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RESUMO 

Esta monografia tern por objetivo demonstrar quais os custos estao 
envolvidos no processo logistico das organizac;oes e pnnapalmente quanto o seguro 
de carga- afeta nesses- custos. 

Realizar-se-a dois estudos de caso, o primeiro em uma seguradora (Unibanco 
Seguros e Previdencla), avauanao os proautos aesenvo1v1aos pela empresa para o 
seguro de carga; denominado Marine. 

0 segundo estudo de caso realizar-se-a em uma empresa automotiva, 
visando analisar o quao vantajoso, com relac;8o a custos, e contratar o seguro para o 
transporte de sua mercadoria, no caso, caminhoes, ou se ha maior viabilidade 
financeira nao contratar o seguro e arcar com os pr6prios riscos do transporte. 

Palavras-chave: Custos, Seguro, Transporte, Sinistralidade. 
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INTRODUCAO 

As empresas seguradoras em todo o mundo vern crescendo a cada ano e as 

que operam no mercado brasileiro vislumbram crescimentos ainda maiores, devido a 

importancia que vern se construindo a proteGao dos bens patrimonia1s, aos seguros 

de vida, saude e a previdencia. 

A seguradora Unibanco Seguros e Previdencia, empresa analisada nesse 

trabalho, projeta desempenhar no ano de 2008 urn crescimento de 20% em seguros 

e previdencia, com relaGao ao ano anterior. Enquanto o mercado segurador 

brasileiro estima crescer 13% sobre o anode 2007. 

0 ramo de seguros de transporte segue o mesmo ritmo; devido ao aumento 

do fndice de roubos e acidentes com as mercadorias transportadas, as empresas 

compradoras e vendedoras estao exigindo contratualmente a obrigatoriedade de 

contrataGao de seguro de carga para efetivar as negociaG6es, alavancando ainda 

rna is o setor de seguros de transporte. 

0 trabalho tern como objetivo examinar os produtos que a seguradora 

Unibanco AIG tern no ramo de seguro de cargas (marine) e os custos logfsticos e 

com seguros de uma empresa automotiva, focando exclusivamente no seu produto 

final, o caminhao. 

Priorizando o levantamento dos custos logisticos da operac;ao para avaliar se, 

financeiramente para a empresa automotiva estudada, e mais vantajoso contratar o 

seguro da carga transportada, no caso o caminhao, deixando o risco para a empresa 

seguradora ou nao contratar o seguro e arcar com os riscos da entrega do produto 

final. 

Conhecer os custos, os riscos inerentes as operac;oes e a incidencia dos 

custos com seguros das mercadorias, e de fundamental importancia para que se 

possa analisar os trade offs envolvidos na opera~o. Assim, ha possibilidade de 

buscar a melhoria dos produtos e servic;os, minimizando os riscos, falhas e custos e 

buscando a maximizac;ao dos resultados da empresa, tanto quantitativos quanto 

qualitativos. 



10 

1.0 SEGUROS 

Sao contratos realizados entre partes, onde uma obriga-'se ao pagamento de 

urn premio (prevo do seguro) em troca da indenizayao concedida pela outra parte, 

pela ocorrencia de determinados eventos ou eventuais prejulzos. Os contratos de 

seguro seguem o pnncipio do mutualismo, a pequena contribuic;ao de muitos em 

face de grandes prejulzos de poucos. 

0 Seguro, nada mais e, que a protec;ao que o indivrduo ou a empresa busca 

para prevenir-se contra necessidades ocasionais. Porem, sua finalidade e 

restabelecer o equilibria economico do segurado, desestruturado por urn evento 

danoso e nao tern como finalidade prover lucro ao segurado. 

A finalidade da contratac;ao de seguro esta descrito no artigo 757 do C6digo 

Civil "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do 

premio, a garantir interesse legltimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, 

contra riscos predeterminados". 

E importante ressaltar, que o contrato de seguro s6podera realizar-se, se o 

risco a ser segurado respeitar as seguintes normas: 

• Ser puro: ha possibilidade de perdas com sua ocorrencia. 

• Particular: os riscos devem afetar apenas a particularidade do segurado e nao 

toda a sociedade. 

• Posslvel: o risco deve ser posslvel de ocorrer, haver probabilidade de 

ocorrencia; 

• Futuro: a ocorrencia do risco (o sinistro) deve ser futura a contratac;ao do 

seguro; 

• lncerto: a possibilidade de ocorrencias e nao ocorrencias devem ser 

relativamente iguais; 

• Traga Prejuizo Economico: sua ocorrencia deve resultar prejuizos ao 

segurado/beneficiario. 
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• lndependencia das Partes: as partes nao podem causar propositalmente o 

risco. 

• Mensuravel: o risco tern que possibilitar o calculo de sua ocorrencia. 

Os riscos podem ser pulverizados, ou seja, ocorre a distribuic;ao da 

responsabilidade entre as empresas seguradoras, ou entre as seguradoras e as re

seguradoras. Pelas normas reguladoras do mercado segurador brasileiro, cada 

empresa seguradora tern urn limite tecnico de aceitac;ao da importancia segurada 

(IS), limitado a 3% do seu patrimonio liquido, por ap61ice. Os mecanismos de 

pulverizac;ao dos riscos sao: 

• Co-seguro: e a repartic;Bo do risco de urn segurado entre duas ou mais 

seguradoras, podendo ser emitidas quantas ap61ices forem o numero de 

seguradoras ou apenas uma ap61ice no nome da seguradora denominada 

"Seguradora Uder". 0 co-seguro pode ser facultativo ou obrigat6rio. 

• Re-seguro: o segurador com prop6sito de diminuir sua responsabilidade na 

aceitac;Bo de urn risco considerado demasiado ou critico, cede a uma 

empresa re-seguradora uma parte da responsabilidade e do premio recebido, 

ou seja, e o seguro do seguro. Ate abril de 2008 no Brasil, todos os re

seguros s6 poderiam ser feitos como IRB (lnstituto de Resseguros do Brasil), 

com a abertura do mercado re-segurador, as empresas seguradoras podem 

oferecer 40% da responsabilidade para outras re-seguradoras, que nao o 

IRB. 

Alem das caracteristicas que o risco deve conter, e necessario que o contrato 

de seguro apresente as peculiaridades descritas abaixo: 

• Nominado: regulado por legislac;ao especifica; 

• Adesao: suas condic;oes sao padronizadas por uma das partes, ou seja, 

muitas vezes as seguradoras tern contratos padronizados no qual pode 

acrescentar-se poucas clausulas. 

• BHateral: o contrato deve gerar obrigac;oes e direitos para ambas as partes; 

• Oneroso: deve envolver valores monetarios; 
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• Aleat6rio: o resultado do contrato deve ser imprevisfvel: 

• Solene/formal: deve possuir uma forma definida em Lei; 

• Da Maxima Boa Fe: ambas as partes deverao guardar a estrita boa fe. 

Os contratos de seguro contem alguns instrumentos, tais como: 

• Proposta: documento impresso contendo todas as informac;6es da vontade do 

segurado ou estipulante, sendo a base do contrato de seguro. As propostas 

i:em prazos de aceitac;ao descritos em lei, ap6s a apresentac;ao das mesmas, 

se a seguradora nao se manifestar, por escrito, no prazo de 15 dias ocorre a 

aceitac;ao tacita · da proposta. De acordo com as Condic;Oes Gerais 

Padronizadas pela Circular SUSEP no 178/2001: "a se guradora disp6e de 15 

dias, contados a partir da data de recebimento da proposta, para recusar ou 

aceitar o risco que lhe foi proposto. Este prazo podera ser reduzido a 7 dias 

quando se tratar da aceitac;ao de ap61ices avulsas." 

• Ap61ice: e o instrumento do contrato de seguro pelo quat o segurado repassa 

a seguradora a responsabilidade sobre os riscos, que estao estabelecidos na 

ap61ice, que possam advir. E o contrato do seguro, na qual constam as 

clausulas, as condic;6es gerais, especiais e particulares dos contratos. As 

formas de contratac;ao do seguro podem variar as formas das ap61ices, 

abaixo algumas das categorias que elas podem se apresentar: 

o Ap61ices Especfficas: ocorre a emissao de uma ap61ice por modalidade 

de seguro. 

o Ap61ices Multi-Riscos: ha emissao de apenas urn documento para 

variados ramos de seguro. 

o Ap61ices de Riscos Nomeados: urn (mico documento contendo variados 

ramos de seguros, porem com os riscos que se pretende segurar 

discriminados. 

o Ap61ices de Riscos Operacionais: destinada a grandes riscos, com 

valores e coberturas "all risks", excluindo somente as condic;oes que as 

partes acertaram. 
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o Ap61ices Avulsas: visam a cobertura de riscos eventuais e transit6rios. 

o Ap61ices de Averba<;Bo: no periodo de vigencia da ap61ice e possfvel a 

ocorrencia, por parte do segurado, de averba<;ao, por exemplo, nas 

ap61ices de transporte o segurado faz averbaG()es de acordo com o 

transporte que faz. Ha cobram;a de premia mensal nesses casos. 

o Ap61ices de Prazo Curto: tern vigencias menores que urn ano. 

o Ap61ices de Prazo Longo: com vigencia superior a urn a no. 

o Ap61ices Coletivas: para produtos que visam garantir cobertura para 

mais de uma pessoa. 

• Bilhete de Segura: forma simplificada de contrato, no qual a proposta e a 

ap61ice estao compreendidas em urn unico documento. 0 bilhete s6 pode ser 

emitido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, apenas esse 6rgao 

pode definir 0 que sera bilhetado. 

• Endosso/Aditivo: e o documento expedido pela seguradora, durante a 

vigencia da ap61ice, contendo altera¢es de dados, modificac;Oes de 

condic;Oes ou transferencias efetuadas no contrato, podendo gerar ou nao 

alterac;ao do premia. 

Alguns contratos de seguro podem conter franquia, aceita por ambas as 

partes. A franquia e a parcela do prejuizo ocasionado pelo sinistro, que corre por 

conta do segurado. Em alguns contratos sua aplicacao podera resultar em reduc;8o 

do premia, uma vez que o segurado esta assumindo sua parcela no prejufzo. A 

aplicac;ao da franquia pode ser: 

• Obrigat6ria: a cobertura ja preve a aplicac;8o da franquia em caso de sinistro. 

• Facultativa: ha faculdade na contratac;ao, implicando em variac;ao do premia, 

quanta maior a franquia manor sera o premia. 

Quanto a participac;ao do segurado ha dois tipos: 

• Franquia Dedutfvel: o valor da franquia e deduzido de todo o prejufzo 

ocorrido. 
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• Franquia Simples: quando o prejuizo ultrapassa o valor da franquia, deixa de 

ser deduzida. 

0 pagamento feito pelas seguradoras dos preju izos de urn segurado, na 

ocorrencia de urn sinistro (concretizaQao do risco previsto no contrato), chama-se 

indenizaQao, que pode ser efetuada por pagamento em dinheiro, reembolso ou 

reposiQao do bern, como relatado no artigo 776 do C6digo Civil "o segurado E: 

obrigado a pagar em dinheiro o prejuizo resultante do risco assumido, salvo se 

convencionada a reposiQao da coisa." 

Devido a intangibilidade do seguro, muitas vezes s6 e possfvel constatar a 

qualidade dos serviQOS das empresas seguradoras na ocorrencia de um sinistro, que 

e quando o segurado realmente utiliza o seguro que paga e avalia os serviQos 

prestados pelas seguradoras. 



2.0 0 MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 

2.1 Estrutura 

0 mercado segurado brasileiro esta estruturado conforms organograma 
a baixo. 
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FIGURA 1 - ORGANOGRAMA DO MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO- 2008 

CNSP 

SEGURADORA 

Fonte: Primeiros Passos- Unibanco Seguros e Previdemcia- 2008 

0 CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados) eo 6rgao normativo das 

atividades securitarias do Brasil, criado pelo Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro 

de 1966. 0 conselho abrange como principais atribuic;oes: 

• Fixar diretrizes e normas da polftica de seguros privados- no Brasil; 

• Determinar criterios para estabelecimento dos limites legais e tecnicos das 

operac;Oes de seguros; 

• Fixar as caracteristicas gerais dos contratos de seguro; 

• Optnar sobre cassac;8o do funcionamento de seguradoras; 

• Prescrever os criterios de constituic;ao das Sociedades Seguradoras, de 

Previdencia Privada Aberta e de Capitalizac;ao, com fixac;ao dos limites legais 

e tecnicos das respectivas operac;Oes; 
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• Disciplinar a corretagem de seguros e a profissao de corretor. 

A SUSEP (Superintendencra de Seguros Privados) e o 6rgao responsavel 

peio controle e fiscalizac;ao dos mercados de seguro, previdencia privada aberta, 

capitalizac;ao e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministerio da Fazenda foi criada 

peio Decreto-lei n° 73, de 21 de novembro de 1966. Tambem eo 6rgao executor de 

politicas tra~das pelo CNSP. 

0 IRB-Brasil Re (lnstituto de Resseguros do Brasil) e constituido sobre forma 

de economia mista, com personalidade juridica propria, criada em 1939, com 

objetivo de: fortalecer o desenvolvimento do mercado segurador nacional, atraves da 

criac;ao do mercado re-segurador brasileiro. Com pretensao de aumentar a 

capacidade seguradora das sociedades nacionais, retendo maior volume de 

neg6cios na economia brasileira. Hoje o lRB-Brasil Re e a maior re-seguradora da 

America Latina. Suas principais atribui¢es sao: 

• Regular o co-seguro, o re-seguro e a retrocessao; 

• Promover o desenvolvimento das operac;oes de seguro, de acordo com as 

diretrizes do CNSP. 

Com a abertura do mercado re-segurador, nao ha mais a obrigatoriedade de 

manutenc;ao de 100% do re-seguro com o IRB e nem o instituto necessita acumular 

todo o risco, pode negar a aceitac;ao. 

As seguradoras sao operadoras da politica tra~da pela CNSP. Sua principal 

atribuic;ao e: 

• Administrar com eficiencia os seguros que lhes sao confiaveis. 

Ja os corretores sao os intermediaries legais e autorizados a captar e 

promover contratos de seguros. Sao os operadores das politicas tra~da pela CNSP 

e receptores das consequencias dessa polftica. Nenhum contrato de seguro, no 

Brasil, pode ser efetuado sem o intermedio de urn corretor. Suas principais 

atriburc;oes sao: 

• lntermediar os seguros pretendidos; 
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• Orientar o segurado sabre as coberturas necessarias a sua atividade. 

As re-seguradoras sao especializadas na colocac;ao dos excedentes tecnicos 

das seguradoras. 

2.2 Estatistica do Mercado Segurador 

0 mercado de seguros e previdencia brasileiro e demasiadamente fechado. 

Pode-se analisar que ha concentrac;ao de 53,6% do mercado em quatro empresas, 

conforme mostra o grafico 1. 

GRAFICO 1 - MARKET SHARE % - 2007 

4,00% 

Fonte: www.susep.gov.br 

• Bradesco 

tm Outros 

~ ltau 

a Sui America {lNG) 

m Unibanco AIG 

i\\1 Banco do Brasil 

~~ Porto Segura 

~ Mapfre 

~ Tokio/Marine 

0 resultado operacional das empresas seguradoras e analisado atraves da 

apurac;ao do fndice combinado (IC). Esse fndice e o parametro utilizado pelas 

seguradoras para avaliar seus desempenhos, pois s6 sao consideradas as 

operac;oes de seguros, excluindo-se capitalizac;ao, previdencia e as despesas com 

os tributos PIS e COFINS sabre receita financeira. 
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0 indice combinado expressa o percentual do consumo dos premios 

arrecadados das empresas pelas despesas operacionais com o neg6cio seguros 

(sinistros retidos, despesas de comercializacao e despesas administrativas). 

A avalia~o do resultado das empresas seguradoras deve ser realizada da 

seguinte maneira: 

• IC > 100% = prejuizo operacional, mais despesas do que a arrecadacao com 

premios de seguros. 

• IC< 100% = lucro operacional, despesas inferiores a arrecadacao com 

premios de seguros. 

• IC=100% = nem lucro e nem prejuizo ocorreram na operacao. 

Caso ocorram prejuizos operacionais (tC > 100%) por longos periodos 

de tempo e ocasione a falta de liquidez de alguma seguradora, que nao consiga 

honrar com pagamentos devidos, sejam eles a funcionarios, clientes e/ou 

fornecedores, sem a utiliza~o de reservas da empresa, e decretada a insolvencia 

da seguradora pela SUSEP. 

0 grafico 2, apresenta o in dice combinado obtido no ano de 2007 das 

principais seguradoras operantes no mercado brasileiro. 

Pode-se observar que as dez principais empresas estao operando com 

Indices combinados abaixo de 100%, apresentando lucro operacional no ano 

analisado. 

As empresas seguradoras Mapfre Seguros, Tokio Marine Seguradora e Sui 

America Seguros e Previdencia, apresentaram em 2007 indices pr6ximos ao limite 

de 1 00% para se obter lucro operacional. Ha necessidade de prioriza~o da limpeza 

da carteira, rejeitando e/ou agravando riscos ruins para evitar urn resultado negativo 

no ano de 2008. 

Em conjunto a analise de riscos, torna-se essencial a busca peta arrecadacao 

de premios nas seguradoras, buscando diminuir o indice combinado e estabelecer 

uma zona de conforto para as operacoes dos anos seguintes. 



GRAFICO 2- IN DICE COMBINADO o/o - 2007 

1:% 

94,1% 

Fonte: www.suseo.gov.br 
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0 seguro surgiu na Europa, pela necessidade de segurar as mercadorias 

transportadas e contrato era firmado entre o financiador eo navegador. Os parses 

desenvolvidos como os da Uniao Europeia, os Estados Unidos, Canada, detem uma 

cultura de seguros muito desenvolvida, par atuarem no mercado segurador ha anos 

e serem os pioneiros no ramo. 

Diferentemente, o mercado brasileiro nao tern tradi9ao de contrata9ao de 

seguros de ramos que se diferem de autom6veis, saude e vida. Apesar de a cultura 

est(;lr se diferenciando e evoluindo no pals, ainda ha concentra9ao de realiza9ao de 

seguros em duas regioes do Brasil. 

De acordo com o grafico 3, pode-se analisar que a centraliza9ao esta 

localizada nas regioes Sudeste e Sui, provavelmente por apresentarem maior 

participa9ao no PIB do pals, pelo acumulo de grandes empresas nas regioes, pela 

maior concentra9ao de riqueza e pela propria conscientiza9ao da popula9ao. 



GRAFICO 3- PREMIOS AUFERIDOS POR REGIAO % 

18,3o/o 

Fonte: www.susep.gov.br 
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Como tratado anteriormente, o numero de seguros no Brasil vern crescendo e 

os ramos de atuaQ6es se diferenciando. Era muito comum que pessoas flsicas 

contratassem seguros apenas dos autom6veis e as empresas, seguro de saude e 

vida para seus funcionarios. 0 grafico 4 mostra o domlnio que tres produtos 

exercem no mercado brasileiro, a representatividade do seguro patrimonial e a 

discreta, porem crescenta participaQao do ramo de seguro de transportes. 

GRAFICO 4 - ESPECIALIZA<;AO DO MERCADO - 2006 
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Fonte: www.susep.gov.br 
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Devido a inseguranc;a que aumenta nas rodovias nacionais. tanto os roubos 

quanta os acidentes, pela rna conservac;ao das estradas, o seguro de transporte 

passa a ser representative no cenario atual. Existe muitas empresas que 

determinam, contratualmente, que a carga transpon:aaa seja seguraaa, casv 

contrario nao contemplam o neg6cio. 

Os outros ramos que apresentam 13% da especializar;ao do mercado 

englobam seguros como: responsabilidade civil, seguros de acidentes, protec;ao 

financeira, ambiental, aeronautico, fraude empresarial, grandes riscos, previdencia, 

entre outros. 
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3.0 SEGURO DE TRANSPORTES 

0 seguro de transporte e contratado pelas transportadoras ou pelos 

embarcadores com interesse de prevenir o patrimonio, ou seja, as mercadorias 

transportadas, contra riscos inerentes ao processo da viagem. 

Os riscos podem ser diferenciados para cada meio de transporte, como 

exemplificado abaixo. 

• Riscos comuns a todos as modalidades de transporte: 

o Manuseio e armazenagem; 

o Roubo e furto; 

o Danos por agua e acidentais; 

o Riscos de guerra, greve e como96es; 

o Perda de lucro decorrente de sinistro; 

o lmpostos a serem pagos decorrentes do sinistro. 

• Riscos especificos do transporte marftimo: 

o Foryas dinamicas, que podem movimentar mercadorias horizontal ou 

vertical mente; 

0 Riscos por agua (condensayaO, mudanyas climaticas, entrada de agua 

do mar); 

o Avaria grossa - o armador e os proprietarios de carga contribuem 

proporcionalmente nas despesas/gastos efetuados pelo capitao para 

salvar o navio e/ou a carga transportada. 

o lncendio; 
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A Figura 2 exemplifica urn sinistro de transporte maritima do tipo 

emborcamento. 

FIGURA 2- SINISTRO MARITIMO- 2007 

Fonte: Departamento de Sinistro Unibanco Segura e Previdencia - 2007 

• Riscos especificos do transporte aereo: 

o lncendio, colisao e queda de aeronaves; 

o Forvas dinamicas da decolagem e aterrissagem que podem 

movimentar as mercadorias; 

o Extravio, roubo e furta no aeroporto. 

A figura 3 ilustra urn sinistro aeronautico de urn carregamento incorreto da 

aeronave, onde a carga foi mal dimensionada e concentrada no fundo do aviao 

ocasionando o sinistro. 

FIGURA 3- SINISTRO AERONAUTICO - 2007 

Fonte: Departamento de Sinistro Unibanco Segura e Previdencia - 2007 
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• Riscos especificos do transporte terrestre: 

o Rodoviario - Furta, roubo, rna arrumagao da carga, acidente, riscos 

relacionados a entrega. 

o Ferroviarios- lmpactos ocorridos durante as manobras dos trens, falta 

de entrega de mercadorias. 

Os sinistros mais comuns ocorrem no transports terrestre de mercadorias, isso 

se deve pela maior representatividade desse meio de transports. A figura 4 ilustra 

urn sinistro ocorrido com urn caminhao transportador de produtos qulmicos. 

FIGURA 4- SINISTRO TRANSPORTE TERRESTRE - 2006 

Fonte: Departamento de Sinistro Unibanco Seguro e Previdencia - 2006 

A disposigao normativa vigente para a comercializagao dos seguros do ramo 

de transporte e a circular SUSEP numero 178/2001, revogando todas as circulares 

anteriores que tratavam sabre as condig6es padr6es e criterios tarifarios para o 

seguro de transportes. Com a nova circular, houve a consolidagao de todas as 

condig6es gerais para o mercado de seguros de transportes, tanto nacionais quanta 

internacionais. 
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De acordo com a SUSEP, a operac;ao de transportes esta estruturada atraves 

de urn contrato feito especificamente para o translado de mercadorias entre 

comprador ou vendedor e o transportador ou operador loglstico. Os direitos e 

deveres de cada uma das partes deverao ser definidos no contrato de compra e 

vend a. 

Com relac;8o aos seguros, nos casos de transportes nacionais o seguro e 

obrigat6rio, tendo o embarcador (proprietario da mercadoria) a obrigatoriedade da 

contratac;ao. Ja no caso de transportes internacionais, a contratac;ao do seguro e 

facultativa, porem caso contratado, devera ser feito no Brasil. A contratac;ao ocorre 

peto proprietario da mercadoria e/ou empresas especializadas que importam por 

conta da ordem de terceiros. 

Em alguns casos de contratac;ao de seguro de exportac;ao, e emitido urn 

certificado de seguro, com a finalidade de comprovar a contratac;ao do seguro junto 

a bancos financiadores, compradores das mercadorias ou terceiros com aigum 

interesse nos bens. 

0 que determina a necessidade de contratacao do seguro internacional de 

transporte de cargas, pelo exportador ou importador, sao as modalidades de 

Contrato de Compra e Venda, conhecidas como /NCOTERM (Termos de Comercio 

lnternacional), que e urn documento que formaliza as transacoes comerciais nos 

mercados internacionais · e define a transferencia de responsabitidade por perdas e 

danos sobre a mercadoria do vendedor ou do comprador. Criado pela Camara de 

Comercio lnternacional (CCI), em 1936, os INCOTERMS sofreram atualizacoes a 

utilizada atualmente entrou em vigor em 01/01/2000. Os "INCOTERMS 2000" 

possuem 13 termos utilizado no comercio internacional de mercadoria, sao eles: 

• EXW (Ex Works)- E de responsabifidade do vendedor {exportador) apenas 

produzir ou preparar a mercadoria, que ficara em seu estabelecimento 

(fabrica, deposito, moinho, plantac;ao ... ) ate a retirada pelo comprador 

{importador), que arcara com custos e riscos ate o local de destino da carga. 

• FAS (Free Alongside Ship) - Essa INCOTERM s6 pode ser aplicada pra 

deslocamento de cargas utilizando o meio de transporte aquaviario. 0 

vendedor (exportador) tern a responsabilidade peta carga ate sua colocacao 
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ao lado do navio no porto de embarque. A responsabilidade por embarque da 

mercadoria e todo seus custos e riscos ate a chegada ao destino fLea par 

responsabilidade do comprador (importador). Em caso de transporte 

multimodal a sigla usada para essa INCOTERM e FCA. 

• FOB (Free on Board) - E o rNCOTERM mais utilizado no Brasil no transporte 

maritima de exportac;oes. 0 vendedor e o responsavel pela contratac;ao do 

transporte e do seguro da mercadoria ate a colocac;ao da mesma a bordo da 

embarcac;ao. Cabe ao comprador contratar o transporte e o seguro a partir 

deste ponto. Utilizada apenas para transportes marftimos 

• FCA (Free Carrier)- Nesse caso, a transferencia de responsabflidade pode 

ocorrer em qualquer local no pais de origem e e de livre utilizac;ao de meio de 

transporte internacional, portanto pode ser, aereo, ferroviario, rodoviario 

maritima ou multimodal. A responsabilidade por danos causados a 
mercadoria sera do exportador apenas se o local designado for urn 

estabelecimento particular do exportador. 

• CFR (Cost And Freight) - 0 exportador e responsavel por todos os 

procedimentos e riscos incorridos em seu pals e do frete internacional ate o 

porto de destino da mercadoria, porem o risco de perdas ou danos as 

mercadorias que possam ocorrer no trajeto correm par conta do importador, 

inclusive a escolha do navio que sera utiHzado no transporte, 

• CPT (Carriage Paid To)- Pode ser aplicado a qualquer meio de transporte 

internacional. 0 exportador nao e responsavel par nenhum risco que a 

mercadoria possa sofrer, sua responsabilidade e apenas da contratac;ao e do 

pagamento do transporte internacional (frete) ate o destino da mercadoria no 

exterior, terminando entao suas obrigac;Oes, 

• CIF (Cost, Insurance and Freight) - Este termo preve a obrigatoriedade do 

vendedor (exportador) providenciar o transporte e o seguro ate o porto de 

destino final. Vale ressaltar que o beneficiario do seguro contratado pelo 

exportador sera o importador, caso ocorra qualquer sinistro com as 

mercadorias, deve o comprador (importador) acionar a seguradora para 
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ressarci-lo. Juntamente com o FOB e a INCOTERM mais utilizadas nas 

expo~6es brasileiras. 

• CIP (Carriage And Insurance Paid To)- o vendedor assume os riscos sobre a 

carga ate sua entrega ao transportador internacional e assume a contratagao 

e a quitac;ao do valor do transporte e do seguro intemacional. Poder ser 

utilizado em qualquer modalidade de transporte internacional. Em caso ae 

transporte muttimodal, a responsabilidade por perdas e danos do vendedor 

termina quando a mercadoria e devidamente entregue ao primeiro 

transportador. 

• OAF (Delivered At Frontier)- E o termo mais utilizado entre paises vizinhos, 

pois utiliza a fronteira como delimitador de transferencia de riscos e custos do 

transporte. Apropria-se mais para meio de transporte rodoviario e ferroviario. 

0 vendedor e ressonavel por todas as despesas, riscos e desembaraco 

aduaneiro inerentes ao transporte no seu pais. assim que a fronteira for 

transposta, o descarregamento e demais custos e riscos e de 

responsabilidade do comprador (importador) da mercadoria. 

• DES (Delivered Ex Ship) - E de responsabilidade do vended or a chegada da 

mercadoria no pais destino, porem nao assume os custos e riscos do 

desembaraco aduaneiro e desembarque no pais destino. Nesse caso, e 
interessante para o vendedor arcar e ser o beneficiario do seguro da carga, 

pois caso ocorra qualquer avaria sera sua responsabilidade arcar com os 

prejuizos. 0 importador, por sua vez, devenidesembarac;ar acarga, pagar os 

tributos aduaneiros de seu pais e fazer o transporte interno da mercadoria. 

• DEQ (Delivered Ex Quay) - 0 vendedor tern como responsabHidades a 

chegada da mercadoria no pais de destino e a operac;ao de descarregamento 

no cais do porto solicitado pelo importador. Esse termo e pouco utilizado, 

pois exige que o exportador tenha uma forte togfstica no pafs de destino, o 

que e raro de ocorrer, apenas grandes exportadores que adotam esse 

INCOTERM como urn diferencial logistico. 

• DDU (Delivered Duty Unpaid) - 0 exportador s6 nao e responsavel pelo 

desembarac;o aduaneiro, nao paga os tributos incidentes no pais de destine 
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e nem descarrega a mercadoria no local de chegada. As demais providencias 

e custos sao sua responsabilidade. Esse lNCOTERM pode ser utilizado em 

quaiquer modalidade de transporte. 

• DDP (Delivered Duty Paid) - E o termo que representa a maior 

responsabilidade do vendedor (exportador), pois ele adota todas as 

providencias e area com todos os gastos necessarios para a entrega oa 

carga; liberada pela aduana com pagamento de impostos, no local que o 

importador estabelece. Este por sua vez, e responsavel apenas pelo 

desembarque da mercadoria. Esse INCOTERM pode ser utilizado em 

qua1quer modalidade de transporte. 

Segundo as normas da SUSEP, nos seguros de transportes as ap61ices 

podem ser de tres tipos: 

• Ap61ice avulsa - sao recomendadas para segurados com poucos embarques. 

• Ap61ice de averbac;iio - e recomendada para segurados que efetuam 

embarques com frequencia. Ao contrario da ap61ice avulsa, as mercadorias 

sao especificadas nas averba96es. E atraves de averba96es que o segurado 

comunica a empresa seguradora sobre a realiza9ao dos embarques 

efetuados. A cobran9a nesse caso e feita atraves de fatura mensa I. 

• Ap61ice anual com premio fracionado - tambem conhecidas por ap61ices 

ajustaveis. E emitido o premio anual, com base na estimativa anual de 

embarques e faz urn ajuste periodicamente com base nos embarques 

efetivamente realizados. 

De acordo com a SUSEP, o valor da importancia segurada nos seguros de 

transportes, devera corresponder ao valor do objeto segurado (VOS). Segundo o 

disposto nas Condi96es Gerais Padronizadas pel a Circular SUSEP no 178/2001, "o 

VOS sera o valor de custo constante na fatura comercial ou documento equivalente 

acrescido do frete. 0 VOS podera ser acrescido tambem dos lucros esperados pelo 

comprador, das despesas e dos impostos." 
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4.0 LOGiSTICA 

4.1 Conceitos e Objetivos 

Tern se conhecimento que a logistica teve seu inicio nas operac;Oes militares. 

Como as guerras eram extensas, envolviam grande numero de pessoas, de 

armamentos e havia a necessidade de deslocamento de territ6rio, era imprescindivel 

ter uma organizac;ao logistica que suprisse as necessidades dos guerriihe1ros. 

0 conceito aceito pelos profissionais da area atualmente vern do Conselho 

dos Profissionais de Gestao da Cadeia de Suprimentos: "Logistica e a parte do 

processo da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla de forma 

eficiente e eficaz, a expedic;ao, o fluxo reverso e a armazenagem de bens e servic;os, 

assim como do fluxo de informac;oes relacionadas, entre o ponto de origem e o 

ponto de consumo,com o prop6sito de atender as necessidadesdos clientes." 

A satisfac;8o do cliente e importante para a area de logistica, que tern como 

objetivo levar o produto certo, no local esperado, no tempo correto. nas condic;oes 

exigidas, nas quantidades desejadas e por o menor custo total possivel, mantendo 

os niveis de servic;os esperados. e aceitos pelo cliente. As mercadorias sao 

transportadas por meios diversos e distancias variadas, porem o arranjo desenhado 

para cada operac;ao deve suportar os objetivos logfsticos. 

Por esses motivos a logfstica assumiu urn papel estrategico nas 

organizac;oes, viabilizando operac;Oes de outras areas, tais como marketing, 

elevando o nivel de satisfac;8o do cliente e produc;8o. 

4.2 Custos Logisticos 

Ha poucos estudos relacionados ao Custo Logfstrco Total das organizac;oes, 

se levado em considerac;8o toda a cadeia logistica. Normalmente, e analisado cada 

elo da cadeia separadamente e alguns custos nem sao computados como logisticos 



30 

e sim agregados a outras areas, dificultando determinar o custo logfstico agregado 

em cada mercadoria. 

Segundo o lnstituto dos Contadores Gerenciais, custos logfsticos sao: "os 

custos de planejar, impLementar e controlar todo o inventario de entrada (inbound), 

em processo e de safda (outbound), desde o ponto de origem ate o ponto de 

consumo" 

Ana Cristina de Faria e Maria de Fatima Gameiro da Costa, consideram os 

custos logfsticos como aqueles em que a empresa incorre ao Iongo do fluxo de 

materiais e bens, dos fornecedores a fabricacao (logfstica de abastecimento), nos 

processos de producao (loglstica de planta) e na entrega ao cliente, incluindo o 

servico de p6s-venda (logfstica de distribuicao), buscando a minimizacao dos custos 

envolvidos e garantindo a mel haria dos nfveis de servic;o aos clientes. 

4.2.1 Conceitos lntrinsecos a Gestao dos Custos Logisticos 

Buscando melhor entendimento sabre todas as consideraC(Oes que envolvem 

a area de custos, descrevem-se abaixo conceitos relevantes sabre custos: 

• Perdas: e urn consumo de recursos involuntarios e/ou inesperados que 

ocorrem nas organizacoes. Ex: gastos que ocorrem devido a falhas na gestao 

de estoques. 

• Despesas: Sao gastos voluntarios com esforcos que beneficiam a obtencao 

de receitas. Conceito apropriado para a area administrativa, normalmente 

dassificada como despesas de vendas, administrativas ou financeiras. 

• Custos: Sao gastos voluntarios relacionados ao sacriffcio dos recursos no 

ambiente fabriL. Conceito apropriado para gastos ocorrido no processo 

produtivo, desde o infcio do processo produtivo ate a finalizacao do produto. 

• Desperdicios-: Nao agregam valor do ponto de v~sta do cliente. Exs.: 

movimentacao desnecessaria de equipamentos e capacidade ociosa de 

produyao. 
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• lnvestimentos: sao desembolsos financeiros ativados para aquisir;;ao de 

produtos ou servi<;os que ocorrem com expectativa de beneffcios futuros. 

Bloomberg et al. (2002) divide os custos que sao importantes nas tomadas de 

decisoes log[sticas em: 

• Quanto ao relacionamento com os fornecedores, clientes, produtos e canais 

de distribuiyao (objetos). 

o Custos Diretos: sao de facil identificayao nos objetos no momento em 

que ocorrem. Ex.: Custo do seguro da carga transportada no momento 

aa distribui<;ao. 

o Custos lndiretos: sao de dificil identificac;ao em cada objeto no 

momento em que ocorrem. Ex.: Custos em tecnologia de informa<;ao 

utilizada na dinamica de entrega das mercadonas. 

• Quanto ao comportamento diante do volume de atividades: 

o Custos Fixos: Sao custos que nao variam com o volume de atividades, 

sao despesas peri6dicas decorrentes da estrutura da organizac;ao. 

Ex.:Custos de aluguel. 

o Custos Variaveis: Com a variayao do volume das atividades o custo 

oscila. Ex.: Frete com distribui<;ao de produtos, quanta mais se 

distribuir e para mias lugares mais se pagara com o frete. 

o Custos· Semi-variaveis ou Semi-fixos: Sao custos que tern sua 

totalidade formada por custos fixos e variaveis. 

• Quanto ao retacionamento como processo de gestao., ou seja, as tomadas 

de decisoes logfsticas. 

o Custos Controlaveis: Segundo Lambert variam com o esforc;o de uma 

atividade e estao relacionados com urn objeto e sao identificados 

separadamente. 0 custo controlavel oscila de acordo com a tomada de 

decisao do gestor. 
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o Custos Nao Controlaveis: Sao chamados assim, pois nao sofrem 

influencia das decis6es dos gestores, essa modalidade de custos nao 

sao alocados somente a atividade logistica, ou seja, sao custos da 

organizacao como urn todo e nao apenas da area logistica. Sendo 

assrm nao sao diretamente identificados. Ex.: Custos com limpeza. 

o Custos de Oportunidade (Trade Off): E urn custo muito avaliado e 

importante no processo decis6rio, pois de acordo com Martins (2003, 

pg 234) "representa quanto a empresa sacrificou em termos de 

remuneracao por ter aplicado seus recursos numa alternativa ao inves 

de outra". Em Iongo prazo, representara perdas ou ganhos, ou 

simplesmente o que a empresa deixou de perder ou ganhar, tendo 

tornado determinada decisao ao inves de outra. 

o Custos lrrecuperaveis (Sunk Costs): Segundo Faria e Costa "sao 

custos ocorridos no passado e que nao sao relevantes para decis6es 

presentes." Ex.: Depreciacao de urn ativo que ja vern ocorrendo. 

o Gusto Incremental, Marginal ou Diferencial: E o custo que ocorre 

devida a producao de uma unidade extra, indicando assim o custo do 

aumento unitario da produ<;8o. Esse conceito e muito aplicado a 

logistica, uma vez que mostra a variacao dos custos decorrente de 

tomadas de decisoes. 

o Custos Ocultos (Hidden Costs): Sao custos associado a perdas e 

desperdicios nos processos logisticos, porem nao sao conhecidos 

pelos gestores, apesar de afetarem os resultados das organizacoes. 

o Gusto Padrao: E o custo, em termos fisicos e monetarios, que a 

organizacao traca como objetivo para as atividades de producao ou 

aquisicao de mercadorias. Para agregar valor, o objetivo deve ser 

tracado com a finatrdade de ser urn desafio e ser orcado com base na 

previsao futura de apuracao de custos. Para avaliar sua eficacia, os 

custos reais das organizacoes devem ser sempre comparados com o 

custo padrao, para que verifique quais sao as causas em caso de 

variacao. 
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o Gusto Alvo (Target Cost): E muito utilizado na parte de elabora9ao do 

produto, onde ainda- nao se conhece todos os custos envolvidos na 

produ~o. Seu calculo e baseado no pre<;o praticado pelo mercado 

somado a margem de lucro pretendido, e estabelecido urn teto para 

custos dos produtos e servic;os-. 

o Gusto no Cicio de Vida: 0 ciclo de vida do produto consiste nas etapas 

que urn produto percorre desde sua criac;ao ate_ seu decHnio, conforme 

mostrado no grafico 5. 

GRAFrco-5- CfCLO-DE VIDA DO PRODUTO 

$ 

Fonte: http://www .admtoday .com/tag/3/ciclo+de+vida t 

Durante todo o processo, os custos devem· ser acompanhados-atraves 

do metoda de custeio do ciclo de vida, sendo um sistema que fornece 

informac;6es para o gerenciamento dos custos existentes em cada 

etapa da vida do produto. Caso esse custeio nao seja gerenciado, pode 

gerar custos altrssimos, principalmente quando os produtos chegam a 

sua fase de declinio e a analise dos custos mostra. se e,. ou nao, o 

momenta de retirada do produto do mercado. 

o Gusto Kaizen:- Kaizen e uma palavra de origem japonesa que significa 

"mudanc;a para melhor", e e exatamente a isso que se refere o Gusto 

Kaizen, ou seja, a melhoria continua dos processes, minimizando os 

custos nas fases -do cicto-de vida~ 
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Ap6s definidos os conceitos mais utilizados na area de custos, come<;ara a 

descric;ao dos custos inerentes aos processos logisticos. 

4.2.2 Custos de Armazenagem e Movimentac;ao 

A armazenagem, nada mais e que o acondicionamento de mercadorias que 

engloba as atividades de recepc;cio, descarga, carregamento, arranjo e conservac;ao 

de produtos, sendo eles acabados, semi-acabados ou ainda materia-prima. A 

armazenagem esta diretamente ligada a movimentac;ao das mercadorias e ao nivel 

de servic;o ao cliente, devido ao tempo de resposta do pedido. 

As empresas buscam desenvolver a area de planejamento da demanda, 

programando assim a produc;ao mais proxima da demanda, diminuindo os niveis de 

estoque, obtendo maior giro das mercadorias e minimizando os custos. 0 Just in 

time tem sido bern utilizado pelas empresas, e uma sistema que tende ao estoque 

zero, buscando o melhoramento continuo dos processes, ou seja, sao respostas 

rapidas a demanda. Porem, para utilizar essa filosofia precisa de um elevado indice 

de integrac;ao dos elos da cadeia logistica, pois a falha de um deles pode acarretar 

em falta de mercadoria, prejudicando assim o nivel de servic;o esperado pelo cliente. 

0 uso da filosofia Just in Time deve ser analisado caso a caso, pois 

dependendo das distancia a serem percorridas e da quantidade a ser entregue, o 

JIT pode acarretar em diminuic;ao dos custos de estocagem, mas em contra partida, 

pode aumentar os custos de transporte. 

Outro fator importante a ser analisado e quanto aos armazens, pr6prios ou 

publicos/gerais ou ainda a terceirizac;ao das operac;Oes de armazenagem. Essa 

escolha dependera da estrategia da empresa, da variedade dos produtos com que 

trabalha, quantidades armazenadas, lead time e custos de manutenc;ao ou aluguel 

de um armazem. 

Ap6s a armazenagem das mercadorias, toda a locomo<;ao necessaria deve 

ser estudada e planejada, para que nao haja movimentos desnecessarios das 

mercadorias ou distancias percorridas maiores que realmente e precise. 
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De acordo com Faria e Costa (2007), os custos de armazenagens, 

normalmente, sao aLocados como custos indiretos de fabricac;ao, quando trata-se de 

armazenagem de materia-prima e produtos em processo, aparecendo como 

Estoques no Balanc;o Patrimonial. Com relac;ao a venda de produtos acabados 

entram no demonstrative de resultados como Custos de Produtos Vendidos ou ainda 

como Custos de Distribuic;ao. 

4.2.3 Custos de Transportes 

0 transporte nao envolve somente o deslocamento de produtos entre 

fornecedor e cliente, mas tambem a movimentac;ao de mercadoria entre as plantas 

das empresas, tanto no plano nacional ou internacional. 

De acordo com Gurgel (200, pg. 398), as metas da qualidade do transporte 

estao diretamente ligadas aos objetivos finais das organizac;6es. 0 transporte 

eficiente e aquele que faz com que o produto chegue ao destino sem nenhum dano, 

no prazo e local previsto e acordado, satisfazendo as necessidades dos clientes, 

como menor custo de entrega. 

Segundo Faria e Costa (pg. 87} os custos de transportes devem ser 

observados de acordo com dois parametres: 

• Usuario (contratante): Quando ocorre a terceirizac;ao das operac;6es de 

transporte, os custos serao variados. 

• Empresa Operadora: Caso a empresa tenha frota propria eta tera uma parcela 

do custo variavel e outra de custo fixo. As empresas fazem analises de custo, 

qualidade de servic;o. tempo de entrega, rentabilidade e confiabilidade para 

tomarem a decisao de ter uma frota propria ou terceirizar os servic;os de 

transporte. Leva-seem considerac;ao tambem, o tamanho da operac;ao que a 

empresa realiza, as distancias percorridas, o tipo de mercadoria transportada 

e modal utilizado. Dependendo das necessidades que a carga demanda, e 

preferivel terceirizar a operac;So ao inves de fazer grandes investimentos, tais 
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como ferrovias ou dutovias. Independents da decisao tomada pela empresa 

os objetivos dostransportes devem ser sempre almejados. 

Bowersox e Closs (2001 ), afirmam que os custos de transportes sao 

influenciados por fatores economicos descritos abaixo: 

• Distancia: afeta diretamente os custos variaveis. A relacao custo/distancia e 
linear, quanto maior a distancia, maior o custo totaL, porem o custo do frete 

por quiiometro rodado diminui gradualmente com o aumento da distancia, pois 

os custos fixos permanecem iguais. 

• Volume~ Quanto mais proximo da capacidade total de carga estiver o vefculo, 

menor os custos de transports, devido a diluicao dos custos por unidade 

transportada, deixando o valor do frete mais baixo de acordo com o aumento 

do volume transportado. 

• Densidade: E a relacao entre peso e volume das mercadorias de acordo com 

o espaco a ser ocupado. Normalmente os velculos sao mais restritos a 

volume do que a peso. Quanto maior a densidade da carga melhor sera o 

aproveitamento do velculo. Ex.: Uma carga de bolas de futebol cheias nao 

otimiza a densidade da carga/caminhao, pois o espaco ocupado e elevado 

para pouco peso. 

• Faciltdade de Acondicionamento: Quando mais homogeneo o tamanho e as 

embalagens das cargas, melhor e o acondicionamento no vefculo, evitando 

desperdicios de espacos que elevam o custo desnecessariamente do 

transports. 

• Facilidade de Manuseio: Alguns equipamentos facilitam a carga e descarga 

das mercadorias dos vefculos, diminuindo o tempo de parada e otimizando o 

manuseio da mercadoria. 

• Responsabilidade: E o risco que a mercadoria esta exposta, durante a carga, 

o transports e a descarga de ocorrencia de avarias, roubo, explosao, 

deterioracao entre outras, nesse momenta a empresa tern que optar por fazer 

ou nao o seguro da carga. 
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• Mercado: lnfluencia os custos dos fretes cobrados pelas empresas de acordo 

com a sazonal.idade, intensidade. e facilidade de trafe.go~ 

A escolha dos modais de transportes e feita com base na analise dos custos, 

tempo, risco, tipo de carga transportada e viabilidade das rotas. No Brasil, o 

transporte rodoviario e o mais utilizado, conforme a tabela 1 que apresenta as 

porcentagens de utilizac;ao dos meios de transportes no Brasil. 

TABELA 1- UTILIZA<;AO DE MEIOS DE TRANSPORTES NO BRASIL 

Rodoviario 61 80°/o 

Ferroviario 19 50% 

uaviario 13 80% 

Outros 490% 
Fonte: Geipot (Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes) 

A tabela 2 apresenta as caracterlsticas dos principais meios de transportes, 

facilitando o conhecimento e contribuindo na escolha do meio mais apropriado para 

a mercadoria que se quer transportar, o investimento que sera feito e o tempo de 

entrega. 

Capacidade-
do Emba ue 

Velocidade 

Prego (para 
usu 

Resposta do 

Gusto de 
lnventario 

Custos Hxos-

Custos 
Variaveis 

TABELA 2- CARACTERISTICAS DOS PRINCIPAlS MEIOS DE 

TRANSPORTES NO BRASIL 

Em barque-s- Em barques Em barques Em barques Embarques 
Media Media Menores Maio res Maio res 

Media Menor Maior Menor Menor 

Media Menor Maior Menor Menor 

Media Mais Lenta Mais Ra "da Lenta Lenta 

Media Mais Caro Mais Caro Mais Caro Mais Caro 

Baixo- Alto Alto Alto Media-

Media Baixo Alto Baixo Baixo 
Fonte: Livro: Gestao de Custos Logisticos- Ana Cristina de Faria e Maria de Fatima G. da Costa 
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4.2.4 Custos de Embalagens 

A correta utiHzac;ao e a padronizac;ao dos modelos de embatagens das 

mercadorias sao essenciais para que os custos logfsticos mantenham-se 

minimizados e com maior eficiemcia. 

As escothas das embalagens influenciam nos custos logfsticos das 

organizac;oes, pois podem evitar avarias, o manuseio e a movimentac;ao incorreta 

das mercadorias, podem gerar maior velocidade na separac;ao dos lotes e melhorar 

a utilizayao do espac;o, tanto dos estoques quanto dos meios de transportes. Outro 

ponto a se analisar e o investimento necessaria para a compra de embalagens, 

deve-se analisar a possibilidade de utilizac;ao de embalagens retornaveis (carrega 

todo o custo do frete retorno da embalagem, muitas vezes vazia) ou descartaveis 

(nao geram custos de retorno, pois sao inutilizadas no cliente final). E importante 

analtsar os trade-offs envolvidos na escolha, pois o aumento da qualidade e 

protec;ao das embalagens tornando-as mais caras, porem podem diminuir 

significativamente os custos por perdas e danos de mercadorias. 

De acordo com Alvarenga e Novaes (2000), as embalagens que agrupam 

cargas formando urn (mico volume podem ser classificadas em tres principais tipos: 

• lnv61ucros Diversificados: sao as embalagens mais comuns que nao precisam 

de outro modelo de embalagem para que ocorra sua movimentac;ao, tais 

como caixas de papelao, sacas, tambores, caixas de madeiras. 

• Pallets: conforme apresentado na figura 5, sao estrados que necessitam de 

equipamentos especfficos para sua movimentac;ao. Apresentam-se em 

madeiras, metais e plasticos. Na sua maioria sao embalagens reutilizaveis, 

porem os custos de retorno ou de movimentac;ao dos pallets sem mercadoria 

devem ser analisados. Uma opyao para evitar o custo de retorno dos pallets a 
origem sao os descartaveis, que apresentam custo baixo por serem utilizados 

em apenas uma operac;ao logfstica. 
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FIGURA 5- PALLETS 

Fonte: http://www.plastitalia.com.br 

• Conteineres: sao grandes caixas fechadas e reutilizaveis, feitas em varios 

modelos/dimens6es e construfdas, normalmente, em ac;:o ou alumfnio. 

Quando utilizados para transportes pesados, sao reforc;:ados com ferragem 

duravel para atender efetivamente as demandas do transporte, principalmente 

as exportac;:oes e importac;:oes. 

De acordo com Faria e Costa (2007), as empresas imputam os custos de 

embalagens aos custos da Logistica de Abastecimento quando utilizadas na 

obtenc;:ao de materia-prima e aos custos indiretos de fabricac;:ao quando utilizada 

nas operac;:oes de produc;:ao. As embalagens utilizadas na cadeia logfstica 

normalmente sao consideradas custos variaveis, uma vez que dependem do volume 

transportado. 

4.2.5 Custos de Manuten~ao do lnventario (estoques) 

As organizac;:6es, normalmente, mantem estoques tanto de materia-prima 

adquiridas par elas, quanta de produtos em processo e acabados produzidos pelas 

mesmas, para que estejam disponiveis para o sistema logfstico. 

Os niveis de estoques mantidos par cada organizac;:ao vao depender do grau 

de desenvolvimento da gestao da demanda, do lead time exigido pelos clientes, do 

nfvel de servic;:o que se procura atender, da polftica adotada par cada uma, do 

modelo de transporte utilizado e do ramo de atividade. Devem-se analisar os 

elevados custos de manutenc;:ao das mercadorias estocadas, a necessidade e o 

objetivo de cada area em manter-las. 
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Lambert El al. (1998) acredita que os custos de estoque devem incluir apenas 

aquelas que variam com a quantidade estocada, tais como: 

• Gusto de Capital (Oportunidade): e a taxa de retorno que o investidor de 

capital espera receber se o seu dinheiro fosse investido em outro projeto ou 

ativo, ao inves de ser aplicado em estoque. Ao optar pelo investimento 

desejado, deve-se conhecer a taxa de oportunidade de todos os 

investimentos. Na ausencia da mesma, pode-se obter o catculo atraves do 

Gusto Medio Ponderado de Capital (CMPC). 

• Custos de Servic;os de lnventario (tmpostos e Seguros): Alem dos custos 

inerentes ao inventario incluem-se os impostos e os seguros. 

• Custos de Espac;os para Armazenagem (Estoque ):- envolvem todos os custos 

de armazenagem que foram tratados no item 4.2.2 Custos de Armazenagem 

e Movimentac;ao. 

• Custos de Riscos de Estoques: Os riscos podem ser de roubo, furto, avarias, 

perdas parciais ou totais, obsolescencia entre outros. De acordo como nlvel 

dos riscos dos estoques de cada empresa, deve se analisar a contratac;ao ou 

nao de seguro. Ha alguns tipos de mercadorias e de locais que nao sao 

aceitos pelas seguradoras, s6 restando aos clientes arcar com os pr6prios 

riscos, no caso do Unibanco Seguros e Previdencia sao riscos recusaveis: 

armazens gerais, fosforeiras, armazens de supermercados, produtos 

etetronicos entre outros. 

0 custo total de manutenc;ao de inventario e obtido com a somat6ria dos 

custos detalhados acima. 

4.2.6 Custos de Tecnologia de lnforma~ao (TI) 

A Tecnotogia da tnformac;ao (TI) e urn conjunto de atividades que geram 

soluc;6es fornecidas pela computac;ao, que melhoram a qualidade e a disponibilidade 

de informac;Oes levadas paras as organizac;Oes, ajudando-as na otimizac;ao de seus 

processos. 
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Na area de logfstica traz beneffcios para toda a cadeia, uma vez que integra 

todos os elos, aumentando a eficiencia dos processes, a produtividade, diminuindo o 

lead time e o nivel de estoque e facilitando o gerenciamento das operacoes, desde a 

recep<;ao dos pedidos ate a entrega da mercadoria. Outros beneficios que a Tl poae 

trazer para as empresas que a utilizam sao, a padronizacao das informac;oes e a 

maior integridade e confianca dos dados. 

Ha no mercado hoje, diferente ferramentas de Tl que podem ser utilizadas no 

processo logfstico, conforme citam Faria e Costa (2007): 

• Sistemas de Gestao da Armazenagem (WMS): busca aperfeic;oar a utilizac;ao 

dos armazens e dos estoques e controlam todo o fluxo de produtos que 

ocorrem durante a armazenagem. 

• Sistemas de Gestao dos Transportes (TMS): software que visa a melhoria dos 

processes de transporte, desde seu planejamento, implemento, rastreamento, 

controle de coleta e entrega de mercadorias entre outras atividades inerentes 

ao trans porte. 

• Softwares de Rastreabilidade: software que em sua maioria utilizam satelites 

para localizac;ao e posicionamento, muito utilizados nas operac;oes de 

transporte de mercadorias. Exemplo de softwares de rastreabilidade: GIS, 

GPS eSDSS. 

• Sistema de Controle de lnventario: possibilita a empresa conhecer e 

administrar com eficiencia seu estoque, evitando possfveis faltas ou sobras 

de mercadorias. 

• Sistemas de Faturamentos: auxiliam no faturamento das empresas, 

automatizando-o e tambem na emissao de nota fiscal e controle dos fluxos 

financeiros. 

• Sistemas lntegrados (ERP): software utilizado na integracao de informac;oes 

entre departamentos da empresa. Normalmente cada departamento utiliza um 

sistema diferente e o ERP consolida todas as informac;6es em um banco de 

dados comum. 
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• lntercambio Eletronico de Dados (EDI): possibilita a troca de dados 

eletronicamente entre departamentos e setores ou ate mesmo entre 

empresas, diminuindo o fluxo de papeis e aumentando a velocidade de 

informac;ao. 

• Business Intelligence (BI): e o processo de captayao, organizac;ao e utilizac;ao 

de informac;Oes importantes para o meio empresarial, auxiliando no processo 

de tomada de decisao. 

0 melhor software a ser utilizado vai depender da necessidade de cada 

organiza<;ao, do montante dispon fvel para investimento na area de tecnologia de 

informa<;ao e o aproveitamento que as informac;Qes geradas trarao para o processo 

da empresa. Caso as informac;Qes obtidas nao forem validas ou aproveitadas 

corretamente, acarretam em custos ocultos para a organiza<;ao, trazendo maleffcios 

aos processos. 

4.2. 7 Custos Tributaries 

De acordo com a Constituic;ao Federal vigente, "os tributos sao: toda 

presta<;ao pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 

que nao se constitua san<;ao de ato ilfcito, instituida em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada." Os tributos podem ser arrecadados 

pela Uniao, Estados e Distrito Federal e sao divididos em: 

• Contribui<;ao de Melhoria: e cobrado pelo Estado do proprietario de urn 

patrimonio que, devido a uma obra publica, sofreu valoriza<;ao na sua 

avalia<;ao. 

• Contribuic;ao Social: e urn tributo criado pela Uniao que custeia gastos 

assistenciais e providenciais. 

• lmposto: sao pagos ao Estado por pessoas ffsicas e jurfdicas para as 

despesas administrativas. 
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• Taxas: o contribuinte paga taxas em contraprestac;ao de urn servi<;o ofertado 

pelo governo. Exs.: taxa de coleta de lixo, taxa de iluminac;ao pucilca. 

De acordo com dados extrafdos do Portal Tributario, ate o dia 30/07/2008, 

havia, no Brasil, oitenta e tres tipos de tributos passfveis de arrecadac;ao e segundo 

Faria e Costa (2007), quarenta e seis deles afetam os Custos Logfsticos das 

organizac;6es, direta ou indiretamente, dependendo da area de atuac;ao, chamaaos 

de tributos transacionais. 

0 autor Nathan Ribeiro (1999), defende a corrente que os tributos 

transacionais sao aqueles que operam sobre as opera<;Oes logfsticas, porem, sao 

exclufdos das operac;6es que ocorrem dentro de urn estabelecimento. 

Faria e Costa (2007) adaptaram urn levantamento realizado por Ribeiro 

( 1999) relatando quais as opera<;Oes logfsticas estao sujeitas aos tributos 

transacionais. 

Mundialmente a incidencia de impastos sobre as operac;6es e elevada e o 

Brasil e conhecido como urn dos pafses que mais tern tributos, muitas vezes 

desencorajando as empresas a operarem. 

A analise da tabela 3 e de fundamental importancia nas decis6es de 

instalac;ao de unidades das empresas, definiyao de meios de transportes a serem 

utilizados e tambem para decisao de rotas de transports, uma vez que o imposto 

ICMS pode variar de acordo com cada estado ou cada tipo de mercadoria 

transportada. 

A escolha dos portos e aeroportos a serem utilizados nas operay6es de 

exportac;ao tambem pode representar uma variac;ao dos custos logfsticos das 

empresas, pois determinada localidade pode oferecer incentivos fiscais aos 

exportadores, minimizando os custos. 
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TABELA 3- TRIBUTOS INCIDENTES NAS OPERACOES LOGiSTICAS- 1999 

! OPERA~AO LOG(STICA TRIBUTOS INCIDENTES EFEITO FISCAL 

Venda para industrializa~o e ICMS; IPI; PIS; COFINS Debito de ICMS; IPI; PIS/COFINS 
comercializac;:ao 
Compra para industrializav§o e ICMS; IPI; PIS; COFINS Credito de ICMS; I PI; PIS e 
imobilizac;:ao COFINS 

Compras para comercializac;:ao 
ICMS; IPI (industria); PIS e 

Crectito de ICMS; PIS e CO FINS COFINS 

Compras para uso ou consumo 
JCMS; IPI (industria); PIS e 

COFINS 
Remessas de mercadorias para 
industrializac;:ao por terceiros ou o retorno 
de mercadorias com objetivo de 
industrializar e/ou comercializar 

ICMS;IPI Suspensao de ICMS e IPI Remessas de mercadorias para 
industrializa~;ao por terceiros com o 
objetivo de uso, consumo ou 
imobilizacao. 
Retorno de mercadorias industrializadas 
por terceiros com objetivo de uso, ISS; ICMS; IPI Suspensao de ICMS e IPI 
consumo ou imobilizat;ao. 

Remessa e retorno de mercadorias para 
ICMS Suspensao de ICMS armazenagem 

Saida por transferencia para 
Debito, suspensao ou diferimento estabelecimentos damesma 

orqaniza~;ao 
de ICMS; suspensao de IPI 

Entrada por transferfmcia de ICMS;IPI 
Credito, suspensao ou 

estabelecimento damesma diferimento de ICMS; suspensao 
organiza~;ao deiPI 

Saidas por devolu~;oes ICMS; IPI (industria); PIS e Debito de ICMS; IPI; PIS e 
COFINS COFINS 

Entradas por devolu~;oos ICMS; IPI; PIS e COFINS 
Credito de ICMS; IPI; PIS e 
COFINS 

Remessa para conserto ou reparo ICMS Suspensao de debito de ICMS 
(na mercadoria) 

Debito de ISS; suspensao de 
debito de ICMS (na mercadoria); 

Retorno de conserto ou reparo ISS; ICMS; IPI debito de ICMS (nas pet;as); 
debito de IPI (se conserto ou 
reparo executado pelo fabricante) 

Remessas e retornos para/de Suspensao, diferimento ou nao-

demonstra~;ao 
ICMS;IPI incidencia do ICMS; suspensao 

do IPI 
Debito de ICMS; IPI (assistencial 

Doa~;oos e cessoes gratuitas ICMS;IPI ou governamental nao ha 
incidencia) 

Devolut;6es de doac;:oes e cessoes ICMS;IPI Estorno de debito de ICMS e de 
gratuitas IPI (se houver incidencia} 

Exportac;:6es ou equiparada a exportac;:oos ICMS;IPI Nao-incidencia de ICMS; 
suspensaoiPI 

lmportac;:Oes 
ICMS; IPI; II; IOF; PIS e Debito/credito de ICMS; IPI; II; 

COFINS IOF; PIS e COFINS 

Remessa para area de livre comercio ICMS;IPI lsen~;ao de ICMS e Suspensao 
deiPI 

lmportat;ao sob o regime de drowback 
ICMS; I PI; II; IOF; PIS e Suspensao, isen~;ao ou ate 

COFINS restitui~;ao do IPI 

Remessa e retorno para/de consigna~;ao ICMS;IPI Suspensao do ICMS e IPI 
- . .. 

Fonte: L1vro: Gestao de Custos LogJst1cos -Ana Cnstma de Fana e Mana de Fat1ma G. da Costa 
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4.2.8 Custos Decorrentes de Lotes 

Durante o processo de fabrica<;ao de totes de urn determinado produto, ocorre 

0 setup das maquinas, que e 0 trabalho demandado para 0 preparo de uma linha de 

producao. entre o termino de urn tote ate o inicio de outro determinado pela 

programa<;ao da produyao. 0 tempo requerido para 0 ajuste das maquinas e a 

principal perda ocasionada, quanto menor o tempo perdido no desenvolvimento dos 

totes, maiores serao as redu¢es dos custos eo tempo de resposta, menores serao 

os estoque e conseqGentemente o lead time. As trocas de ferramentas, o 

planejamento, o manuseio e a movimentayao das mercadorias tambem geram 

custos associados aos lotes. 

Quanto maiores forem os totes demandados pelos clientes, menores serao os 

custos dos fornecedores, pois todo seu processo produtivo e otimizado e seus 

custos fixos podem ser diluidos. Com tudo, deve ser observado que quanto maiores 

os totes demandados, maiores serao os custos dos estoques dos clientes, assim 

como sera maior a demanda de materia prima do fornecedor, podendo aumentar 

assim os custos de abastecimento, armazenamento, movimenta<;ao e de inventario. 

Por esses fatores, buscam-se a reduyao dos custos, desenvolvendo lotes 

otimizados, aumentando a qualidade na produ<;ao e minimizando os estoques nos 

processos. 

A integraliza<;ao entre as area e outro fator relevante na reduyao dos custos, 

pois se tera eficiencia das opera¢es. 

4.2.9 Custos Decorrentes de Nivel de Servic;os 

0 nivel de servi<;o representa as atividades que as organiza<;oes 

desenvolvem para agregar valor ao cliente, aumentando as chances de desenvolver 

uma parceria. 0 cliente por sua vez, faz exigencias que julga validas para a 

negociayao, como: prazos, qualidade do servi<;o, consistencia das entregas, etc. 
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De acordo com Bowersox e Closs (2001 ), a logistica tern como objetivo 

central atingir urn determinado nivel de servigo ao cliente com o menor custo total 

possfvel. Este e o resultado da busca em oferecer capacidades logisticas 

alternativas com foco na flexibilidade, velocidade, no controle operaciona1 e no 

compromisso de atingir urn nivel de desempenho alto para que o servigo seja 

perfeito. 

As exigencias realizadas com rela<;ao ao n ivel de servi<;o tende a elevar os 

custos das organiza~;6es, pois muitas vezes se torna necessaria a manuten~;ao de 

altos niveis de estoques, o aumento do custo de mao-de-obra, transporte, etc. 

4.2.1 0 Custos da Administra~ao Logistica 

Sao todos os custos envolvidos na realiza~;ao dos servi~;os de logisticas pelos 

gestores envolvidos nos processos logisticos das organiza96es. Englobam, por 

exemplo, o custo de mao-de-obra, de equipamentos utilizados pelos mesmos e de 

sua depreciayao, etc. 

4.2.11 Apura~ao do Custo Logistico Total 

De acordo com Faria e Costa (2007), a gestao de custos logisticos deve 

analisar e controlar os custos separadamente, como visto nos capitulos anteriores. 

Porem, devem ser gerenciados de forma global, observando seus impactos no 

Gusto Logistico Total, que afeta os resultados das organizag6es e no atendimento 

do nivel de servi<;o exigido pelo cliente. 

Chega- se nessas conclusoes com base na apura~;ao do Gusto Logfstico 

Total, que e o somat6rio dos nove custos vistos anteriormente, representado pela 

figura 6, levando em considerayao todos os trade-offs envotvidos nos processos 

logfsticos. 
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FIGURA 6: CUSTOS LOGfSTICOS TOTAlS 

Gusto Custos de Custos de Custos de Gusto de 
Logistico Total = Armazenagem + Transporte + Embalagem + lnventario + 

Custos de Custos de Custos Custos Niver Custos de 
Tl + Lotes + Tributarios + de Servh;o + ADM Logistica 

Segundo Cavinato (1992), "para a satisfayao do cliente, todos os custos e 

fatores que afetam custos e criam valor devem ser capturados em urn modelo de 

custo total". Esse modelo apresenta com os custos envolvidos desde a captayao de 

materias-primas ate a chegada do produto ate o cliente final. 0 autor sugere que 

todos os elos da cadeia devem trabalhar em parceria, buscando reduzir os custos 

envolvidos em todo o processo da cadeia de suprimento. Segue abaixo os passos 

do modelo de Cavinato. 

• Gusto Basico de Entrada: e o custo primario da aquisivao de materia-prima. 

• Custos Diretos de Transavao: envolve todos os custos relacionados ao 

processo de pedido e aquisivao de mercadorias. 

• Gusto de Relacionamento com Fornecedores: envolve os custos de captavao, 

manutenvao do relacionamento com os fornecedores. 

• Custos de Carregamento: associam-se aos custos de transporte e 

movimentavao no abastecimento das mercadorias, tanto da frota propria 

quanta da frota terceirizada. 

• Gusto e Fatores de Qualidade: envolve todos os custos relacionados a 

manutenyao da qualidade dos produtos e servic;os oferecidos pela 

organizavao, visando manter sempre o nfvel de servivo exigido pelo cliente. 

• Custos de Operav6es (Logisticos): Envolvem os custos de recebimentos e 

preparac;ao de materiais, custos dos totes, da produyao e de toda a cadeia 

logfstica. 

• Custos Financeiros: relacionam-se aos pagamentos efetivados aos 

fornecedores, analisando os trade-offs entre prazo, prec;o e juros. 
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• Fatores Taticos no Abastecimento: envolve os custos de resposta e parceria 

dos fornecedores, quanto maior o comprometimento e o desempenho dos 

fornecedor na cadeia de suprimentos da organizac;ao, menores poderao ser 

os custos envolvidos nos processos. 

• Fatores na lntermedia<;ao com Cliente: sao as exigencias de nivel de servi<;o, 

qualidade, inventario e transporte, que afetam na movimenta<;ao. 

• Fatores EstratE~gicos nos Neg6cios: sao os fatores analisados pelos clientes 

antes de efetivar a compra, tais como, pre<;o, qualidade percebida, custo 

beneficio, etc. 
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5.0 GERENCIAME'NTO DE RISCOS 

De acordo com o site da Confederac;ao Nacionar de Transporte, devi.do ao 

aumento do indice de roubo de cargas nas rodovias nacionais, instaurou-se, em 

marco de 2000, uma CPI para averiguar os roubos de cargas no BrasiL 

Constatou-se que as empresas transportadoras tiverem prejulzos calculados, 

devido a roubo, em torno de R$700.000.000,00 no ana de 2001. 0 alto lndice de 

rouoos de mercadorias levou centenas de empresas transportadoras a falemcia e 

outras tantas a delicadas situac;oes financeiras. 

Pode-se analisar na tabela 4 que o indice de roubo de cargas tern aumentado 

significativamente a cada ana no Brasil. 

TABELA 4- iNDICE DE ROUBO DE CARGAS NAS RODOVIAS NACIONAIS - 2001 

.. ;\~:~Nil~t~l~fl~ ~a,~o~orrin~la;~; 
";.-' -~··--.. : .. . .. . . ; 

2001 7218 
2000 5389 
1999 4.967 
1998 4.341 
1997 3.800 
1996 3.200 
1995 2.700 
1994 2.566 

Fonte: Pamcary e 0 Estado de S. Paulo 

0 aumento na sinistralidade e urn dos fatores mais relevantes no aumento 

das taxas de seguros e em alguns casos inviabiliza a contratavao. Assim, as 

empresas transportadoras e os embarcadores (detentores de mercadorias) 

assumem os pr6prios riscos. 

A poHtica de aceitac;ao de riscos da Unibanco Seguros e Previdencia, 

restringe a alocayao de seguros de frotas e cargas de transportadoras terceirizadas, 

ou seja, empresas que nao sao detentora das mercadorias. Essa medida foi tomada 
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justamente pelo lndice de roubo ser extremamente elevado, prejudicando o 

combined da seguradora. A figura 7 representa urn a apreensao de carga roubada de 

urn segurado do Unibanco Seguros e Previdemcia. 

FIGURA 7- APREENSAO DE MERCADO RIA ROUBADA- 2007 

Fonte: Departamento de Sinistro Unibanco Seguros e Previdencia - 2007 

Pelos fatos descritos acima, as empresas estao fazendo pesados 

investimentos em gerenciamento de riscos, visando minimizar os prejulzos sofridos e 

melhorar a alocac;ao de riscos. 

0 gerenciamento de riscos na logfstica tern como objetivo diminuir a 

probabilidade de ocorrencia de sinistros e a incerteza do processo, atraves de urn 

mapeamento que possibilita o conhecimento e entendimento dos pontos que 

oferecem maior periculosidade e instaurar mudanc;as visando a maximizac;ao dos 

resultados. Essa medida traz bans resultados sabre o processo como urn todo, 

diminuindo a possibilidade de fraudes. 
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6.0 ESTUDO DE CASO UNIBANCO SEGUROS E PREVIDENCIA 

6.1 A Empresa 

0 banco foi fundado em 1924 em Poc;os de Caldas, Minas Gerais. Em 1967, a 

empresa adotou o nome de Uniao de Bancos Brasileiros e em 1975, Unibanco, que 

conta hoje com mais de 1200 agencias e postos no Brasil. 

A AIG (American International Group) com sede nos Estados Unidos atua em 

mais de 130 pafses sendo a maior seguradora do mundo. Administra ativos da 

ordem de US$ 493 bilhoes, sendo ainda acionista de 540 grandes empresas 

1nternacionais. Opera no Brasil desde 1948, como representante da Fireman's 

Insurance Company of Newark, de New Jersey (EUA). Em 1956 fundou a 

lnteramericana Cia. de Seguros Gerais e a Ocidental Cia. de Seguros Gerais. A 

fusao das duas empresas, em 1972, deu origem a lnteramericana, que, em 1993, 

transformou-se em AJG Brasil. 

Em 1997 ocorreu a alianc;a estrategica entre o Unibanco e a AIG e em 2001 o 

processo de consolidac;ao foi finalizado originando a Unibanco AIG Seguros & 

Previdencia, uma empresa que se destaca pelo conhecimento do mercado brasileiro 

e a experiencia internacional da AIG. 

Porem, a crise que vern se alastrado nos Estados Unidos acabou afetando as 

opera<;Oes da AIG, tendo o Federal Reserve Bank, banco central dos Estados 

Unidos, que injetar 85 bilh6es de d61ares na empresa para evitar o pedido de 

concordata. A crise nao afetou as operac;oes da Unibanco AIG, pois se trata de uma 

companhia independente, que possui receita propria e com reservas aplicadas no 

mercado nacional brasileiro, conforme as regras da Superintendencia de Seguros 

Privados (Susep). 

Devido ao emprestimo tornado do Federal Reserve Bank, a AIG teve que se 

desfazer de alguns ativos que detinha no mundo eo Banco Unibanco comprou, em 

outubro de 2008, a parte da AIG, se tornando Unibanco Seguros e Previdencia S/A. 
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6.1.2 Produtos Un:ib anco Seguros e Previdencia 

0 portfolio de produtos que- a seguradora opera hoje traz soliuc;6es para 

diversos nichos ,e pe.rf;is de cl'ientes tanto Pessoa Ffsica quanto Pessoa J'urldica. 

TABELA 5- PO~RTU=6uo DE PRODUTOS DA UNIBANCO SEG~UROS E 

PR:EVi!'DENClA- 2008 

RAMO DE ATIVIDADE PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA 
Patrimonial 

Autom6vel X X 
Lar X 
Lar Coletivo X 
Empresarial X 
Condominia X 

1..\cide:ntes Pesst.J.ais 
Escolar X 
Muito' Mais X 
Homem ~ X 
Mulher I 

X 
Renda Proteqida X 

Protecao firmnc~ir<':i 
Prestamista X 
Educacional X 

S.eguro de Via~jem 
Viaqem lnternacional X X 
Viagem Corporate X 

Se;gurcs Es~::;ec~ais 
Exoort Solution X 
Fraude Empresarial X 
Aeronaufico X X 
D&O X 
Grandes Riscos X 
Ambiental X 
Hesponsabilidade Civil X X 
f ransportes X 

Saude 
Saude Express X 
Saude Flex X 
Saude Empresarial X 

Previa:A~:t~ cla 
Prever Invest X 
Prever sob medida X 
P.rever 'Renda X 
Prever Educacao X 
Prever Empresarial X 

Seguro de Vidt11 
Vida Resqatavel X 
Vida Proteqida X 
VG Express X 
VG Corporate X 
Vida Emoresarial: X 

Fonte: www.corretorunibanco.com.br 



53 

6.2 Marine - Seguro de Transporte 

Esse produto nao atende o velculo transportador e sim as mercadorias 

transportadas por eles, e voltado as empresas que atuam com transporte de cargas 

nacionais ou internacionais, que utilizam com freqi.iencia mecanismos aduaneiros e 

loglsticos de importavao e exportac;ao. Engloba variados meios de transportes de 

cargas, tais como: 

• Aereo; 

• Maritime; 

• Fluvial; 

• Rodoviario; 

• Ferroviario. 

As coberturas podem ser contratadas tanto pela empresa detentora da 

mercadoria, quanto pela empresa transportadora, desde credenciada e autorizada. 

6.2.1 Fluxo das Cotac;oes UNIBANCO SEGUROS E PREVIDENCIA 

FIGURA 8: FLUXO DAS COTA<;OES DE SEGUROS DE TRANSPORTE (MARINE) 
DO UNIBANCO SEGUROS E PREVIDENCIA 

CLIENTE CORRETOR GERENTE SIM 

DEVENDAS 

Risco aceitavel? 

NAO PROFIT DE 
MARINE 

Devolugao com 
motivo da 

Recusa 

Fonte: Manual Primeiros Passos- Unibanco Seguros e Previdencia- 2008 
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0 fluxo de cotac;6es do seguro de transporte (Marine) da Unibanco Seguros e 

Previdencia inicia pelo cliente, que identifica a necessidade de contratac;ao do 

seguro para sua carga, fornece suas informac;6es e tambem da mercadoria a ser 

transportada para a corretora de seguros. 0 corretor por sua vez, analisa o desenho 

apresentado pelo cliente e identifica as seguradoras que podem oferecer o servic;o 

desejado e assim fornece os dados para as empresas seguradoras. 0 gerente da 

carteira faz uma primeira analise das informac;6es, averigua se o risco esta dentro da 

politica de aceitac;ao de cada empresa e passa pra a area de analise de transportes, 

chamado Profit Center Marine, localizado na matriz em Sao Paulo. 0 tempo medio 

de analise e de 4 dias uteis, ap6s identificar OS riscos 0 Profit Center calcula 0 

premio e devolve a informac;ao para o gerente de vendas que por sua vez repassa 

para o corretor que encaminha para o cliente. Caso aceita a cotac;ao, ocorre o 

protocolo da proposta e o envio para emissao da ap61ice. 

6.2.2 Transporte Nacional 

Esse seguro e de contratac;ao obrigat6ria pelo embarcador ( proprietario da 

mercadoria). 

COBERTURAS: 

• Cobertura A (All Riscks): Na maioria dos casos, essa cobertura e oferecida 

quando ha transportes de mercadorias novas e sem uso. Cobre todos os 

riscos de perda ou dano do material transportado sofridos pelo objeto 

transportado, decorrentes de quaisquer causas externas, com excec;ao dos 

riscos excluidos. 

• Cobertura Restrita C: cobertura oferecida, na maioria das vezes, para 

transportes de mercadorias usadas. Ha cobertura de riscos decorrentes de 

acidentes com o veiculo transportador. A cobertura e restrita devido ao fato, 

de normalmente, mercadorias usadas ja possuirem danos pre-existentes. 



ss 

6.2.3 Transpo.rte lnternacionat 

Essa modalidade de seguro e facultativa, porem caso contratado, devera ser 

feito no Brasil. A contrataQao ocorre pelo proprietario da mercadoria e/ou empresas 

especializadas que importam par conta da ordem de terceiros. 

As ap61ices sao contratadas de acordo com a opera9ao do cliente, que pode 

contratar, alem do custo da mercadoria transportada: 

• Frete lnternacional; 

• Despesas Gerais; 

• Lueras Cessantes; 

• Impastos (II, IPI, COFINS, ICMS). 

COBERTURAS: 

• Cobertura Ampla A: Oferecida, normalmente, quando ha transportes de 

mercadorias novas e sem uso. Oferecendo cobertura para todos os riscos de 

perda ou dana material sofridos pelo objeto segurado, decorrentes de 

qua1squer causas externas, com exceQao dos riscos exclufdos. 

• Cobertura Restrita C: Normalmente oferecidas para transports de 

mercadorias usadas, cobrindo basicamente os riscos decorrentes de 

acidentes com o vefculo transportador. 

6.2.4 RC Transportadores 

Seguro de ResponsabiHdade Civil, que garante ao cliente o pagamento das 

repara96es pecuniarias, pelas quais, for ele responsavel, em virtude de perdas ou 

danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros e que 

lhe tenham sido entregues para transports, desde que sejam causadas diretamente 

par: 
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• RCTR-C (Responsabilidade Civil por Transportes Terrestres de Cargas): 

cobre colisao e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do 

veiculo transportador, incendio ou expl'osao. 

• RCF-DC (Responsabilidade Civil por Transportes Ferroviarios de Cargas): 

tern cobertura para apropria<;ao indebita e estelionato (desde que o 

desaparecimento da carga seja simultaneamente com o do vefcu~o 

transportador), furto simples ou qualificados, ou extorsao simples ou mediante 

sequestro (desde que o desaparecimento da carga seja concomitante como 

do vefoulo transportador) e roubo durante o transito, entendendo-se como tal, 

para caracterizac;ao da cobertura, o desaparecimento total ou parcial da carga 

(desde que o autor do delito tenha assumido o controle do vefculo 

transportador, mediante grave ameac;a ou emprego da violencia contra o 

motorista, determinando sua ac;ao, nao compreendendo, porem, roubo de 

vefculos carregados, total ou parcialmente, enquanto estacionados no interior 

de depositos ou da area de terreno onde estiverem localizados os depositos 

do segurado, ainda que tais depositos estejam listados na ap61ice). 

• RCTA-C (Responsabilidade Civil por Transportes Aereos de Cargas) ofereoe 

cobertura para colisao, queda e/ou aterrissagem forc;ada, incendio ou 

explosao da aeronave, colisao e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou 

tombamento, incendio ou explosao do vefculo transportador rodoviario nos 

trechos iniciais e complementares das viagens aeres (desde que os percursos 

rodoviarios estiverem sob a responsabilidade da segura). Tambem oferece 

cobertura para incendio ou explosao nos depositos, armazens ou patios pelo 

segurado nas localidades de infcio, pernoite, baldeac;ao e destino da viagem. 

A garantia de responsabilidade civil tern cobertura apenas para bens de 

terceiros, desse modo, nao pode ser contratada pelo dono da mercadoria a ser 

transportada, o embarcador, apenas pelo terceiro responsavel pelo transporte da 

carga. 
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6.2.5 Export Solutions 

Produto que se destina para exportadores de mercadorias que desejam 

aumentar a competitividade e credibilidade no mercado, oferecendo uma solu<;ao 

completa de seguro de transporte a seus clientes. 

0 Export Solutions proporciona garantias compreensivas de transportes 

como: 

• Cobertura Ampla A (a// risks), 

• Cobertura Opcional de lnteresses Seguraveis do Exportador (contingente). 

E garantias adicionais elegfveis, tais como: 

• Cobertura de Responsabilidade Civil de Produtos no Exterior: proporciona o 

ressarcimento das indeniza<;6es devidas, por danos (corporais, materiais e 

morais) causados a terceiros por defeito do produto fabricado pelo segurado, 

uurante a vigencia da ap61ice. 

• Garantia para Produtos Contaminados: cobre o segurado contra 

contamina<;6es causadas a mercadoria transportada, tanto acidentalmente, 

quanto alteracao dolosa e garantia das despesas de extorsao. Essa 

cobertura dar-se-a durante a vigencia da ap61ice ou ate 60 dias ap6s ao fim 

de vigencia. 

0 Export Solutions e um produto destinado principalmente as industrias 

alimentfcias, de bebidas, farmaceuticas e industrias de cosmeticos. 

Esse produto da Unibanco Seguros e Previdencia oferece vantagens 

exclusivas tais como: agilidade do pagamento no sinistro ocorrido no exterior, maior 

controle da operacao logfstica (tempo de armazenagem, chegada de navio, data da 

entrada), s~rvi<;o de atendimento mundial e suporte jurfdico. 
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7.0 ESTUDO DE CASO: INDUSTRIA AUTOMOTIVA 

7.1 A Empresa eo Produto- Caminhao 

0 estudo de caso baseia-se na terceira maior fabricante de caminhoes 

pesados e semi-pesados do mundo, uma empresa automotiva sueca criada em 

1927 e que opera no Brasil ha 30 anos. 0 grupo e formado por 11 empresas,. tendo 

este trabalho foco no segmento de caminh6es. 

A empresa estudada possui 3 linhas de caminhoes 0 quilometro, oferecendo 

aos clientes diferentes opcionais por vefculo, como motorizac;ao, configurac;oes de 

eixos, caixas de cambios e opcionais de cabine, sao elas: 

• FM: criado para o transporte de produtos pesados, brutos e que nao utilizam 

embalagens para transportes, como minerio de ferro e cana-de-ac;ucar. Prec;o 

variando entre R$ 408.415,00 a 573.300,00. 

• FH: desenvolvido para born desempenho em longas distancias. 0 valor desse 

modelo de vefculo varia entre R$ 344 .. 960,00 ate R$ 430.000,00. 

• VM: caminhao para operac;ao em curtas e medias distancias, com 

caracterlsticas mais suntuosas que os demais modelos. Prec;o variando entre 

R$169.000,00 e R$ 289.100,00 

Todos os valores citados acima tern como fonte a tabela FIPE, tendo como 

base de pesquisa caminhoes com variados opcionais, todos 0 quilometro, facilitando 

assim, futuros calculos comparativos que serao apresentados no trabalho, para que 

o custo do seguro por vefculo seja obtido. 

Em 2008 com o mercado automotivo em alta, as medias de venda mes estao 

consideravelmente elevadas, 1.300 vefculos Okm vendidos mensalmente, sendo 950 

no mercado domestico e 350 para exportac;ao. 
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Por motivo do compliance da empresa estudada no trabalho, o que impede a 

divulgavao da sua razao social, tratar-se-a a organizayao analisada como empresa 

X. 

7.2 Custos Logisticos da Operac;ao 

A empresa X tern como polltica nao correr riscos em suas operac;6es, por 

esse motivo sao realizados elevados investimentos em gerenciamento de riscos, 

embalagens apropriadas para transporte, treinamento de funcionarios e ha 

prmridade em transportar grandes volumes de mercadorias, neste caso, o caminhao, 

vi san do minimizar custos e riscos. AI em de todas as pol iticas de seguranva 

adotadas, ha ainda a obrigatoriedade de segurar todas as mercadorias 

transportadas. 

Devido a todos os cuidados tornados pela empresa X, o lndice de 

sinistralidade e de 55% do premia de seguro pago anualmente. Com rela9ao aos 

resultados das empresas seguradoras, o lndice e consideravelmente baixo, levando 

em considerac;ao o premia pago e o volume transportado anualmente. 

0 estudo de caso desenvolvido na empresa automotiva X busca demonstrar 

todos os custos que envolvem uma operac;ao loglstica, focando a representatividade 

do seguro de carga de uma unidade de caminhao acabado para a empresa. 

7 .2.1 Custo de Armazenagem 

Os caminh6es depois de fabricados sao estocados no patio da fabrica. Ap6s o 

velculo estar pronto para a entrega ocorre o faturamento e a concessionaria tern o 

perfodo de 7 dias para fazer a retirada do veiculo sem custos de armazenagem. 

Caso o prazo expire e o velculo permanec;a estocado na fabrica, havera cobranc;a de 

R$50,00 por dia do custo de armazenagem do veiculo, arcado pela concessionaria 

que solicitou a compra. Velculos com mais de 60 dias estocados serao entregues 
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automaticamente a concessionaria com custo de frete e estocagem a serem 

cobrados no destino. 

Os vefculos ficam em media 10 dias em estoque no patio da empresa e a 

media de ocupagao do patio e de 203 veiculos por dia. 

Sobre os vefculos entregues via Centro de Entregas (CE), nao incidira custo 

de armazenagem ate 60 dias, ap6s esse perfodo, o custo de armazenagem sera 

coorado normalmente e entregues automaticamente para a concessionaria com 

custo de frete a cobrar no desrrnv. 

Vefculos que retornam ao estoque por qualquer motivo, ap6s o cancelamento 

da instruyao e/ou cancelamento do faturamento, sobre o perfodo compreendido 

entre o terceiro dia util da aprova<;ao do RR ate o efetivo faturamento do respectivo 

chassi, incidira o custo de estoque de mercado, taxa que sera definida pela area 

financeira no momento da cobran<;a do mesmo. A cobran<;a deste juro de estoque 

sera feita mensalmente, onde o departamento financeiro da empresa X emitira nota 

de debito contra a concessionaria ou filiaL Caso seja ne.cessario, podera proceder 

com encontro de contas de comiss6es. 

A empresa X revisa o custo de estocagem, sempre que houver mudanc;as no 

mercado e o valor cobrado por ela nao reflita mais a realidade de custo do momento. 

Qualquer altera<;ao de valores e informada com antecedencia de 30 dias. 

A empresa X pratica reserva de estoque de caminh6es, porem incidira sobre 

o periodo reservado o custo de 85% da Selic para a concessionaria que efetuou a 

reserva, independents da idade do vefculo. 

As regras de cobranc;a de custo de estocagem validas para caminh6es 

vendidos no mercado nacional sao as mesmas que incidem sobre a venda dos 

vefculos para exportaQ§o. 

Com armazenagem dos caminh6es prontos ate a entrega estima-se 10 dias 

estocados, gerando custo de 50 reais por dia excedente a partir do 7° dia. Calcula

se: Custo Medio de Armazenagem Mensa! = n° de vefculos x dias estocados x custo 

de estocagem 

Custo Medio de Armazenagem Mensa!= 1.300 x 3 x 50,00 = R$ 195.000,00 
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Gusto Medio de Armazenagem Anual = custo de armazenagem mensal x 12 meses 

Gusto Medio de Armazenagem Anual = 195.000 x 12 = R$ 2.340.000,00 

7 .2.2 Custo Tributario 

Os impostos que incidem na operac;ao transporte do caminhao e dividido em: 

• lmpostos cobrados por fora, ou seja, sao destacados na nota fiscal: 

o IPI: 5% 

o IGMS: 12% ou 7%, varia de acordo com a regiao fiscal de destino da 

mercadoria. 

• lmpostos cobrados por dentro, ou seja, nao sao destacados na nota fiscal, 

porem sao embutidos no prec;o da mercadoria, neste caso, caminhao. 

o PIS: 2% 

o GOFINS 9,6% 

0 custo tributario da incidencia do IPI e do IGMS do caminhao sera calculado 

com uma media do IGMS de 9,5% em um caminhao de 370.000,00. Apenas custos 

cobrados por fora, pois o por dentro ja esta incluso no prec;o do caminhao. 

Gusto Medio Tributario por Gaminhao = (valor do caminhao x IPI) + (valor do 

caminhao x IGMS) 

Gusto Medio Tributario por Gaminhao = (370.000 x 5%) + (370.000 x 9,5%) = 

53.650,00 

Gusto Medio Tributario Mensal = Gusto Tributario por Gaminhao x n° de caminh6es 

vendidos 

Gusto Medio Tributario Mensal = 53.650 x 1.300 = 69.745.000,00 
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Gusto Medio Tributario Anual = Gusto Tributario Mensal x 12 meses 

Gusto Medio Tributario Anual = 69.745.000 + 12 = 836.940.000,00 

7 .2.3 Custo de Transporte 

Ha duas configurac;Oes de entrega dos caminhoes acabados: 

• Rodando por meios pr6prios; 

• Embarcados em uma prancha de outro caminhao. 

A empresa X, normalmente nao utiliza transportadoras para a entrega dos 

caminhoes, na maioria das vezes o modelo de entrega mais utilizado e quanao o5 

(;amlnhoes vao rod an do, por meios pr6prios, ate o local de entrega. 0 valor do 

transporte de uma unidade de caminhao e calculado da seguinte mane1ra. 

Transporte = [(quilometro rodado*valor do frete) + taxa de administraQao + 

(quilometro rodado *combustive!)] I autonomia do caminhao. 

Valor do frete: R$ 0,50 

Taxa de Administra~o: R$ 50,00 

Combustive!: diesel R$ 1,88 por litro 

Autonomia: caminhao pesado: 4,5 km/1 

caminhao semi pesado: 5.5km/l 

0 transporte embarcado em prancha, ou seja, o que utiliza entrega de 

transportadora e menos utilizado, pois dependendo do modelo do caminhao, nao e 

possfvel embarcar mais do que um veiculo por prancha, inviabilizando do meio de 

transporte, devido aos custos. 

0 custo de transporte mensal da empresa X, levando em consideraQao 

algumas medias, como autonomia dos caminh6es, media de 5km/l , que todos vao 

rodando por meios pr6prios, que sao comprados com o frete incluso e que circulam 

em torno de 1.000 km ate o destino final, chega-se ao custo mensal de R$ 

631.800,00 conforme calculo abaixo. 
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Transporte = [(quilometro rodado*valor do frete) + taxa de administra<;ao + 

(quilometro rodado *combustive!)] I autonomia do caminhao. 

Gusto de Transporte Mensal = [(1.000*0,50) + 50 + (1.000 * 1 ,88)) I 5 * 1.300 = R$ 

631.800,00 

Gusto de Transporte Anual = custo de transporte mensal * 12 meses 

Gusto de Transporte Men sal = R$ 7.581.600,00 

7 .2.4 Custo com Seguro de Transporte 

Devido ao gerenciamento de riscos realizado pela empresa X, a sinistralidade 

e extremamente baixa, sendo a maioria dos sinistros avarias parciais, como pode 

ser analisado na tabela 6, referente as entregas em mercado naciona •. 

TABELA 6- SINISTRALIDADE DOS GAMINHOES ENTREGUES- 2008 

I Entreaas I Avarias I % Avarias I 
2006 560 15 2,68% 
2007 697 19 ') 7~0/.. 

£..Jf .._,IV 

2008 {Jan a Set) 583 11 1,89% 
Fonte: Empresa X- 2008 

A empresa X possui urn sistema de rastreamento e controle de caminhoes via 

satelite em toda a America do Sui, reduzindo consideravelmente os riscos e 

aumentando a rentabilidade da frota e dos seguros nela agregados. Alem do 

rastreamento ha urn programa de treinamento chamado de Motorista Profissional, 

onde os profissionais das transportadoras sao treinados sobre direc;ao segura e de 

toda a tecnologia inerente aos caminhoes da empresa X. 

A concessionaria pode efetuar a compra dos caminhoes de duas maneiras: 

• Gompra somente do vefculo; 
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• Compre do vefculo com o frete incluso. 

Quando o frete esta incluso a responsabilidade do seguro e a Empresa X, 

caso contrario o seguro sera da transportadora contratada, ou se for por meios 

proprios e de responsabilidade da concessionaria compradora do caminhao. 

0 produto final entregue ao cliente, muitas vezes, e o proprio meio de 

transporte, o caminhao. Neste caso, especificamente, o seguro de transporte 

(marine} da mercadoria sera tratado como o seguro do proprio vefculo. 

Como citado anteriormente, ha duas formas de entrega dos caminhoes e os 

valores de seguro sao distintos, configura96es de entrega: 

• Rodando por meios proprios; 

• Embarcados em uma prancha de outro caminhao. 

No primeiro modelo de entrega, o seguro de transporte e mais elevado, pois 

os riscos de avarias sao maiores dos que nos caminhoes que sao embarcados em 

pranchas. Mesmo o seguro do transporte "rodando por meios proprios" sendo mais 

dtevaao, ele e o mais utilizado. 

Os custos do seguro dos caminhoes que sao entregues as concessionarias 

rodando por meios proprios, quando de responsabilidade de contrata(fao e de custos 

da empresa X, a fabricante, a taxa do seguro pago e aproximadamente 0,09% do 

valor do vefculo, ja incluso IOF. 

A empresa X arrecada da concessionaria uma tarifa de R$ 29,00 por 

caminhao, para a constitui9ao de urn fundo de reserva. Quando ocorrem sinistros 

cujos custos sao inferiores ao valor da franquia cobrado pela empresa seguradora, 

nao e vantajoso acionar o seguro e sim arcar com os proprios prejufzos. Nesses 

casas e utilizado o fundo de reserva. 

Ja os custos de seguro cobrados sabre os caminhoes que utilizam servi9os 

de transportadora para serem entregues sao de responsabilidade das empresas 

contratadas para realizarem o servi(fO. A taxa media paga pelas transportadoras as 

seguradoras e de 0,07% do valor do vefculo. 
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Os seguros contratos para os caminhoes incluem a cobertura de casco e RGF 

(cobertura contra terceiros). 

Na ocorrencia de urn sinistro, a empresa X aciona a seguradora que faz o 

ressarcimento do prejuizo total, em caso de perda total e roubo ou o ressarcimento 

parcial, atraves do conserto do caminhao. 

Devido ao fato da responsabilidade pelo vefculo ate a completa entrega ser 

da empresa X (quando o frete e seguro sao de responsabilidade dela), os 

caminhoes que sofrem perdas parciais durante o trajeto sao recuperados, e nao sao 

entregues aos clientes, e sim encaminhados para a revenda de veiculos semi novos. 

A entrega a concessionaria e conseqOentemente ao cliente e sempre de urn 

caminhao sem ocorrencia de sinistro. 

Quando ha ocorrencia de sinistros, a empresa X abrange alem dos custos de 

franquia do seguro, todos os custos relativos a fabricac;ao e a logistica de urn novo 

caminhao. Alem da perda do valor do vefculo recuperado que na revenda de semi 

novos e repassado por urn valor inferior. 

Levando em considera((ao que a utiliza((ao de transportadora para entrega 

dos caminhoes e baixissima e o valor do seguro ser inferior ao outro modelo de 

entrega, considerar-se-a o custo do seguro do caminhao entregue rodando por 

meios pr6prios. Utilizar-se-a tambem uma media de valor do velculo de R$ 

370.000,00, com base nos valores extrafdos da tabela FIPE. 

Gusto do Seguro por Gaminhao = 0,09% x valor do vefculo 

Gusto do Seguro por Gaminhao = 0,09% x 370.000 = R$ 333,00 

Vale lembrar que o seguro e feito apenas com cobertura durante o percurso 

de entrega do veiculo e nao como ap61ice convencional com vigencia anual. 

Gusto com Seguro Mensal = custo de seguro por caminhao x numero de vefculos 

vendidos mes 

Gusto com Seguro Mensa! = 333,00 x 1.300 = R$ 432.900,00 
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Reserva Mensal = custo de reserva por caminhao x auantidade de caminhao 

vendida mes 

Custos com Reserva Mensal = 29,00 x 1.300 = R$ 37.700,00 

Custos com Reserva Anual = custo com reserva mensal x 12 meses 

Custos com Reserva Anual = 37.700 x 12 = 452.400,00 

Como citado anteriormente a sinistralidade da empresa gira em torno de 55% 

do premio de seguro pago anualmente. 

Gusto Medio do Seguro Anuaf = custo mensal x 12 meses 

Gusto Medio do Seguro Anual = 432.900 x 12 = 5.194.800,00 

Sinistralidade Anual = 55% * 5.194.800,00 

Sinistralidade Anual = 2.857.140,00 

A seguradora responsavel pela ap61ice da empresa X recebe de premio 

medio anualmente o valor de R$ 5.194.800,00 e paga de sinistro para a empresa 

segurada o valor medio anual de R$ 2.857.140,00. Para a seguradora a coma & 

~xtremameme remavel, visto que 55% de sinistralidade e consideravel baixa. 

7.2.5 Apurac;ao do Custo Logistico Total 

Devido a dificuldade de captac;ao de informac;6es, principalmente dos custos 

logisticos intangiveis, a analise do custo logistico total da empresa X foi 

comprometida. Apresentar-se-a os custos de armazenagem, de seguro de 

transporte do produto acabado, de transporte e os custos tributarios. 

Para esse produto, o caminhao, o custo de embalagem sera considerado 

igual a zero, pois as (micas embalagens utilizadas no transporte do produto acabado 

sao os plasticos que forram os assentos do vefculo, ja incluso no prec;o final. 
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Analisando as informac;oes obtidas da empresa X e levando em considerac;ao 

a media de venda mensal de caminhoes, pode-se analisar o Gusto Logistico Total 

da operacao atraves da somat6ria dos calculos apresentados anteriormente. 

Gusto Logistico Total Anual = custo de armazenagem + custos de transporte + 

custos com seguro + custos tributaries + reservas 

Gusto Logfstico Total Anual = 2.340.000,00 + 7.581.600,00 + 5.194.800,00 + 

836.940.000,00 + 452.400,00 = 852.508.800,00 
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CONCLUSAO 

0 mercado segurador brasileiro apresenta atualmente diversos produtos para 

mtnimizar ao maximo as perdas dos segurados com a ocorrencia de sinistros. 

Ap6s analisados os produtos ofertados pela Seguradora Unibanco Seguros e 

Previdencia, os custos envolvidos na operayao da empresa X, com enfoque nos 

custos do seguro e na sinistralidade da ap61ice, chega-se a conciusao que para a 

empresa estudada nao e vantajoso, financeiramente, a contratayao de seguro para 

os caminhoes entregues. 

Caso a empresa X fizesse uma reserva de todo o premio de seguro pago 

anualmente a seguradora, ela conseguiria pagar todos os sinistros ocorridos e ainda 

economizaria em torno de R$ 2.337.660,00 anualmente. 

Porem, nao se pode analisar apenas os aspectos financeiros da contrata<;ao 

de seguros. A empresa estudada tern como polftica internacional investir altamente 

em gerenciamento de risco, nao correr riscos inerentes a suas opera<;6es e a 

obrigatoriedade de contrata<;ao de seguro para suas mer:cadorias entregues. Par 

esses aspectos,. que a contrata<;ao de seguro e extremamente imprescindivet 

Outro fato relevante a ser analisado e que, a empresa X tern como foco de 

neg6cio o ramo automotivo e nao o de seguros, nao detendo assim todo o 

conhecimento do neg6cio, podendo inviabilizar, a rapida resoluc;ao dos sinistros, 

atrasando assim sua opera<;ao, em caso de arcar com os pr6prios riscos. 

0 ramo de seguros e repleto de incertezas, como analisando no trabalho, as 

estradas brasileiras nao possuem 6timas condic;oes de trafego e tambem o fndice de 

criminalidade tern aumentado consideravelmente, por esses motivos, e de suma 

importancia se precaver dos incidentes que podem ocorrer e assim, evitar perdas 

maiores, contratando o seguro. 

Em suma, a importancia de contrata<;ao dos seguros ira variar de empresa 

para empresa e principalmente da area de atuayao para area de atuac;ao. As 

empresas devem analisar o modelo e o valor da mercadoria transportada, as 
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estradas que ela percorre para a entrega da carga. os riscos inerentes a atividade. a 

polftica de gerenciamento de riscos e principalmente a aceitac;ao, o premio cobraao 

pe1a seguradora para cobrir os riscos das operac;6es e o impacto desse valor em 

seus custos IOQiSttcos. 
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