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SIMULAÇÃO DE SISTEMA LOGÍSTICO DE APOIO PARA EXPORTAÇÃO DE 
PARA-CHOQUES PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

1. RESUMO 
Neste trabalho empírico desenvolveu-se o sistema logístico e de apoio 

necessário para exportação de para-choques para os Estados Unidos da 

América (EUA). Identificou=se as necessidades de armazenagem e transporte, 

assim como a roteirização da carga. 

2. INTRODUÇÃO 
A economia do Brasil se mostra crescente e estável, posicionando o país 

como grande exportador de mercadorias, em especial, commodities minerais, 

agrícolas e manufaturados. Além disso, as áreas agrícola e industrial estão 

atualmente em estado de expansão e os serviços estão bem desenvolvidos. No ano 

de 2012 os destaques em produtos exportados pelo país foram: minério de ferro, 

petróleo, soja, carne e café; totalizando 47,1% do valor anual exportado. O Brasil 

possui uma economia aberta e inserida no processo de globalização, o preocupante 

é que a China, principal comprador de matérias-primas, tende a comprar menos 

insumos, devido à condição de transição econômica em que se encontra. O objetivo 

de crescimento anunciado pela China foi de 7,5%, sendo menor ao que fora 

anunciado anteriormente (8%). Essa situação derruba a cotação das commodities 

criando uma condição negativa para o Brasil. No desenvolvimento do trabalho, 

demonstraremos as etapas necessárias para exportarmos peças plásticas, mais 

especificamente, para-choques até os Estados Unidos, dividindo a demanda em 

vinte cidades diferentes.  

3. OBJETIVO 
O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma estratégia de exportação 

de   para-choques para os EUA que incorpora as etapas de armazenagem e 

distribuição dos produtos. 

4. METODOLOGIA 
Este trabalho consiste em uma pesquisa exploratória com revisão da literatura e 

estudo de caso empírico para criação de uma estratégia de exportação que 

incorpora as etapas de armazenagem e distribuição dos produtos. 
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5. REVISÃO DA LITERATURA 
Uma breve revisão dos principais conceitos relativos a transporte, armazenagem e 

logística internacional foram abordados. 

5.1.Transporte rodoviário 

O modal rodoviário é o mais usado por se tratar de um modal sem grandes 

restrições, levando nossas riquezas até seu destino final, tendo em vista que outras 

modalidades têm restrições maiores, suas características são múltiplas tendo 

modelos apropriados para cada tipo de carga, podendo conter reboques de vários 

tipos de uma só vez. Entretanto, as legislações e condições climáticas do Brasil e 

EUA são muito diferentes uma da outra, tornando-se um problema para os gestores. 

A malha rodoviária de nosso país pode até ter uma grande extensão, mas 

somente uma pequena parte é pavimentada somente 14% de nossa malha 

rodoviária é pavimentada, com uma extensão de 1.581,2 mil km de extensão 

somente 214,2 mil km é pavimentada, já nos Estados Unidos só de rodovias 

pavimentada tem uma extensão de 4,37 milhões de Km aproximadamente 20 vezes 

mais que o Brasil. Na Figura 1 é apresentado o mapa rodoviário do Brasil.  

5.2. Transporte ferroviário: 

Com o uso do transporte ferroviário em crescimento, foram criados vagões 

apropriados para transporte de contêineres, tendo capacidade de transportar até 200 

vagões, possibilitando o transporte de vários produtos de uma só vez, e percorrendo 

longas distancias, há também vagões para transporte de minério de ferro, e produtos 

a granéis, um sistema de tombamento que os virava de cabeça para baixo para 

descarregar. 

As empresas tendem a se instalar em galpões próximos ou até mesmo junto 

às ferrovias, facilitando a carga e descarga, e diminuindo os custos, visto que a 

capacidade de carga é consideravelmente grande. 

A infraestrutura dos EUA é bem desenvolvida, permitindo colocá-lo em 

destaque em relação ao resto do mundo em termos logísticos, permitindo assim a 

integração de todo o País por meio dos modais marítimos e rodoviário.  

Por se tratar de um modal que cobre todo o EUA, é o mais usado pelos que 

buscam minimizar suas despesas com transportes de seus produtos.  

Em nosso país temos um grande problema com nossa malha ferroviária. Pelo 

fato de termos uma extensão territorial parecida com a dos Estados Unidos e uma 
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malha ferroviária imensamente menor como apresentado na Figura 1. Além disso, 

nossa malha ferroviária é deficiente pelo o fato de ter quatro bitolas diferentes nos 

forçando a trasbordo de carga de um vagão para outro tornando a sua utilização 

quase que inviável em função do tempo gasto de um ponto a outro. (KEEDI, 2001; 

BALLOU, 2001; BERTAGLIA, 2003; NOVAES, 2004). 

  

Figura 1: Apresentação dos modais rodoviários e ferroviários do Brasil e dos EUA. 
Fonte: Ministério dos transporte, 2011. 
 

5.3. Transporte marítimo. 

O modal marítimo é o modal mais utilizado no comércio internacional, inclui 

tanto os navios que realizam tráfego regular, pertencentes a Conferências de Frete, 

Acordos Bilaterais e os outsiders, como aqueles de rota irregular, os “tramps". O 

modal marítimo é dividido em longo curso (Internacional) e cabotagem (Doméstico). 

Estes são os tipos de navio que existem; navios tanques, graneleiros para 

sólidos ou líquidos, petróleo, carga geral, carga seca, com controle de temperatura e 

porta contêiner. 

Temos rotas regulares onde são estabelecidas pela companhia de 

navegação, as que não são regulares estas não tem uma rota predefinida, os fretes 

são baseados em metro cúbicos. 

O conhecimento de embarque o (BL- Bill OF Landing), é um contrato de 

transporte e recebimento de títulos de crédito, emitido em 3 vias o mais importante 

nos comércios exterior. 

O frete a ser pago pela companhia responsável pelo embarque tem três 

maneiras, pré-pago, a pagar e pagável no destino. 

A tomada de decisão a respeito da contratação do transporte marítimo deve 

observar os seguintes aspectos: Transit Time (tempo entre o porto e o de destino 

final);	  Compatibilidade do ETA - Estimate Time Arrival, a data estimada de chegada 
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do navio no porto, com o prazo estipulado na Carta de Crédito ou disponibilidade da 

carga para embarque. 

5.4. Sistema portuário 

O Porto de Santos, localizado no município de Santos no Estado de São 

Paulo é o maior porto do nosso país e pode mandar mercadorias para todo o 

mundo. O Complexo Portuário responde por mais de um quarto da movimentação 

da balança comercial do Brasil que inclui os principais produtos a serem exportados 

como açúcar, soja, café, milho entre outros. Neste projeto escolhemos para porto de 

embarque o Porto de Santos. 

O nosso projeto objetiva mandar os para-choques para os portos de Louisiana 

e Houston nos Estados Unidos, a entrada desses portos fica pelo Golf do México e 

sua escolha foi para facilitar o escoamento dos nossos produtos até a cidade de 

Dallas, onde estará localizado o CD para atender as outras cidades americanas, 

com isso faremos com que os para-choques sejam entregues nas autopeças em 48 

horas. (KEEDI, 2001; BALLOU, 2001; BERTAGLIA, 2003; NOVAES, 2004). 

 

6. CÁLCULO DE FRETE, ESTOQUE E RESSUPRIMENTO 
O transporte rodoviário até o porto de Santos será efetuado por carretas porta 

contêiner com bugies com capacidade para 40 PÉS. A necessidade de 

equipamentos foi obtida a partir dos valores de demanda mensal e dos cálculos para 

dimensionamento da frota. Nas Figuras 2 e 3 são apresentados os dados de 

demanda presumida para a operação e as capacidades dos equipamentos 

escolhidos para operação respectivamente. 

 

 

Figura 2: Previsão de demandas.  Figura 3: Dados de capacidades 
utilizados. 
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6.1. Estoque de segurança 

Toda administração de estoque com foco em evitar falhas no atendimento ao 

cliente, requer que seja calculado um estoque de segurança.  

O valor médio de demanda diária do produto para operação foi calculado em 

12.727 unidades. No tocante ao valo do desvio padrão, na impossibilidade de se 

calcular o valor real adotou-se o valor de 6.967 obtido em operação similar. 

 Utilizando agora a fórmula para calculo do estoque de segurança, podemos 

encontrar o número exato de peças que devemos prever para evitar falhas no 

atendimento. Isso considerando um nível de atendimento de 99%, no qual o 

coeficiente equivale a (Zoc = 2,50). (ALT, 2006). 

𝑬𝑺 = Ƶ𝐨𝐜×𝐒𝐃× 𝒕𝒂           ES = 2,50 x 6967 x 1m     =     17417,5 => 17418 peças 
 

6.2. Ponto de pedido 

O ponto de pedido e o tempo de reposição precisam ser observados para que 

não haja falta do item a ser exportado ou falhas no abastecimento. O seu cálculo 

depende de alguns fatores relevantes, como:   Emissão da Requisição de Compra, 

pedido, tempo previsto para chegar o pedido, preparação do pedido e transporte. A 

formula para cálculo do ponto de pedido: PP = ES + (C x Tr); Na qual (ALT, 2006): 

PP = ES + (C x Tr)            PP= 17418 + (14737 x 1)                      PP= 32154 peças.  
 

6.3. Estoque máximo 

O cálculo do estoque máximo serve para orientar o gestor para a quantidade 

de itens a serem armazenados proporcionando a cobertura do processo produtivo 

por um determinado período, ele pode ser calculado a partir da soma entre os 

valores de estoque mínimo e ponto de pedido (ALT, 2006): 

EMáx = ES + PP              EMáx = 49.571 peças 
 

6.4. Representação gráfica 

Os valores de ponto de pedido, estoques máximo e mínimo, compõem as 

informações necessárias para elaboração da curva dente-de-serra. A curva em 

descendente mostra o consumo de para-choques, que parte do estoque máximo de 
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49.571 peças até atingir o estoque mínimo ou de segurança de 17.417 peças. A 

linha tracejada na vertical ascendente mostra a reposição desses para-choques por 

tempo de reposição (ALT, 2006).  

 
Figura 4: Modelo de variação do estoque para os para-choques. 

 
6.5. Cálculo da produtividade do veículo 

 
Para determinar a produtividade de um equipamento no sistema logístico 

precisamos avaliar as variáveis seguintes: 
1 – A tarefa é limitada pelo tempo (24 horas – 30 dias) 
2 – O serviço de transporte compreende: 
Carregamento / Embarque -> transporte -> Descarga / desembarque. 
Tempo total gasto no transporte é compostos por: tempo disponível por dia, dias 
trabalhados no mês, velocidade média e tempo de carga e descarga / embarque e 
desembarque. (KEEDI, 2001; BALLOU, 2001; BERTAGLIA, 2003; NOVAES, 2004). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑑𝑜  𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 =
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑥  𝑑𝑖𝑎𝑠  𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑚é𝑑𝑖𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑑𝑒  𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

=
16  . 22
70
50+ 6

= 25 

Produtividade do veículo = 25 viagens/mês,  totalizando 1.167 viagens o que nos 

resulta em 47 veículos. 

 

6.6 Cálculo do frete rodoviário  

Para calcularmos o frete precisamos classificar o tipo de carga transportada, 
pois cada carga exige serviços e equipamentos diferentes. Em sua classificação o 
material transportado enquadra-se como Carga Industrial, que é toda espécie de 
movimentação de cargas predominantemente industrial, como: peças, aços, 
componentes, máquinas, tintas, equipamentos, etc. Mas como temos o objetivo de 
atender o abastecimento em 100%, consideraremos a carga como urgente. 

O frete, nada mais é do que a parcela da tarifa que tem por finalidade 
remunerar o transporte do bem entre os pontos de origem e de destino. Incluindo os 
custos diretos e indiretos, os custos operacionais do veículo, despesas 
administrativas e de terminais, custos de gerenciamento de riscos, custos de capital 
e taxa de lucro operacional. A soma destes constitui o custo operacional, que é 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                  	  

7 
	  

específico para cada transportadora e para cada tipo de serviço realizado. Os dados 
instituídos para o cálculo do frete rodoviário podem ser analisados na Tabela 1. 

Desta forma, os custos relacionados ao transporte rodoviário nas operações 
internas (entre São Caetano do Sul e Santos) resultaram na seguinte equação:  

Frete: US$ 707,02 x 1167 contêineres transportados = $ 825.091,62/m.  
Tabela 1: Composição do custo do frete. 

 
 
6.7. Custos para desembaraço aduaneiro 

O processo de despacho Aduaneiro será efetuado por despachante 

autorizado, devidamente registrado e apto a praticar os atos e procedimentos fiscais 

de despacho. As atividades do despachante aduaneiro consistem em coordenar a 

exportação dos materiais, desde o recebimento do pedido até o embarque final. 

Dentre elas estão: ajuste dos embarques de acordo com os navios disponíveis, 

execução das operações alfandegárias, operação de embarque, pagamento de 

todos os custos portuários. 

Os dados para cálculo dos custos aduaneiros podem ser verificados na Figura 5. 

Desta forma, os custos relacionados ao transporte rodoviário nas operações 

internas (entre São Caetano do Sul e Santos) resultaram na seguinte equação: 

Custo Aduaneiro: $2.045,69 (dólares) x 1167 =$ 2.387.320,23/m 

Após o desembaraço aduaneiro a carga está liberada e com a documentação 

necessária de reconhecimento anexada. (KEEDI, 2001; BALLOU, 2001; 

BERTAGLIA, 2003; NOVAES, 2004). 

 
6.8. Cálculo do frete marítimo 

O transporte marítimo das peças será efetuado com saída do porto de Santos 

com destino aos portos de Louisiana e Houston. Todo processo de carregamento e 
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transporte será feito pela Hamburg Sud. O tempo de trânsito irá depender do porto 

origem /destino. Os navios da Hamburg Sud não fazem transbordo em nenhum lugar 

até chegarem aos EUA diminuindo o tempo de trânsito. Tempo estimado 

aproximadamente 22 dias. (KEEDI, 2001; BALLOU, 2001; BERTAGLIA, 2003; 

NOVAES, 2004). 

Levando em consideração esse tempo de transito, calculamos a quantidade 

de navios que estarão entre os trechos e a diferença entre os dias de partida entre 

os navios de modo a evitar atrasos no abastecimento. A carga total será dividida em 

8 navios que partirão a cada 4 dias do porto de Santos com destino aos portos 

americanos, apresentados na Figura 6. 

 

 

Figura 5: cálculo dos custos aduaneiros Figura 6: Navios cargueiros utilizados. 
Fonte: Hamburg SUD 

Para valores dos fretes pré-pagos ou pagos no destino a Hamburg Sud irá 
informar a taxa do dólar do dia para realização do pagamento. A relação média de 
fretes da Hamburg Sud encontra-se na tabela 2. 

Utilizando o valor de frete para contêiner de 40 pés, podemos calcular o custo 
mensal para transporte marítimo dos 1167 contêineres a serem exportados: 
Custo transporte marítimo: US$ 2.650,00 x 1167 =$ 3.092.550,00/m 
 
6.9. Armazenagem e distribuição 

Os para-choques desembarcados em solo americano serão destinados a um 
Centro de distribuição localizado na cidade de Houston. O custo de armazenagem 
foi descritos na Tabela 3. 
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Tabela 2:	  Custos	  por	  tipo	  de	  container Tabela 3:	  Custos	  por	  unidade 

 

 
Desta forma, os custos relacionados ao armazenamento resultaram na 

seguinte equação: Custo armazenagem: US$ 3,60 /un m x 280000 =$ 178.455,60/m. 
A distribuição a partir do CD para todas as cidades será efetuada por 

caminhões. Para as viagens em longa distância, os motoristas trabalharão 
respeitando as regras: intervalo para descanso de 30 minutos a cada 4 horas de 
direção, repouso de 36 horas, 2 motoristas em um mesmo veículo, jornada de 
trabalho de 8 horas, motorista em repouso – 30 % do custo hora e repouso diário 
fora do veículo ou com o mesmo parado por 6 horas. 

Como as distâncias entre as cidades são diferentes precisamos calcular o 
frete individualmente para cada cidade. Esses cálculos estão descritos abaixo: 

 
 Para a noção exata dos custos logísticos do processo total de exportação 

somamos todos os custos descritos ao longo do trabalho: 

Custo total mensal do frete no Brasil US$ 825.091,62  
Custo total mensal aduaneiro US $ 2.387.320,23 
Custo total mensal do frete marítimo US $ 3.092.550,00 
Custo total mensal da armazenagem US $ 178.455,60 
Custo total mensal do frete no EUA US $ 1.014.588,84 
Custo total do processo logístico mensal US $ 7.498.006,29 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                  	  

10 
	  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
8. A simulação do sistema logístico para exportação de para-choques para os 

EUA indica um custo mensal de US$ 7.498.006,29. 

Depois de calculados todos os custos de frete, armazenagem e 

documentação, chegamos ao valor médio por peça para exportá-las para os Estados 

Unidos, no qual o custo agregado em cada uma delas seria em torno de $ 27,00.  

 

9. FONTES CONSULTADAS 
 

ALT, Paulo R. Administração de materiais e recursos patrimoniais. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. Porto Alegre: 

Bookman, 2001. 

BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística: e gerenciamento da cadeia de 

abastecimento. São Paulo: Saraiva, 2003. 

CHRISTOPHER, M. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. 

São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 

Hamburg – SUD, disponível em: hamburg-sud.com, acessdo em: 08 de maio 

de 2013. 

KEEDI, Samir. Logística de transporte internacional. São Paulo: Aduaneiras, 

2001. 

Ministério dos Transporte do Brasil, Mapa Rodoviário do Brasil, Brasília, 

2011.	  

NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. 

Campus, 2004. 


