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RESUMO  
 
A terceirização tem como principal objetivo aumentar a capacidade de produção das empresas 
podendo, assim, refletir visivelmente na redução de custos. É com este intuito que o presente 
artigo visa contextualizar a flexibilização de custos para a empresa em análise e sua real 
situação perante a terceirização ou aquisição de um novo equipamento para a produção. 
Sendo assim, será proposto para a empresa a melhor estratégia para que seja analisada àquela 
que reflita em menor custo e que contribuirá para um melhor resultado operacional. 
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INTRODUÇÃO  

 

Com o desenvolvimento crescente da agropecuária através das novas tecnologias, 

com modificações avançadas e significativas em seus processo produtivos, é necessário que se 

implemente uma gestão de qualidade.  

No entanto, é fundamental que se busque uma otimização dos custos de produção, no 

sentido de que os mesmos estejam dentro de patamares aceitáveis de custo padrão. A 

necessidade de terceirizar os serviços ligados ao agronegócio, tanto para a empresa quanto 

para o produtor, deve ter amplo conhecimento de suas atividades. Além do fornecedor que é 

contratado, deve-se analisar que adquirir um equipamento ou contratar mais funcionários, é a 

melhor opção do que contratar serviço de terceiros. Com a mudança do cenário econômico e a 

elevação dos preços, faz com que a gestão dos custos seja feita com critérios técnicos que 

contribuam para uma eficiente performance empresarial.  
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Este estudo de caso tem como objetivo evidenciar a melhor proposta para uma 

empresa do setor de agronegócio da Região Oeste do Paraná, que atua no ramo de grãos e 

insumos desde 1955, nos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul.  

Ao longo do tempo, a empresa teve seus negócios expandidos, tanto na linha de 

produtos/serviços, pontos de vendas, unidades para recebimento e armazenagem da produção 

agrícola, quanto em fornecedores, colaboradores e, principalmente, clientes. Neste contexto, 

encontram-se os empreendimentos da cadeia produtiva do agronegócio, e é nesse segmente 

que a empresa está posicionada no mercado com atividades de recepção e armazenagem de 

grãos produzidos em sua área de abrangência, além da revenda e distribuição dos insumos 

utilizados pelos produtores rurais nas mais variadas atividades, juntamente com a assistência 

técnica necessária.  

 A proposta a ser analisada para a empresa é identificar a viabilização de aquisição de 

um novo equipamento de movimentação de materiais ou continuar terceirizando, pois uma 

gestão de custo eficiente é imprescindível para o sucesso de qualquer empreendimento. Na 

empresa rural não é diferente, o sucesso do negócio não consiste apenas em alcançar elevados 

níveis de lucro, mas, também, em como gerenciar de maneira otimizada para alcançar os 

resultados pretendidos. 

. 

1 O AGRONEGÓCIO E A AGROPECUÁRIA  

 

A Agricultura e pecuária no Brasil, assim como todos os empreendimentos da cadeia 

produtiva do agronegócio, são vistas hoje, como a oportunidade para que transforme o País e 

leve a um grande crescimento no mercado internacional, pois nos dias atuais estamos 

passando por grandes problemas na nossa economia brasileira e mundial, o agronegócio deve 

assumir esse destacado papel que lhe cabe na economia mundial, o Brasil será um dos 

maiores produtores de alimentos e energia no mundo. 

Crepaldi (2009, p. 1) define que a agricultura deve desempenhar os seguintes papéis 

no processo de desenvolvimento: “Produzir alimentos baratos e de boa qualidade; produzir 

matéria-prima para a indústria; pela exportação, trazer dinheiro para o país; dar condições 

dignas de vidas para o trabalhador rural”.  

O agricultor, que hoje é chamado de empresário rural, deve conhecer exatamente 

tudo sobre a empresa que dirige, fazendo com que seu negócio traga cada vez mais benefícios 



 
 

 
 

e lucros, hoje o agricultor tem vários benefícios junto ao governo, financiamentos, seguros, 

compra de maquinários a juros baixos, saber administrar é essencial, para que não tenha 

nenhum imprevisto no futuro. 

Ainda, Crepaldi (2009, p. 2) argumenta que: 
Na situação atual de vinculação e dependência do agricultor em relação ao 
mercado, torna-se indispensável aos produtores rurais o conhecimento 
aprofundado de seu negocio, a agricultura. Para tanto, deve o produtor 
agrícolas, bem como conhecer as condições dos recursos naturais de seu 
estabelecimento rural. Pelo conhecimento do que esta ocorrendo no 
mercado, o agricultor pode escolher melhor o tipo de atividade que deve 
desenvolver.  
 

A administração do agronegócio é importante, pois facilita a tomada de decisão, o 

conhecimento de mercado e de recursos naturais são básicos para o desenvolvimento da 

atividade, o essencial para o produtor rural é saber decidir o que, quanto e como vai produzir 

com isso as possibilidades de controlar e avaliar com melhor eficácia as pratica e qualidades 

de suas atividades. 

 

2 PROCESSO DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 

 

Movimentar e armazenar materiais consiste em uma tarefa que demanda grande 

esforço e é necessária a utilização de equipamentos adequados para cada tipo de material a ser 

transportado, o que irá contribuir para uma melhor execução desta tarefa. Segundo Moura 

(2005), a movimentação de materiais, em geral consiste na preparação, colocação e 

posicionamento de materiais. Todas as atividades que se relacionam com o produto, com 

exceção as de processamento e inspeção, são de movimentação de materiais. 

As empresas fazem investimentos para adequação de seus processos de 

armazenagem, para que o produto fique de forma mais organizada e de fácil acesso. 

Martins e Alt (2002, p. 315) explicam que:  
Apesar dos modernos sistemas de distribuição vigentes atualmente, como 
entregas programadas diretas das linhas de montagem ou contra pedidos 
atendidos em horas, os armazéns continuam a existir e continuarão por muito 
tempo. Seu alto custo decorre muitas vezes da má administração e da falta de 
organização. 
Os estoques têm de estar nos lugares certos, ter o tamanho certo, proteger de 
forma adequada seu conteúdo e permitir entregas e colocação eficientes nas 
prateleiras. As empresas devem analisar o custo efetivo do uso do espaço, 
provendo um acesso adequado ao material estocado. É importante elas 



 
 

 
 

cuidem de protegê-los contra a ação do tempo e de ladrões, e tenham 
flexibilidade para lidar com o menor ou maior dos itens estocados na 
quantidade que for necessária. 
 

Com um processo de armazenagem mais eficiente, é possível que a empresa possa 

desencadear um processo de redução de custos operacionais. 

Segundo Dias (1993, p. 11) 
A meta principal de uma empresa é, sem dúvida, maximizar o lucro sobre o 
capital investido em fábrica e equipamentos, em financiamentos de vendas, 
em reserva de caixa e em estoques. Para atingir o lucro máximo, ela deve 
usar o capital, para que ele não permaneça inativo. Caso haja necessidade de 
mais capital para expansão, ela tomará emprestada ou tirará dinheiro de um 
dos quatro itens acima mencionados. Espera-se, então, que o dinheiro que 
está investido em estoques seja o lubrificante necessário para a produção e o 
bom atendimento das vendas. 
 

Diante de um mercado altamente competitivo a distribuição e como é feito transporte 

dos produtos que são armazenados também é muito importante para empresa e também para o 

cliente que vai receber esta mercadoria, a forma correta que a empresa distribui e o cuidado 

que ela toma com o seu produto demonstra que é uma empresa de confiança e que realmente 

preocupa-se com quem vai receber esta mercadoria, o cuidado com a logística deve ser 

intensa.  A logística quando bem aplicada nas suas mais diversas atividades funciona como 

estratégia empresarial sendo um diferencial competitivo entre as empresas, além de reduzir os 

custos operacionais. 

Dias (1993, p. 332-333) destaca que: 
Comprar bem, procurando os melhores preços e prazos de pagamento para 
as matérias-primas, e estocar de maneira a evitar perdas e no mínimo custo 
já não são somente os fatores de lucratividade. Nos últimos anos a 
distribuição tornou-se uma questão comercial e muitas empresas não hesitam 
em afirmar que são os seus custos que determinam atualmente a sua 
rentabilidade. 
A entrega do produto final seja ele consumidor, o varejista ou atacadista, já 
necessita uma atenção especial. A distribuição até algum tempo atrás era 
considerada uma fonte que gerava custos e engolia os lucros. Porém, quando 
o objetivo é minimizar os custos totais da empresa e ao mesmo tempo 
maximizar sua renda, a abordagem deverá ser feita de tal maneira que um 
aumento de custos em determinado setor seja o mínimo equivalente à 
redução de custos em outro. 
Uma empresa pode optar pelo aumento de seu valor de frente de 
distribuição, vamos supor em 10% com o objetivo de reduzir os tempos de 
entrega, mas em consequência, terá de obter um incremento das suas vendas, 
que seja em uma quantidade tal que esse aumento de vendas absorva o custo 
do aumento de frete. 



 
 

 
 

Dentro do contexto empresarial, um dos conceitos aplicados à distribuição e 
inclusive bastante acadêmico é termos o produto certo, em lugar certo, na 
quantidade correta, no tempo certo e no menor custo. 
Para essa definição ser realidade é necessário um planejamento dentro de 
âmbito da distribuição que se refere a uma projeção para o futuro da 
atividade dentro da empresa, a fim de conseguir quantificar a natureza e a 
extensão da demanda dos produtos dentro de um período futuro e após isso 
desenvolver um sistema que satisfaça de maneira adequada às demandas 
previstas. Quanto maior for o período de planejamento, em termos de tempo, 
entre a decisão e a implantação, mais importante se torna o planejamento da 
distribuição. 
 
 

3 ATIVO IMOBILIZADO 

 

O ativo é o grupo que demonstra a parte positiva do patrimônio da empresa, é através 

de plano de contas que obtém controle deste grupo. Iudícibus, Martins e Gelbacke (2009, 

p.191) explicam que "o imobilizado deve ter contas para cada classe principal de ativos, para 

o registro de seu custo, em função desta necessidade e características essências é que cada 

empresa deve elaborar seu plano de contas imobilizadas". 

As contas de controle devem ser organizadas, adotando critérios, mais específicos 

para os registros dos bens patrimoniais, onde seja mais fácil a identificação dos valores de 

aquisição, e sua verdadeira localização. Iudícibus, Martins e Gelbeck (2009, p. 191) explicam 

que, para controlar o registro contábil, “o imobilizado deve ter contas para cada classe 

principal de ativo, para o registro do seu custo”. 

Iudícibus, Martins e Gelbacke (2009, p. 225) acrescentam que "As contas de 

controle, devem ser mantidos registros individuais para cada unidade de propriedade que 

compõe os elementos do ativo imobilizado". 

Além do registro contábil, torna-se necessária a criação de alguns controles 

essenciais, registros individuais de bens, podem ser mantidos manualmente ou por sistemas 

computadorizados, de controle patrimonial, dependendo do volume de bens patrimoniais da 

empresa. Iudícibus, Martins e Gelbacke (2009, p. 225) enfatizam que os "registros individuais 

de bens podem ser mantidos manualmente, no caso de empresas com números relativamente 

pequenos de itens, o podem ser mantidos por meio de processamento eletrônicos de dados ou 

outros sistemas". 



 
 

 
 

O ativo imobilizado é de vital importância a para empresa, pois é através dele que a 

empresa, obtém o controle dos bens que possui, assegurando um controle mais específico dos 

bens. 

Os recursos patrimoniais de uma empresa são muito importantes, pois é uma garantia 

de que ela está em uma situação financeira estável, saber administrar estes recursos de 

maneira correta é essencial. 

Martins e Alt (2002, p.117) relatam que:  
Recursos patrimoniais são instalações, utilizados nas operações do dia-a-dia 
da empresa, mas que não adquiridos esporadicamente. Prédios, 
equipamentos e veículos da empresa podem ser classificados como recursos 
patrimoniais. 
Dependendo do porte da empresa, poderá estar constantemente adquirindo 
ou vendendo bens patrimoniais. Adquirir bens envolve muito mais recursos, 
é extremamente particular, com projetos e tecnologias específicas, e é feito 
muito esporadicamente (às vezes, uma única vez).  

 

4 ABASTECIMENTOS DE MATERIAIS 

 

A análise deve englobar enfoques financeiros e estratégicos, por que nem sempre o 

menor preço é o fator fundamental para se optar por uma ou por outra.  

Francischini e Gurgel (2002, p. 15) evidenciam que: 
Decidir comprar ou fabricar tem sido umas das maiores preocupações da 
empresa moderna. A análise deve englobar enfoques financeiros e 
estratégicos, porque nem sempre o menor preço é fator fundamental para se 
optar por uma ou outra. 
Não há dúvidas de que a principal corrente atual é a favor da aquisição de 
itens de terceiros (terceirização), de itens que eram fabricados internamente, 
mas para essa decisão a análise deve levar em consideração alguns fatores. 
 

A empresa deve estar apta a fazer cotações com seu fornecedor sempre à procura de 

um menor preço e qualidade e optando por prazos de entrega mais rápidos. 

Francischini e Gurgel (2002, p. 24) destacam que: 
As consultas feitas aos fornecedores deverão ser registradas por escrito e 
anexadas ao resumo da concorrência, que é feito na própria requisição de 
compras. Preferencialmente, as consultas deverão ser assinadas pelos 
fornecedores. Nos casos de consulta telefônica, o comprador deverá 
preencher o impresso de registro de concorrência que faz menção à origem 
dos preços e completá-la com as condições obtidas. 
 



 
 

 
 

Quando a empresa tem uma tecnologia adequada para desenvolver seus produtos e 

serviços, ela deve ficar antenada na evolução do mercado, pois com as constantes variações 

de produtos se torna cada vez mais necessário sua implantação.  

Francischini e Gurgel (2002, p. 42) argumentam, ainda, que: 
A compra de ativos tem uma característica diferente, porque eles são 
registrados no ativo permanente do balanço patrimonial e não fazem parte 
das contas circulantes, portanto não estão em constante renovação. Um ativo 
deverá ser imobilizado nas contas permanentes e, a partir desse momento, 
essas contas deverão ser depreciadas e esses valores serão lançados nos 
demonstrativos de resultados, como custo ou despesas fixas de cada 
departamento que detém o bem. Podemos comprar equipamento em sua 
última fase de desenvolvimento tecnológico e, logo a seguir, os fabricantes 
estarão lançando um novo e revolucionário modelo, que poderá ser 
comprado pelo concorrente, deixando a empresa numa situação competitiva 
difícil.  
 

5 FINANÇAS NO AGRONEGÓCIO 

 

Para constituir um controle financeiro no empreendimento rural devem-se conhecer 

as ferramentas gerenciais que propiciem um acompanhamento e melhoria da rentabilidade no 

agronegócio, visando tomada de decisões quanto a eventuais correções de problemas 

financeiros e investimentos, podendo assim ter controle gerencial de suas atividades gerando 

resultados positivos. 

Na visão de Crepaldi (2009, p. 42).  
O conhecimento financeiro auxilia no planejamento, na solução de 
problemas e nas tomadas de decisão. As finanças fornecem um mapa com 
números e análise que o ajudam a desempenhar bem suas funções. Além 
disso, o empresário rural precisa conhecer contabilidade e finanças para 
entender os relatórios financeiros preparados por outros seguimentos da 
organização. 
 

Todo negócio por menor que seja deve ter um planejamento financeiro adequado, 

pois o processo de administrar investimentos, despesas é essencial para todos os ramos.  

Para Tracy (2000, p. 19): 
Todo negócio envolve três atividades financeiras principais que determinam 
o êxito ou fracasso da empresa e servem de base para avaliação dos gerentes: 
Lucro - realização das metas de lucro, por meio da efetivação das vendas e 
do controle das despesas. 
Fluxo de caixa - geração de caixa a partir do lucro e de outras fontes e 
aplicação de caixa nas melhores alternativas. 
Saúde financeira - decisão sobre a estrutura financeira da entidade e controle 
da situação financeira assim como das condições de solvência do negócio. 



 
 

 
 

A sobrevivência da empresa depende da obtenção de lucro, da geração de 
caixa e da preservação da liquidez. 
 

As finanças é a gestão do dinheiro, onde a obtenção de lucro e controle do negócio é 

muito importante, pois a partir de uma tomada de decisão eficaz, as empresas adquirem maior 

rentabilidade e confiabilidade. 

 
6 CUSTOS 

 

Os custos devem ser controlados, com muitos critérios, pois a complexidade das 

organizações das empresas esta cada vez maior, nos dias atuais o mundo dos negócios está 

passando por uma crise, onde muitos fatores afetam, como a interferência política. As 

empresas tentam cada vez mais ter conhecimento do controle gerencial para melhorar a 

condução de seus negócios, muitas não consegue realizar suas atividades com as ferramentas 

que tem dentro da empresa, criando a necessidade de terceirizar os seus serviços, às vezes 

com a deficiência de um adequado controle gerencial pode fazer com que aumente seus 

custos.  

Uma das áreas que são mais afetadas pelo aumento dos custos hoje é o agronegócio, 

pois a elevação de preços e frustração de safra leva os agricultores a ter sérios prejuízos, os 

custos de produção são altamente elevados. As boas práticas gerenciais é o melhor recurso 

para obter o sucesso do negocio seja ele qual for. 

Para Figueiredo e Caggiano (2008, p. 14), 
Um modelo de gestão poderia ser definido como um conjunto de princípios e 
definições que decorrem de crenças especificas e traduzem o conjunto de 
ideias crenças e valores dos principais executivos, impactando assim todos 
os demais subsistemas empresariais; é, em síntese, um grande modelo de 
controle, pois nele são definidas as diretrizes de como os gestores vão ser 
avaliados, e os princípios de como a empresa vai ser administrada. 
 

A gestão do negócio está cada vez mais criteriosa, pois os custos é uma questão 

importante que deve ser tratado cuidadosamente, pois uma gestão de custos eficaz é 

imprescindível na empresa.  

 

 

 

 



 
 

 
 

7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Na busca de aperfeiçoar, processos e eliminar custos das empresas são necessários 

uma busca constante de novas tecnologias, a procura de novos equipamentos para obtenção de 

uma vantagem competitiva, tem se tornado uma preocupação de todas as empresas atentas às 

realidades do mercado. 

Por sua vez, Martins e Alt (2002, p. 125) explicam que:  
Bens patrimoniais, como equipamentos, merecem atenção especial dos 
gerentes, em face da sua complexidade que, muitas vezes exige estudos 
detalhados. Não é fácil chegar a uma conclusão firme sobre vantagens e 
desvantagens de um equipamento em relação a outro concorrente, havendo 
somente uma oportunidade para se acertar. O erro pode levar à empresa a 
falência. 
 

A elevação dos custos e a falta de mão de obra qualificada faz com que as empresas 

tenham um investimento maior na aquisição de equipamentos, que colabore no aumento de 

sua produtividade, mas fazendo uma analise gerencial de todas as suas decisões, melhor preço 

dos produtos, melhor fornecedor, assistência técnica de qualidade. 

Francischini e Gurgel (2002 p. 226) recomendam que 
Sempre que se desenvolve um plano geral de administração dos fluxos de 
materiais e de produtos, para que, dentro dessas diretrizes do planejamento, 
se possa adquirir equipamento a equipamento, de forma que no final o todo 
seja harmônico e contribua para a elevação da produtividade da empresa.  

8 DEPRECIAÇÃO 

 

Depreciação é a despesa decorrente do desgaste dos ativos imobilizados como, por 

exemplo, máquinas, veículos, móveis, imóveis ou instalações. Ao longo do tempo, com o 

desgaste do uso na produção, os ativos vão perdendo valor, essa perda de valor é apropriada 

pela contabilidade periodicamente até que esse ativo tenha valor reduzido à zero. 

Padoveze (2010, p. 554) explica que: 
Compreende as depreciações e amortizações de bens e direitos a disposição 
de cada centro de custo. O subsistema que auxilia o calcula das depreciações 
e amortizações por departamento é o subsistema de controle patrimonial. É 
importante a locação e orçamentação destes tipos de gastos por centro de 
custos/departamento, uma vez que a necessidade de atribuição de 
responsabilidade pelo uso dos bens as disposição de atividades 
departamentais. 
 



 
 

 
 

Na aquisição dos bens, a depreciação passa a existir em aspecto do consumo da vida 

útil, desgaste ou perda de valor, por conta de sua ocupação em benefício da entidade. 

Iudícibus, Martins e Gelbacke (2009, p. 221) estabelecem a respeito do art. 183, § 2º, 

da lei nº 6.404/76 que: "Depreciação, quando corresponder á perda do valor dos direitos que 

têm por objeto bens físicos sujeitos a desgastes ou perda de utilidade por uso, ação da 

natureza ou obsolescência.".  

A depreciação deve ser contabilizada conforme a lei das sociedades por ações. 

Quando a empresa consegue manter um controle adequado, do imobilizado poderá saber 

quando o bem é inviável, fazendo reposição quando necessário e evitando gastos 

desnecessários, por manter o controle da depreciação dos bens atualizada. 

Marion (2009, p. 44) define que:  
Como dedução do valor bruto encontra-se depreciação acumulada que é a 
perda da capacidade (pelo desgaste ou pela deterioração tecnológica) 
daqueles ativos de produzirem eficientemente. Assim, tem-se valor líquido 
(valor bruto (-) depreciação acumulada) que deve aproximar-se do valor 
daqueles ativos em termos de potencial capaz de trazer benefícios futuros 
para empresa.  

 

Iudícibus, Martins e Gelbacke (2009, p. 222) mencionam que "os critérios básicos de 

depreciação, de acordo com a legislação fiscal, estão consolidados no regulamento do imposto 

de renda por meio de seus art. 305 a 323. As taxas anuais de depreciação normalmente 

admitidas pelo fisco para uso normal dos bens em turno de oito horas diárias constam, 

todavia, de publicações á parte, da secretaria da receita federal, e são, sumariamente, como 

segue". 

Bens 
 

Taxa de depreciação 
 

Anos de vida útil 
 

Instalações 10% ao ano 10 anos 
Edificações 04% ao ano 25 anos 
Veículos 20% ao ano 5 anos 
Móveis 10% ao ano 10 anos 
Empilhadeiras e Outros 
Veículos para a Movimentação 
de Cargas 

10% ao ano 10 anos 

Sistemas de Proc. de dados 20% ao ano 5 anos 
FONTE: adaptado pela Secretária da Receita Federal. 
QUADRO I - Exemplificação de taxas de depreciação permitidas pela legislação fiscal. 
 

 



 
 

 
 

Essas taxas de depreciação são utilizadas na maioria das empresas. Mas podem ser 

revisadas anualmente de acordo com a expectativa de vida útil. 

Neste mesmo sentido Iudícibus, Martins e Gelbacke (2009, p. 222) esclarecem "que 

se deve fazer uma análise criteriosa dos bens da empresa que formam o seu imobilizado e 

estimar sua vida útil econômica, considerando suas características técnicas, condições gerais 

de uso e outros fatores que podem influenciar na vida útil". 

De acordo com Iudícibus, Martins e Gelbacke (2009, p. 223)  
Uma dificuldade associada ao cálculo da depreciação é a determinação do 
período devida útil econômica do ativo imobilizado. Além das causas físicas 
decorrentes do desgaste natural pelo uso e pela ação de elementos da 
natureza, a vida útil é afetada por fatores funcionais, tais como a 
inadequação e o obsoletismo, resultantes do surgimento de substitutos mais 
aperfeiçoados. 
 

Iudícibus, Martins e Gelbacke (2009, p. 222) "mesmo que tenha toda a produção 

num só local poderá ser feita na própria contabilidade a segregação em subcontas por 

departamento ou seção para fins de controle e alocação da depreciação". Esta segregação é 

muito importante para análise das operações da empresa, pois possibilita um melhor resultado 

entre a receita e o imobilizado. 

9 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Diante do cenário que se encontra a empresa pesquisada, tendo em vista, o seu 

cotidiano, foi desenvolvido este trabalho de pesquisa, onde foi feita uma análise comparativa 

entre os dados de aquisição de um equipamento para a movimentação de materiais dentro da 

empresa, ou se seria melhor a continuidade da terceirização dos serviços prestados por outra 

empresa contratada. 

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado em uma empresa do setor de 

agronegócio do Oeste do Paraná, na cidade de Terra Roxa, no período de 02 de Maio de 2015 

a 05 de Julho de 2015. Realizou-se uma pesquisa de mercado, via internet, onde foram 

comparados os preços da empilhadeira, bem como os dados técnicos do fabricante. Na 

pesquisa feita na internet foi encontrada a empilhadeira GLP nova torres de 3 metros com 

deslocador lateral, marca Wegan modelo BPG 490, no preço de R$ 46.900,00. 

 Levantou-se os dados dos custos mensais através dos relatórios gerenciais, para que 

se tivesse uma realidade do custos da terceirização pagos no ano de 2014. Dada à natureza da 



 
 

 
 

pesquisa, a mesma trata-se de um estudo de caso, numa abordagem qualitativa. Os dados 

foram analisados de forma indutiva. 

 

10 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram analisados, através de dados fornecidos pela empresa, os resultados dos gastos 

com a terceirização com um caminhão guincho para a carga e descarga de bags no armazém 

de insumos da empresa. Através disso, foi feito um demonstrativo da situação atual da 

mesma, como segue a seguir. 

PLANILHA DE CUSTOS COM CAMINHÃO GUINCHO ANO 2014 – R$ 
DATA  DOIS 

FUNCIONÁRIOS 
CAMINHÃO GUINCHO 

28/02/2014 452,16 3.600,00 
31/03/2014 59,15 476,00 
29/04/2014 7,85 62,50 
29/05/2014 26,69 212,50 
30/06/2014 94,20 750,00 
22/07/2014 211,95 1.687,50 
24/07/2014 56,52 450,00 
31/07/2014 141,30 1.125,00 
15/08/2014 226,08 1.800,00 
29/08/2014 67,51 537,50 
18/09/2014 187,14 1.490,00 
03/10/2014 180,55 1.437,50 
17/10/2014 244,92 1.950,00 
30/10/2014 84,78 675,00 
18/11/2014 34,54 275,00 

TOTAL 2.075,34 16.528,50 
SOMA  18.603,84 

FONTE: O autor (2015) 
QUADRO II - Análise do Custo com Terceirização 

 
Através da planilha apresentada, verifica-se um total de R$ 18.603,84 gastos no ano 

de 2014, onde é demonstrada a utilização da terceirização na maioria dos meses do ano. 

A seguir, está o gráfico para melhor compreensão dos resultados obtidos. 



 
 

 
 

 
FONTE: O autor (2015) 
GRÁFICO I - Análise de custo com terceiros 
 
Sendo assim, verificou-se que a empresa em estudo apresenta um custo de serviço de 

terceiros na maioria dos meses do ano. 

A seguir, apresenta-se o demonstrativo da análise sugerida para que a empresa deixe 

de terceirizar e adquira um equipamento próprio para esta atividade de movimentação de 

carga. 

Custo com Aquisição da Empilhadeira para Empresa 
Item Valor – R$ Quantidade Total 

Gasto Hora/Diesel                29,40  08                235,20  
Pneus, Câmeras, Recapagem,  
Peças e Reparos                893,50  04            3.574,00  
Depreciação/Anual              4.990,00  01            4.990,00  
Manutenção Por Hora                    18,23  08                145,84  
Curso Funcionário Operador/Anual                 280,00  01                280,00  
Encargos e Salário Funcionário  
Operador Anual           24.872,04  01          24.872,04  
Custo Total             34.097,08  
Custo Total Sem o Funcionário         9.225,04 

FONTE: O autor (2015) 
QUADRO III - Análise de custo com aquisição de empilhadeira 
 

A análise feita pela aquisição da empilhadeira identificou se que há um grande ganho 

para a empresa, avaliando todos os custos com a aquisição nota se que a entidade ficaria 

apenas com o custo maior no primeiro ano da aquisição, onde o valor da empilhadeira é de R$ 



 
 

 
 

46.900,00 juntamente com o total dos custos no decorrer do ano para as atividades realizadas 

será o total de R$ 80.997,08. 

Em uma segunda análise foi verificado que a empresa terá um custo no segundo ano 

sem o preço de aquisição da empilhadeira de R$ 34.097,08, sendo assim a empresa não terá 

que contratar um novo funcionário para operar a máquina nesta nova atividade, poderá 

solicitar um curso para o mesmo que já atua na empresa, fazendo com isso que seu gasto 

baixe ainda mais por não ter que haver contratações e pagamentos de mais encargos salariais 

com outro funcionário, diante disto seus custos com a sua nova função dentro da entidade 

passaria a ser de R$ 9.225,04. 

Segue, adiante, o orçamento da empilhadeira 
 

 PREMIUM DISTRIBUIDORA Av. Severiano Albino Correa, 123 – Fabio Silva – 88702-
700 – Tubarão – SC (48) 8802 2612 Orçamento  
Cliente: Empresa do setor de agronegócio do Oeste do Paraná 
Empilhadeira:  CPQYD25FR  
Marca:  Wecan  
Cor:  Vermelha  
Capacidade:  2500 kg  
Altura levante:  3000 mm  
Peso Total:  3600 kg  
Dimensões:  Comp: 3605. Larg: 1160. Alt:2095 mm  
Comprimento Garfo:  1070 mm  
Largura Garfo:  122 mm  
Espessura Garfo:  40 mm  
Modelo do motor:  BY491GP  
Potencia:  41kw  
Transmissão:  Automático  
Observações:  Mastro duplex 3,0 metros de altura com deslocador 

lateral, pneus com câmara, filtro de ar duplo, giroflex, 
faróis dianteiros e traseiros. 

Valor:  46.900,00  
Orçamento valido por 07 dias. Data 
de entrega sujeita a disponibilidade 
conforme reserva do cliente. 

Tubarão-RS, 09 de Setembro de 2015. 

FONTE: O autor (2015) 
QUADRO IV - Orçamento aquisição de empilhadeira. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

Este trabalho teve como objetivo demonstrar uma forma de redução de custos 

operacionais com a movimentação de materiais. Observou-se através dos dados apresentados 



 
 

 
 

que a empresa depende de um serviço de terceiros onde não havia uma análise que 

identificasse a melhor opção para continuar terceirizando ou adquirir uma empilhadeira. 

Através de dados fornecidos pela empresa, para uma análise, conclui-se que a melhor opção é 

adquirir um equipamento de movimentação de materiais, pois, há indícios de que os gastos 

com esta terceirização são superiores. Desta forma, diante disso, é fundamental destacar que é 

importante verificar a viabilidade da redução deste custo. 

Sendo assim, pode-se analisar ainda a economia que a empresa terá com este 

equipamento, pois ele também servirá para descarregar pallets de sementes, adubos e 

defensivos que eram antes descarregados manualmente, na qual poderá contar com a 

empilhadeira para fazer este serviço, fazendo com que sobre mais espaço no armazém e 

diminua o gasto com os colaboradores contratados, diminuindo a quantidade de cinco 

colaboradores para apenas um.  

A seguir encontra-se um gráfico dos seguintes valores com a análise com e sem a 

terceirização do equipamento de empilhadeira. Verifica-se uma grande diferença dos valores, 

podendo assim propor que é mais viável adquirir um equipamento para realizar a atividade de 

movimentação de materiais. 

 
FONTE: O autor (2015) 
GRÁFICO II - Comparativo de custo com terceirização e custo sem a terceirização  

 

No gráfico apresentado considera - se um custo com terceirização de R$ 18.603,84 e 

com o equipamento próprio temos um custo de R$ 9.225,04, reduzindo os custos em 50% do 



 
 

 
 

custo atual. Sugere-se que a empresa opte por adquirir esta empilhadeira para redução de 

custos operacionais e melhorar o nível de eficácia empresarial com a melhoria do processo de 

gestão dos fatores componentes de sua planília de custos. 
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