencial, classificando-o por cada elemento de custo logístico, e agrupando a cada 
elemento a sua atividade. 

Evidencia-se, portanto a necessidade de que mais atenção seja dada à segregação e 
evidenciação dos custos logísticos nos relatórios contábeis gerenciais. Assim, como os 
custos logísticos não mais ocultos em relatórios contábeis, serão beneficiados os 
usuários das informações e os contadores que terão sua competência profissional 
aprimorada. 

Este trabalho é parte inicial de uma pesquisa que pretende propor em outro momento um 
modelo que demonstre os custos logísticos de forma segregada nos relatórios contábeis.  
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