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GESTÃO FINANCEIRA E SUA IMPORTÂNCIA PARA A REDUÇÃO DE CUSTOS 

LOGÍSTICOS 

 

RESUMO  

O Presente trabalho Gestão Financeira e Custos Logísticos, tem como tema apresentar o 

conceito de aplicar a gestão financeira nas empresas e a importância de controlar os custos 

logísticos dentro das organizações. Dessa forma ao longo desta pesquisa o problema será 

respondido por meio análises, dos processos e das ferramentas que atuam para o 

desenvolvimento das organizações que estão iniciando no mercado de trabalho, ou até mesmo 

estão prestes a falir. Para assim, abordar os desafios que as organizações podem enfrentar para 

a redução dos custos logísticos, e informar a importância da gestão dos custos logísticos. 

Sendo assim o objetivo geral é planejar uma gestão financeira bem elaborada, com controles 

dos custos logísticos eficaz, pois estes itens são fundamentais para a saúde das empresas, 

notadamente para as organizações que sofrem tanto com a falta de controle quanto com a 

dificuldade em obter os recursos necessários ao financiamento das suas atividades 

operacionais. Dessa forma, que a metodologia utilizada par este trabalho foi através de 

consultas a livros, artigos, e sites confiáveis publicados nos últimos dez anos. Verificou-se 

que obter o planejamento da gestão financeira e controle dos custos no início de uma abertura 

de empresa, é estar à frente dos concorrentes, dominar os ambientes, e ter potencial para 

amadurecimento da organização. Contudo, a falta de controle financeiro é um dos principais 

problemas enfrentados pelas organizações.  Portanto, a partir desses resultados, é possível 

concluir que a aplicação dessas ferramentas nas empresas de forma eficiente, é o resultado de 

vantagem competitiva, crescimento, oportunidades e sucesso no mercado. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho propôs o estudo do tema Gestão Financeira e a importância da gestão dos 

custos logísticos nas empresas. Vale ressaltar que são ferramentas de gestão, que orienta o 

administrador no processo na tomada de decisões, definindo o caminho a ser seguido, para 

que a organização possa vencer as eventualidades, as incertezas, e os riscos decorrentes das 

mudanças ocorridas no mercado financeiro.  

A pesquisa justifica-se mediante a uma percepção das inúmeras empresas que acabam 

oscilando ou até mesmo falindo, por não executarem um bom modelo de gestão financeira e 

controle de custos logísticos. Dessa forma, essa pesquisa tem o intuito de mostrar a 

importância da gestão financeira, que quando bem-feita, serve de base para que as empresas 

cresçam e se desenvolvam. Sendo assim, os benefícios para o meio acadêmico relacionam-se 

com o conhecimento da aplicação das ferramentas do planejamento da gestão financeira e 

controle dos custos. Já para o meio social, se alinha com o crescimento de oportunidades de 

carreira em organizações com resultados satisfatórios. 

Então, como ferramenta de desenvolvimento e gestão, apresenta-se o planejamento, 

que como questão a pesquisa buscou responder: qual os impactos da gestão financeira para 

que as empresas alcancem melhores resultados e executem com eficiência a redução de custos 

logísticos? Sendo assim, em um mercado cheio de incertezas, as empresas precisam apostar 

na gestão financeira logística para lidar com a crise. Dessa maneira, para lidar com tudo isso 

de maneira eficiente, o primeiro passo envolve integrar, padronizar e contabilizar 

os processos do setor com base nos custos implicados.  

Logo, o presente trabalho teve como objetivo geral apresentar a importância da 

aplicação da gestão financeira nas empresas e os impactos positivos da redução dos custos 

logísticos. E possui como objetivos específicos: conceituar as ferramentas, análises e 

processos da gestão financeira; abordar os desafios que as organizações podem encontrar no 

mercado econômico, e demonstrar a importância dos custos logísticos para o desempenho 

financeiro das empresas. 

https://www.grupotpc.com/blog/sucesso-na-logistica/


  

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma revisão de literatura com método 

de pesquisa bibliográfica, serão pesquisados em livros, dissertações e artigos científicos. Os 

principais autores consultados foram: Assaf Neto, Faria Costa e entre outros. Foi feito um 

levantamento bibliográfico em gestão financeira e controles dos custos logísticos, através de 

livros, artigos, sites confiáveis publicados nos últimos vinte anos. Buscou-se, nesse estudo, 

conhecer os tipos de ferramentas que permitem aos gestores a realização do planejamento 

financeiro e implementação da redução dos custos nas organizações. Portanto, as palavras-

chave utilizadas na busca serão: Gestão Financeira, Importância dos custos logísticos, 

Planejamento, Desafios e Estratégias de custos.  

 

2. ANÁLISE, PROCESSOS E FERRAMENTAS DA GESTÃO FINANCEIRA 

  

2.1 A ANÁLISE DO PLANEJAMENTO DA GESTÃO FINANCEIRA  

A Gestão Financeira é uma ferramenta para o controle de todos os fluxos financeiros 

realizados pela empresa, que busca definir e analisar quais são os gastos e ganhos da 

organização durante um período determinado. A partir deste projeto, é possível organizar 

fluxos de caixa, entender o impacto das dívidas no desempenho do empreendimento, observar 

despesas que podem ser reduzidas, otimizar processos, e traçar um planejamento financeiro. O 

estudo pode servir tanto para manter a saúde contábil da empresa, quanto para planejar futuros 

empréstimos e investimentos em expansão, de modo a prevenir pagamentos de juros abusivos. 

A gestão financeira, conforme Assaf Neto e Lima (2010), é a área que engloba o 

estudo sistemático tanto prático quanto teórico com vistas a excelência no processo 

empresarial, isto é, no direcionamento de investimentos em sua maximização. Ou seja, esta 

ciência utiliza-se de funções administrativas altamente capazes de direcionar um 

empreendedor ao sucesso na atividade pleiteada, como no planejamento financeiro, no 

controle financeiro e na administração de ativos e passivos. 

Para ser um bom gestor da empresa é imprescindível que ele identifique sua situação 

financeira. Desta forma, ganha-se mais facilidade e autonomia na hora da tomada de decisão 

em um curto espaço de tempo. No entanto, é preciso identificar a sua capacidade de deixar as 

contas em dia, analisar os seus resultados. Assim, será possível identificar os problemas 

existentes na economia da entidade. É de extrema importância que você deixe seus dados 



  

contábeis atualizados. Um bom contador pode te ajudar neste aspecto, pois as demonstrações 

contábeis, bem como todos dados e informações fornecidos pela contabilidade o ajudarão a 

identificar eventuais problemas na gestão financeira e então o auxiliarão na tomada de decisão 

futura e imediata da companhia. 

Levando em consideração as estratégias de finanças para o processo na tomada de 

decisão dentro das organizações. Para Mintzberg et al (2006) a gestão financeira  é um 

conjunto de procedimentos e ações administrativas vinculados à análise, ao controle e ao 

planejamento de todas as atividades financeiras de uma empresa. Por meio de registros 

adequados e de um bom acompanhamento por parte do gestor, é possível obter informações 

que contribuam para o planejamento do negócio e para a otimização dos resultados como um 

todo. Dessa forma, a gestão financeira engloba todas as atividades vinculadas ao controle dos 

recursos financeiros da empresa, visando garantir que a sociedade empresária tenha dinheiro 

suficiente para manutenção, investimentos e crescimento próprio. 

Assim, com você fazendo a análise da gestão financeira, vendo os pontos positivos e 

negativos da economia da empresa, poderá desenvolver métodos para desenvolver o 

crescimento de sua empresa. Pois uma companhia que tem as finanças em dia passa uma boa 

imagem perante o público. Ou seja, ela passa a atrair mais clientes e até mesmo investidores, 

que assegurarão a saúde financeira da entidade. 

Levando em consideração as estratégias de finanças para o processo na tomada de 

decisão dentro das organizações. Para Mintzberg et al (2006) a gestão financeira  é um 

conjunto de procedimentos e ações administrativas vinculados à análise, ao controle e ao 

planejamento de todas as atividades financeiras de uma empresa. Por meio de registros 

adequados e de um bom acompanhamento por parte do gestor, é possível obter informações 

que contribuam para o planejamento do negócio e para a otimização dos resultados como um 

todo. Dessa forma, a gestão financeira engloba todas as atividades vinculadas ao controle dos 

recursos financeiros da empresa, visando garantir que a sociedade empresária tenha dinheiro 

suficiente para manutenção, investimentos e crescimento próprio. 

O controle financeiro, segundo Seleme (2012), possibilita saber com exatidão o ponto 

inicial da geração dos recursos financeiros, administrar um calendário de fluxo de entrada e 

saída, conhecer a dimensão financeira da organização para possíveis compromissos 

https://iugu.com/blog/planejamento-financeiro-empresa/
https://iugu.com/blog/planejamento-financeiro-empresa/


  

financeiros, 18 apontar a fonte dos recursos financeiros, como também, observar o ciclo 

operacional da empresa. Ou seja, em tempos determinados para recebimento e pagamento.  

Assim, “Para a maioria das empresas de pequeno porte, independentemente do setor 

de atividades, verificamos que os controles de caixa e de bancos, controles de contas a receber, 

de contas a pagar, controles de despesas e controles de estoques são essenciais para a gestão 

financeira, ou seja, sem esses controles, o empresário terá dificuldades para gerenciar as 

finanças da empresa” (SEBRAE, 2005, p.14).  

Na FIG. 1, são relacionados alguns dos controles financeiros essenciais para uma 

gestão eficiente. 

Figura 1 – Demonstração dos Controles Financeiros 

 

Fonte: Adaptado de HOJI1 (2010 citado por SELEME, 2012). 

 

Ainda que pareça ser uma tarefa fácil, a realização diária de documentação financeira 

requer cuidados. Com o advento da tecnologia, há várias ferramentas tecnológicas capazes de 

auxiliar o empreendedor no controle financeiro. Entretanto, o estudo dos mecanismos mais 

simples para a realização do fluxo de caixa poderá também ser de grande utilidade para o 

empreendedor. Tudo isso observando a veracidade das informações no intuito de manter e 

viabilizar recursos para as organizações. 

 

 



  

2.2 PROCESSOS DO PLANEJAMENTO DA GESTÃO FINANCEIRA PARA AS 

ORGANIZAÇÕES 

A gestão financeira é uma das funções administrativas mais importantes em uma 

empresa. Responsável por planejar e controlar o uso dos recursos da organização, a gestão 

financeira influencia em todos os setores do empreendimento, pois o funcionamento de cada 

um deles depende do orçamento. É graças à correta aplicação de recursos que as operações 

conseguem gerar lucro para a empresa. Fica evidente que a gestão financeira é estratégica. 

Apesar disso, essa área, comumente, emperra em barreiras como a dificuldade de estabelecer 

processos, falhas analíticas, perda de informação, planejamento ineficaz e erros de apuração.  

Às vistas de Cheng (1989), Gestão Financeira pode ser entendida como um conjunto 

de atividades que estão relacionadas com a administração, concessão, produção e auditoria de 

gastos e investimentos financeiros dentro de uma instituição. É através da boa gestão dessas 

tarefas, que é possível tomar boas decisões de modo que maximize o lucro líquido da 

organização e mantenha esta saudável financeiramente (UNILUS, 2016). E deste modo, é 

elencada como a atividade principal para desenvolvimento rentável e sustentável de empresas 

de pequeno, médio e grande porte, não importando suas finalidades de lucro (SILVEIRA, 

2003).  

Já Bittencourt e Palmeira (2012) assim como Silveira (2003) entendem o conceito de 

Gestão Financeira como um conjunto de atividades administrativas que envolvem as bases da 

administração, planejamento, análise e controle, mas frisam que todo processo administrativo 

deve visar como objetivo final e maior maximizar os resultados econômicos e/ou financeiros 

gerados pelas operações empresariais, mesmo que o lucro também seja peça fundamental da 

instituição. 

Deste modo, especificamente, Gestão Financeira é uma decisão puramente 

administrativa ligada ao setor financeiro de uma instituição que busca inocuamente o melhor 

resultado dentro do menor tempo possível (PALMEIRA, 2012).  

Ainda neste campo de características desta atividade, Custódio et al. (2010) inferem 

que: A gestão financeira eficaz precisa ser sustentada e orientada por um planejamento de 

suas disponibilidades, para isso, o gestor precisa de instrumentos confiáveis que auxiliem a 

aperfeiçoar os rendimentos dos excessos de caixa ou estimar as necessidades futuras de 

https://www.equals.com.br/blog/gestao-financeira-8-erros/


  

financiamentos, para que possa tomar decisões certas e oportunas (CUSTÓDIO et al., 2010, p. 

277, grifo do autor).  

Desta forma, tão quanto é necessária, obrigatoriamente, uma Gestão Financeira para o 

otimizado funcionamento de uma empresa, é necessário à Gestão Financeira um conjunto de 

ferramentas que auxiliam neste processo, atenuando riscos e promovendo, assim, equilíbrio e 

sustentabilidade empresarial do médio e longo prazo.  

Este conjunto de ferramentas ou instrumentos mencionados tanto por Custódio el. al. 

(2010) quanto por Palmeira (2012) e Cunha (2002) baseiam-se, intuitivamente, através do 

planejamento fixo empresarial que compreende três pilares de atuação: (1) planejamento 

estratégico, (2) plano tático e (3) planejamento operacional – todos presentes em diferentes 

níveis e escalas dentro de uma instituição tão quanto também estão presentes dentro de setores 

específicos, onde a organização vertical faz-se necessária para o devido acompanhamento e 

melhora produtiva do setor.  

Os três pilares de atuação do planejamento empresarial encontram-se expressos na 

Figura 2. 

 

Figura 2: Áreas de Planejamento fixo empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Alves (2015) 



  

De modo geral, aos entendimentos de Palmeira (2012), a gestão financeira do 

planejamento estratégico preocupa-se com o entendimento das necessidades dos stakeholders, 

isto é, com o interesse coletivo idealizado por acionistas, cotista e/ou legitimados donos de 

empresa. É uma atividade que demanda realização em todos os níveis empresariais vistos, 

principalmente em médias e pequenas empresas que se subscrevem, nas vias de fato, através 

de orçamentos de curto e médio prazo, e também por serem formadas, em suma, por empresas 

de modelo familiar.  

Já na esfera tática, Cunha (2002) infere que se trata de uma atividade global, isto é, de 

dever de todas e quaisquer instituições, de delegar. Assim, é um modelo de setorização que 

busca maximizar os resultados para cada atividade desenvolvida em instituições, sejam estas 

visando o lucro ou não.  

Neste horizonte, o autor entende que o uso de ferramentas de Gestão Financeira deve 

ser reconhecido por todos os setores visto que, nesta esfera, há uma necessidade de utilização 

destas ferramentas para a realização de relatórios que vão auxiliar na tomada de decisões no 

campo do planejamento estratégico. Portanto, faz- 24 se necessário ao campo de planejamento 

tático administrativo o padrão, a motivação e, principalmente, a legitimidade da informação 

repassada.  

No último campo, planejamento operacional, Custódio et. al. (2010) entendem que são 

as atividades bases de uma empresa que vão desde a comercialização de seus 

produtos/serviços até o atendimento direto de seus consumidores. Sendo assim, é a base da 

cadeia produtiva em gestão financeira, não atentando-se para o uso de ferramentas 

administrativas de gestão, mas sim para a atividade raiz desempenhada. Assim, para o autor, 

os fatores importância nesta área são o guia (aqui tratando-se da figura gerencial – que possui 

conhecimento das ferramentas) e a racionalidade, isto é, o reconhecimento da necessidade de 

fazer. 

Sendo assim, a concepção da gestão financeira menciona-se a um processo sistêmico 

que possibilita determinar o melhor caminho a ser seguido por uma organização, para 

alcançar seus objetivos, dentro de um cenário econômico. Dessa forma, a gestão financeira 

tem como objetivo maximizar os resultados financeiros de uma empresa a partir 

do controle, análise e planejamento das suas movimentações financeiras. 

 



  

2.3 FERRAMENTAS DO PLANEJAMENTO DA GESTÃO FINANCEIRA PARA AS 

EMPRESAS 

As principais ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da gestão 

orçamentária são: ferramentas de orçamento (orçamentário estático e Rolling Forecast), 

ferramentas de planejamento base (Cinco Forças de Porter e Balanced Scorecard) e 

ferramentas de direito (workflow fisk).  

É importante entender, de antemão, que para Weston (2000), todas as atividades da 

administração orçamentária estão ligadas com: direito financeiro, direito administrativo e 

tributário, planejamento de gestão e auditoria. E, deste modo, o autor entende que este ramo 

de atividade desenvolvida pela gestão financeira deve ser visto como um conjunto de: [...] 

Normas, atividades e/ou princípios que regulam a atividade financeira de uma empresa, 

incumbindo a esta esfera da gestão financeira disciplinar e discernir toda constituição e a 

gestão das atividades empresariais, estabelecendo as regras e os procedimentos para a 

obtenção da receita pública e para a realização dos gastos necessários à consecução dos 

objetivos da empresa. A administração orçamentária, portanto, é uma atividade de análise 

administrativa, de auditoria de ocorrência, de determinação de regras e atividades, de 

assimilação matemática do futuro, sempre baseada em todas as definições previamente 

estabelecidas por lei e pelos stakeholders de uma instituição (Weston, 2000).  

Além do controle orçamentário, o planejamento base também é distribuído pelas 

atividades da gestão orçamentária, quando se entende que a administração é uma conjunção 

da área financeira e orçamentária; e assim, visa ligar a economia com a contabilidade e o 

direito tributário, realizando análises específicas da empresa que se aglomeram nas áreas dos 

serviços, gestão de auditoria, contabilidade e prestação de conta (GARRISON, 2007).  

Assim, possuir uma ferramenta de planejamento, isto é, que define cada passo que 

pode e deve ser tomado pelos setores de uma empresa, é fundamental para seu 

desenvolvimento sustentável (MORAIS, 2017). É neste campo, então, que ferramentas como 

análise Cinco Forças de Porter e Balanced Scorecard surgem como fundamentais no processo 

de planejamento para todos os níveis de planejamento empresarial em Gestão.  

 

 

 



  

2.3.1 Orçamento estático: 

De modo geral, às vistas de Garrison (2007), no orçamento estático, todas as previsões 

logísticas e orçamentárias são elaboradas antes do início da vigência do exercício em 

calendário, tendo em vista que: A característica principal do orçamento estático é a projeção 

de resultados para o período. A prática, portanto, está diretamente alinhada ao planejamento 

orçamentário, financeiro e estratégico do negócio. Assim, mais do que oferecer uma previsão 

de cenários, esse tipo de orçamento deve ser utilizado como um parâmetro. E o que se espera, 

assim, é que a projeção se concretize na prática, ou seja, é um modelo rígido, não permitindo 

que outros resultados sejam obtidos senão o previsto (GARRISON, 2007, p.231).  

A principal funcionalidade deste modelo, segundo Garrison (2007), é que este não 

permite que sejam extrapolados todos os orçamentos previstos, isto é, nenhum setor, sistema 

ou nível de planejamento pode utilizar maiores valores monetários do que previstos no início 

do exercício, indiferente de eventualidades. Neste horizonte, percebe-se ser uma ferramenta 

favorável às pequenas e médias e empresas pela inferência de máximos gastos, não 

permitindo que estas aumentam seu risco de crédito e liquidez e, por consequência, acabem 

terminando em insolvência (RICCA, 2007). A Figura 3 apresenta um modelo projeto para 

pequena empresa, segundo pesquisa de Silva (2004), com algumas empresas familiares de 

base orçamental. 

 

2.3.2 Orçamento rolling forecast: 

Aos olhos de Jeronimo (2017), o orçamento rolling forecast pode também ser 

chamado de orçamento contínuo ou mútuo, visto que tem sua aplicação voltada para os 

propósitos da empresa no decorrer dos próximos doze meses (exercício geral), servindo como 

importante instrumento estratégico para pequenas e médias empresas que tem fundamentação 

geral no curto e médio prazo.  

Todavia, um tanto quanto diferente do primeiro mencionado, nesta ferramenta, fazem-

se possíveis gerar modificações necessárias para corrigir falhas estratégicas ou operacionais e 

humanas durante o exercício (MORAIS, 2017), como por exemplo gastos não previstos, 

pausas sistemáticas na economia e afins. Assim, entende-se que tão quanto surge o nome, este 

modelo: Caracteriza-se pela continuidade operacional, através de uma determinação máxima 

de orçamento. Isso é, quando um mês é encerrado é descartado seu orçamento, gerando-se um 



  

novo que é incluído para os setores empresariais. O período é sempre mensal, bimensal ou em 

até doze meses (MARTINS, 2010; p.22, apud MORAIS 2017).  

Cabe salientar que esse tipo de orçamento tem uma aplicação muito importante em 

momentos de instabilidade ou crise (MORAIS, 2017), pois, dentro do orçamento geral 

previsto para um exercício, permite que alguns meses recebam mais disposições monetária do 

que outros, sempre respeitando um limite máximo, em porcentagem a ser extrapolado, 

determinado pelo gestor financeiro na realização da atividade orçamentária. 

 

2.3.3 Forças de Porter: 

De modo geral, esta é uma ferramenta desenvolvida em 2004 por Porter que define as 

forças competitivas que atuam no mercado ou em um investimento, área ou atividade que 

uma instituição deseja realizar. Sua realização parte de cinco campos, que são: os entrantes 

potenciais, a ameaça de substituição (do produto), o poder de negociação dos compradores, o 

poder de negociação dos fornecedores e a rivalidade entre os atuais concorrentes. As cinco 

forças refletem o fato que uma instituição, assim, não está limitada aos participantes 

estabelecidos, mas sim a todas as cinco forças (BARON E SHANE, 2013). 

 

Figura 3: Forças de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baron e Shane (2013) 

Às vistas de Baron e Shane (2013), cabe ao gestor elencar estes ao mesmo passo que 

deve disponibilizar para toda sua equipe de assistência, para que visem minimizar os riscos 



  

envolvidos com investimentos, atividades e exercício empresarial competente (BARON E 

SHANE, 2013). Por fim, cabe colocar também a ferramenta balanced scorecard, que auxilia 

na gestão orçamentária acessório junto com os outros dispositivos já apresentados. 

 

2.3.4 Balanced Scorecard  

O modelo de desempenho comumente encontrado em empresas está sempre baseado 

em medidas matemáticas financeiras, defendendo sempre estratégicas que estavam 

interligadas com a capacidade de produção em massa de retorno para estas, mas sem as 

especificidades e necessidades auxiliares e, principalmente, sem prezar pelo bom 

relacionamento dos clientes, terceiros envolvidos e fornecedores, e também suas qualidades, 

capacidades e competências (ARMOND, 2012). Neste campo, então, surge o Balanced 

Scorecard (BSC), que nasceu com objetivo de fazer com que as instituições consigam superar 

os limites de seus métodos antigos de avaliação, trazendo aos gestores a percepção de que 

apenas medidas financeiras não são suficientes para as tomadas de decisões. Assim, o BSC 

consiste em um conjunto integrado de medidas de desempenho oriundas da estratégia de uma 

empresa; e estas medidas direcionam, monitoram e avaliam a evolução dos objetivos 

estratégicos da organização. A Figura 6 elenca sua estrutura base. 

 

3. DESAFIOS QUE AS ORGANIZAÇÕES PODEM ENFRENTAR NO MERCADO 

ECONÔMICO PARA A REDUÇÃO DOS CUSTOS LOGÍSTICOS 

Os custos logísticos são ferramentas importantes para planejar e garantir a captação de 

recursos para que empresas se desenvolvam de forma sustentável. Para isso, ferramentas de 

controle são imprescindíveis para auxiliar na gestão das contas e investimentos da empresa. 

Dessa maneira, controle desses dados permite que você avalie como sua empresa performou 

no passado e o que está acontecendo no presente. Assim, é possível identificar possíveis 

falhas e despesas desnecessárias, projetando cenários futuros mais positivos. Por fim, utilizar 

dessas ferramentas te dará mais segurança e tranquilidade para tomar as melhores decisões em 

relação às finanças do seu negócio. 

De acordo com Freires (2000), os custos logísticos são aqueles relativos às atividades 

de planejamento, implantação e controle de todos os materiais e serviços de entrada, aqueles 

em processamento e os produtos ou serviços de saída da empresa, desde a origem até o ponto 



  

de consumo. Corroborando à esta conceituação, o Instituto dos Contadores Gerenciais – IMA 

(1992, p. 2) afirma que “os custos logísticos são os custos de planejar, implementar e 

controlar todo o inventário de entrada (inbound), em processo e de saída (outbound), desde o 

ponto de origem até o ponto de consumo” 

Para Bowersox e Closs (1996), o cenário econômico atual encontra-se altamente 

competitivo, exigindo das empresas maior flexibilidade e adequação às adversidades do 

mercado. A concorrência entre as organizações faz crescer cada vez mais a importância de os 

gestores manterem-se atualizados para a tomada de decisões rápidas e eficazes. 

A logística empresarial, segundo definição de Ballou (1993) “associa estudo e 

administração dos fluxos de bens e serviços e da informação associada que os põe em 

movimento” e implica tanto no suprimento físico ou administração de materiais como na 

distribuição física. A este conceito alguns autores chamam de “gestão da cadeia de 

suprimentos” ou “supply chain management”, que contém importantes implicações para o 

gerenciamento estratégico dos negócios em geral.  (LALONDE; POHLEN, 1996). 

Dessa forma, na atividade logística tem-se considerado, com frequência, o custeio 

baseado em atividades que procuram relacionar todos os custos relevantes necessários à 

adição e valor às atividades desenvolvidas, independentes de quando eles ocorrem. O critério 

de desenho do sistema de custeio, ou seja, as regras e procedimentos para identificação, 

agrupamento e definição dos custos têm impactos decisivos no processo de decisão, no 

sentido de ajudar o gestor a entender os principais fatores que afetam os custos com logística. 

Kaminski (2004) aborda que a principal dificuldade que muitas companhias têm no 

processo de adoção de uma abordagem integrada para a logística e para o gerenciamento de 

distribuição é a falta de informações sobre custos. Sendo assim, os sistemas convencionais 

agrupam os custos em categorias amplas agregadas, não permitindo a realização de uma 

análise mais detalhada. Contudo, sem esta facilidade para analisar dados de custos agregados, 

torna-se difícil identificar o potencial de negociação que pode existir dentro do sistema 

logístico da sua empresa. 

Os custos logísticos são definidos diferenciadamente nas empresas. Em muitos casos, 

esses custos diferem consideravelmente mesmo dentro de uma mesma empresa devido às suas 

operações. Observa-se, por exemplo, que algumas empresas não contabilizam os juros e a 

depreciação sobre os estoques como custos logísticos. Outras, incluem os custos de 



  

distribuição de seus fornecedores ou os custos de compra. Em alguns casos, até mesmo valor 

das mercadorias adquiridas está incluso nos custos logísticos (WEBER 2002; GUDEHUS e 

KOTZAB, 2009) 

Vale ressaltar que o gerenciamento logístico é útil para identificar, os problemas 

surgidos em diferentes níveis operacionais, que são ocasionados por impactos diretos e 

indiretos de decisões específicas. Cokins (2001) aponta que frequentemente, acontece que na 

tomada de uma decisão, numa determinada área, podem ocorrer resultados imprevistos em 

outras áreas, influenciando os padrões de pedido dos clientes e provocando custos adicionais. 

Portanto, a inovação constante dos produtos, processos e satisfação pessoal são os critérios 

para o bom crescimento operacional e, consequentemente, logístico nas empresas. Dessa 

forma, várias empresas desenvolvem suas atividades relativas à logística com finalidade de 

reduzir os custos.  

Figura 4 – Efeitos esperados da inovação logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kobayaski Shun’ichi, Renovação da Logística, 2000. 

 

Sendo assim muitas empresas utilizam das estratégias acima para melhorar o 

desempenho dos custos logísticos. Pois ter a inovação como um aliado é fundamental o 

desenvolvimento da organização e vale mencionar de acordo com a imagem acima vemos 

ótimas contribuições para o crescimento do faturamento da empresa. 



  

De forma geral, este estudo apresentou que, no tocante do desempenho geral das 

empresas, a logística existe para permitir que o estoque tenha as vantagens de posse, tempo e 

lugar desejados pelo menor custo total. Em outras palavras, uma empresa não tem o que 

vender se não for capaz de atender de maneira consistente às exigências de prazo e lugar. Isso 

requer que o escopo funcional da logística seja integrado para alcançar os objetivos da 

empresa.  (LALONDE; POHLEN, 1996) 

Adicionalmente, Sievanen, Suomala e Paranko (2004) indicam que, a competitividade 

tem exigido que as empresas desenvolvam vantagens competitivas em relação aos seus 

concorrentes que envolvem tempo, custo e nível de serviços. O gerenciamento logístico 

estratégico surge como uma ferramenta poderosa, com o objetivo de oferecer aos gestores 

parâmetros de avaliação do desempenho compatível com os objetivos da empresa, enquanto 

entidade patrimonial geradora de benefícios aos seus donos e demais partes interessadas. 

Vale ressaltar, que os custos logísticos podem ser gerenciados de forma a minimizar os 

gastos e maximizar a qualidade, sendo necessário contudo que a empresa tenha um real 

conhecimento de seus custos, da cadeia de suprimentos e da distribuição. Os objetivos claros 

da Logística são fazer chegar às mãos do consumidor (distribuidor), os produtos, com a 

qualidade esperada e no menor espaço de tempo possível. E se além desta máxima pudermos 

obter custos menores, teremos satisfeito também o objetivo do empreendedor que é a 

obtenção de maiores lucros.  

Desta forma toma-se necessária a adoção de um eficiente sistema de custos, e a 

produção de relatórios contábeis com informações, que possibilitem identificar a incidência 

dos custos em todas as fases do moderno processo de logística, tornando mais eficiente e 

eficaz a entrega do produto final ao consumidor, de acordo com a conformidade do pedido, ao 

menor espaço de tempo, atendendo as exigências ambientais, com os menores custos 

possíveis, contribuindo efetivamente para maximizar a rentabilidade da empresa. 

 

4. IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS PARA O 

DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS   

Vale mencionar, que a competitividade tem exigido que as empresas desenvolvam 

vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes que envolvem tempo, custo e nível 

de serviços. Dessa forma, o gerenciamento logístico estratégico surge como uma ferramenta 



  

poderosa, com o objetivo de oferecer aos gestores parâmetros de avaliação do desempenho 

compatível com as metas da empresa. Considerando a importância da Logística na atualidade 

e sua grande importância em termos de impacto de resultado nas organizações, acreditamos 

que são poucas as empresas que estão dando foquem necessário a esta área. Acredito ainda 

que, apesar de todo investimento em sistemas, estrutura e condições de trabalho, o principal 

elo de confiabilidade será o usuário, que deverá, através de mudança cultural, adaptar-se e 

executar toda a sua rotina física com as rotinas exigidas no procedimento.  

Na nova era dos mercados competitivos e globalizados, o aspecto custo vem cada vez 

mais assumindo uma importância significante na busca frenética das empresas por maior 

eficiência e produtividade. Porém, ao consolidar a redução de custos, as empresas vêm 

focando no tradicional custo do produto e se esquecem ou dimensionam mal os custos 

relacionados à Logística. Só para se ter uma ideia, este tipo de custo em geral assume a 

segunda posição em termo de valores, só perdendo para o próprio custo da mercadoria (porém 

em alguns casos, os custos logísticos são até maiores do que o próprio custo do produto, como 

no caso do sal). Portanto, saber identificar e mensurar esse tipo de custo pode muitas vezes 

significar a própria existência da empresa. Ou seja, quando falamos em custos logísticos, a 

primeira ideia que vem na cabeça é o custo com frete ou transportes. Apesar deste ser o mais 

significativo, os custos logísticos não se resumem somente a isso. Podemos identificar custos 

na armazenagem, nos estoques, no processamento de pedidos e é claro no transporte. (WOOD; 

ZUFFO, 1998). 

Como podemos ver, a gestão de custos logísticos é fundamental para uma empresa 

tornar as atividades mais enxutas e, ao mesmo tempo, rentáveis. Isso influencia diretamente 

na precificação dos serviços, o que ajuda a atrair mais clientes para o negócio. Sendo assim, 

podemos dizer que uma boa administração dos gastos ajuda a garantir não só a perenidade do 

negócio, mas também o seu sucesso no mercado. 

Para Ballou (2006), diante de um cenário onde a concorrência se mostra cada vez mais 

acirrada, a conquista de um diferencial competitivo passa a ser essencial para a consolidação 

de uma organização no mercado e para a conquista de um melhor market share. O cuidado 

com os custos das atividades são fundamentais no gerenciamento da empresa, pois baseando-

se neles se tomam decisões sobre precificação, mix de produtos e gestão estratégica 

(HORNGREEN; DATAR; FOSTER, 2007). Dessa forma, estando a par da importância de 



  

uma correta gestão dos custos empresariais, a apuração e gestão dos custos logísticos podem 

ser tratadas como diferenciais competitivos da organização. 

Lima (2002) destaca que o passar do tempo e da evolução tecnológica, vimos na 

tecnologia um fator primordial se tornando a base para a redução de custos no Brasil, mas 

muitos ainda não seguem essa linha de atuação. Dessa forma, aumenta a chance de situações 

de risco, prejudicando os resultados de sua equipe e da sua empresa. Portanto, saber como a 

tecnologia pode potencializar seu setor de logística é muito importante para superar os 

desafios do setor e crescer de forma saudável. 

A gestão de custos logísticos se mostra fundamental no gerenciamento das empresas e 

extremamente necessária no processo de tomada de decisão. Apesar de ser bastante complexa, 

tendo em vista que sofre influência de fatores não controláveis internamente como a política, 

a economia e a geografia, apresenta-se cada vez mais relevante no planejamento, execução e 

controle das operações corporativas (FARIA; COSTA, 2012). 

De acordo com Faria e Costa (2012), ao tomar uma decisão, o gestor precisa analisar 

todos os impactos que ela causará. No âmbito logístico, as decisões têm impacto operacional, 

patrimonial, financeiro e econômico, sendo assim, devem ser analisadas levando se em 

consideração a competitividade que a empresa deverá ter (com níveis de serviço 

diferenciados), a agregação de valor para o cliente (bom atendimento e comprometimento 

com prazos, qualidade e integridade) e a agregação de valor ao acionista, garantindo uma 

maior lucratividade e minimização dos custos totais 

Sendo assim, garantir uma boa gestão de custos logísticos é fundamental para manter 

os processos eficientes, além de proporcionar bons resultados. Assim, quanto maior a 

eficiência nos controles dos gastos logísticos, maior será o benefício para os clientes e melhor 

será a reputação da empresa.  (KAMINSKI, 2004). 

Vivemos em um ambiente de grande competição, com a globalização obrigando as 

organizações a serem cada vez mais ágeis nas tomadas de decisões em seu ramo de atuação. 

Esta agilidade só será possível se a organização possuir um sistema interligado de 

informações interdependentes de seus diversos departamentos, para que o resultado final 

almejado seja alcançado. 

Dentre as diversas áreas da organização, a Logística merece um tratamento 

diferenciado, considerando a posição estratégica dela, e seu amplo relacionamento com 



  

demais setores. Faria e Costa (2005), destacam que “é de extrema importância mensurar os 

fatores logísticos de sucesso que estão vinculados ao plano estratégico da organização, pois o 

desempenho econômico-financeiro da Logística que está além do nível de custo afeta 

positivamente o negócio”. 

Neste contexto, é possível verificar quão complexo mostra-se o processo de gestão dos 

custos logísticos, pois, necessariamente deve haver uma correta apuração destes custos, 

exigência esta, que muitas vezes não é atendida pela área contábil das empresas. Para que as 

informações de custos logísticos auxiliem efetivamente nas decisões empresariais, a 

contabilidade precisa estar adaptada às necessidades do processo logístico, fornecendo 

informações caracterizadas pela relevância, fidedignidade e tempestividade. As organizações 

que não se adequarem às exigências logísticas do mercado correm o risco de ter seu futuro 

prejudicado, estando sujeitas até mesmo a perda significativa de clientes (BERTAGLIA, 

2006). 

Através destas definições e enfoques, podemos entender por que hoje a Logística é 

tratada como um assunto estratégico para as empresas, que procuram diminuir o tempo entre 

compra de insumos, produção de bens e/ou serviços e sua entrega no destino final, de acordo 

com o desejo do cliente, levando-se em conta menor custo e maior qualidade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa, foi abordar que através da gestão financeira, pode-se 

possibilitar a formação de riquezas em curto e longo prazo, evitando as quebras prematuras 

dos negócios. Destaca-se, assim, a importância da administração financeira nesta área, ao 

buscar meios e conceitos técnicos que aprimorem e auxiliem as análises e práticas da gestão 

financeira. Contudo, a gestão financeira empresarial nada mais é do que controlar, analisar e 

planejar o fluxo financeiro de um negócio, e é impossível fazer qualquer um desses três, sem 

que os processos estejam bem definidos. Dessa forma, o estudo realizado permitiu identificar 

as ferramentas mais importantes que tornam possível a gestão financeira nas empresas. Nesse 

contexto, as ferramentas são utilizadas para manter o controle interno das atividades 

econômico-financeiras que influenciam as decisões na gestão empresarial. 

Através da presente pesquisa destacou que os desafios que as organizações podem 

enfrentar são: a falta ou ineficiência no gerenciamento da qualidade, constitui um 



  

dos principais problemas de logística, sendo capaz de ocasionar demoras, perda de 

desempenho e gastos desnecessários. Tudo isso impacta na satisfação dos consumidores, 

reduzindo-a e provocando prejuízos para o negócio. Sendo assim, a competitividade tem 

exigido que as empresas desenvolvam vantagens competitivas em relação aos seus 

concorrentes que envolvem tempo, custo e nível de serviços.  

Por fim, conclui-se que a importância da Logística na atualidade e sua grande 

notoriedade em termos de impacto de resultado nas organizações são essenciais para gestão 

dos custos, ou seja, são poucas as empresas que estão dando enfoque necessário a esta área. 

Portanto ainda que, apesar de todo investimento em sistemas, estrutura e condições de 

trabalho, o principal elo de confiabilidade será o usuário, que deverá, através de mudança 

cultural, adaptar-se e executar toda a sua rotina física com as rotinas exigidas no 

procedimento. Dessa forma, o gerenciamento logístico estratégico surge como uma 

ferramenta poderosa, com o objetivo de oferecer aos gestores parâmetros de avaliação do 

desempenho compatível com as metas da empresa.  
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