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Resumo 

 

Este estudo objetiva identificar quais as principais práticas de gestão de custos de green 

logistic, a partir de uma análise única e aprofundada em uma agroindústria da região Sul do 

Brasil, a fim de fornecer indicativos e possibilidades de adequação. Para tanto, realiza-se 

entrevistas e verificações dos processos internos e estabelece-se procedimentos de análise 

específicos e sequenciais que envolvem: (i) verificação das práticas de green logistic 

utilizadas em relação às apresentadas na literatura; (ii) identificação dos elementos de custos 

modificados ou incrementados por estas práticas; (iii) analise das diferentes formas de gestão 

destes custos. Utiliza-se como base as práticas de green logistic identificadas por Engelage, 

Borgert e De Souza (2016), classificadas por uma taxonomia que envolve nove componentes. 

Os resultados indicam que a empresa pesquisada utiliza cerca de 75% das práticas analisadas 

com a adição de duas que não constavam nos achados literários, voltadas a programas de 

reciclagem junto à comunidade e políticas de economia de água. Quanto aos elementos de 

custos modificados ou incrementados e sua gestão, verifica-se que, dentre os itens verificados, 

muitos, num primeiro momento, não são controlados separadamente, mas as informações 

pertinentes são introduzidas em um sistema integrado e passíveis de verificação. Também 

constata-se que a empresa não utiliza ferramentas e metodologias específicas de gestão de 

custos, mas muitas de suas práticas assemelham-se a métodos conhecidos na academia. 

 

 

Palavras-Chave: Green logistic. Gestão de custos. Agroindústria. 

 

1. Introdução 

 

As organizações empreendem esforços na busca por maneiras de diferenciar seus 

produtos e serviços e qualificar seus processos, a fim de se tornarem mais competitivas 

mediante as transformações econômicas e operacionais oriundas dos avanços tecnológicos, do 

rompimento de fronteiras comerciais e das novas formas das transações (BAJOR; BOŽIĆ; 

ROŽIĆ, 2011; BASU; BAI; PALANIAPPAN, 2015). Desta forma, o gerenciamento logístico 

e da cadeia de suprimentos pode representar um avanço no que se refere à penetração em 

novos mercados e ao aumento no volume de vendas e de lucros, uma vez que estas operações 

correspondem a uma parcela significativa dos custos empresariais, com variações que podem 

representar entre 4% a 30% do total das vendas (BALLOU, 1997). 

Para as empresas a logística torna-se um importante processo de agregação de valor, 

pois envolve o planejamento, a implementação e o controle eficiente dos fluxos e 

armazenagem de materiais, produtos e informações no decorrer da cadeia de suprimentos 

(BALLOU, 1997; DEY; LAGUARDIA; SRINIVASAN, 2011; ABDUAZIZ et al., 2015). 

Este gerenciamento torna-se relevante à medida em que os produtos e serviços têm pouco ou 

nenhum valor se não estiverem na posse dos clientes quando e onde estes desejarem, com 

qualidade e nas condições requeridas (BALLOU, 1997). 
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Paralelamente às questões logísticas, outro fator de notoriedade nas considerações 

gerenciais é a introdução de práticas sustentáveis, proveniente da conscientização e 

responsabilização dos gestores, das exigências do mercado, da pressão dos stakeholders e do 

atendimento à legislação ambiental, com vistas a criar uma melhor imagem e fortalecer a 

empresa frente à competição existente (RIBEIRO; SANTOS, 2012; SRISOEN, 2013; BASU; 

BAI; PALANIAPPAN, 2015, SEROKA-STOLKA, 2014).  

Sob esta perspectiva, a interação entre características sustentáveis e operações 

logísticas, denominada “green logistic” ganha relevância, principalmente em função da sua 

representatividade nas taxas de emissões de poluentes e no consumo de recursos e energia. 

Bajor, Božić e Rožić (2011) alegam que a logística representa cerca de 10% da geração de 

CO2 mundial, com previsão de atingir entre 15% e 30% até 2050.  

A green logistic visa inibir ou restringir danos ao meio ambiente e sociedade ao 

alcançar um equilíbrio entre os objetivos ambientais, econômicos e sociais (Triple Bottom 

Line), com a introdução de medidas sustentáveis que propiciem retornos financeiros à 

empresa sem deixar de se preocupar com a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades (ONU, 1991; CILIBERTI; PONTRANDOLFO; SCOZZI, 2008; 

SEROKA-STOLKA, 2014).  

O alcance destes objetivos demanda uma gestão qualificada nos diferentes aspectos 

empresariais, uma vez que, quando bem geridas, atitudes sustentáveis podem impactar 

positivamente na economia, nos processos e na imagem de uma organização, ao possibilitar o 

aumento da eficiência produtiva e o desenvolvimento sustentável (SRISOEN, 2013; ZHANG 

et al., 2012).  

Neste contexto, destaca-se a importância da variável “custo” enquanto fator 

influenciador ou impactante na adesão de práticas de green logistic, uma vez que, segundo 

Anderson e Narus (1995) e Bajor, Božić e Rožić (2011), a incorporação de práticas verdes 

exige investimentos e gastos adicionais que requerem planejamento e controle para que não 

comprometam a continuidade da organização (ANDERSON; NARUS, 1995; BAJOR; 

BOŽIĆ; ROŽIĆ, 2011). 

Seuring e Goldbach (2013) e Iakovou et al. (2014) afirmam que a busca pela 

minimização dos custos logísticos está entre os objetivos mais citados na gestão da cadeia de 

suprimentos. Desta forma, gerir os elementos de custos de green logistic pode se tornar um 

diferencial competitivo, ao induzir à eficiência operacional com eliminação de desperdícios, 

dinamização das atividades, incorporação de tecnologias e potencialização dos recursos. 
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No que tange aos elementos de custos da green logistic, Iakovou et al. (2014) apontam 

algumas possibilidades direcionadas essencialmente ao transporte e aos centros de 

distribuição. Outros autores também tratam conjuntamente das variáveis “custos logísticos” e 

“sustentabilidade” (CILIBERTI; PONTRANDOLFO; SCOZZI, 2008; PING, 2009; 

SEROKA-STOLKA, 2014), porém a maioria são verificações em componentes isolados da 

green logistic, como é o caso dos transportes (LIN et al., 2014; IAKOVOU et al., 2014) e da 

logística reversa (SBIHI; EGLESE, 2007), havendo poucas pesquisas que abordam sobre 

gestão de custos de green logistic de forma ampla. 

Esta assertiva é corroborada pelo estudo de Machado et al. (2016), que objetivou 

analisar as contribuições empírico-teóricas das pesquisas em gestão de custos de green 

logistic. Os autores identificaram cinco estudos que continham atribuições inerentes à gestão 

de custos mencionados em seus objetivos, dentre o total de 52 da base inicial. Destes, apenas 

um tratava da green logistic de forma abrangente, ou seja, analisava os custos em diversos dos 

seus componentes. Os demais, abordavam isoladamente transporte, produção e compra, e um 

tratava da cadeia de suprimento. Contudo, torna-se necessário expandir esta visão, a fim de 

conhecer estes custos com maior especificidade e abrangência, ao considerar conjuntamente 

diferentes componentes da green logistic. 

Além do número reduzido de estudos que abordam diretamente o tema, outro fator que 

dificulta a identificação de elementos de custos de green logistic é o fato de que, segundo 

Costa (2011), a legislação ambiental brasileira, apesar de relativamente ampla, não possui 

fiscalização rigorosa como em outros países, o que leva à baixa adoção de práticas 

sustentáveis e à limitação de seus registros e divulgação por parte das empresas. 

Neste sentido, a realização de análises aprofundadas em uma organização torna-se 

uma alternativa na busca por informações que retratem a realidade empresarial e forneçam 

indicativos das práticas de green logistic, dos elementos de custos derivados destas práticas e 

das diferentes formas para gerenciá-los. Portanto, este estudo analisa uma agroindústria da 

região sul do Brasil direcionada à produção e industrialização de carne de frango. Salienta-se 

que o Brasil lidera o ranking mundial de exportação de carne de frango há dez anos (BRASIL, 

2015) e segundo dados do Ministério da Agricultura, tem-se a expectativa de que até 2020 a 

produção brasileira suprirá 44,5% do mercado mundial. Em 2014 a região sul foi responsável 

por cerca de 63% do abate de frangos no país (SIGSIF, 2014). 
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Diante deste contexto, se estabelece a seguinte questão de pesquisa: quais as 

principais práticas de gestão de custos de green logistic, utilizadas por uma agroindústria da 

região sul do Brasil? 

A importância deste estudo apoia-se na crescente proeminência dos eixos logístico e 

sustentável. Primeiramente, destaca-se que as operações logísticas estão presentes em toda a 

cadeia de suprimentos e ocupam lugar de destaque nos custos organizacionais (BALLOU, 

1997; SEURING; GOLDBACH, 2013). Já o enfoque socioambiental passa a ser uma variável 

importante em função da pressão cada vez maior e mais efetivas dos stakeholders por 

condutas sustentáveis proativas que minimizem o impacto das atividades empresariais sobre o 

ambiente e a sociedade (LIN; HO, 2008; LAI; WONG; CHENG, 2012). Além disso, práticas 

sustentáveis também requerem investimentos e incorporação de custos para sua 

implementação e manutenção e, portanto, seu gerenciamento pode representar um quesito 

estratégico importante para as organizações (LIN; HO, 2008, IAKOVOU et al., 2014). 

Ao considerar a relevância do tema, este estudo pode servir como direcionamento a 

outras empresas, mesmo que de segmentos distintos, pois fornece indicativos e possibilidades 

de adequação, ao propiciar maior compreensão de práticas existentes. Para a empresa objeto 

de análise, possibilita-se a visualização do que está sendo realizado e do que pode ser 

aperfeiçoado, fornecendo base para a realização de marketing sustentável e tomada de decisão 

estratégica.  

 

2. Revisão Teórica 

 

Green logistic pode ser definida como a busca pela redução de externalidades 

negativas a partir do planejamento, implementação e controle eficiente dos fluxos e 

armazenagem de materiais, bens, produtos e informações no decorrer da cadeia de 

suprimentos. Esta busca visa alcançar o equilíbrio sustentável entre os objetivos ambientais, 

econômicos e sociais (BALLOU, 1997; PING, 2009; SEROKA-STOLKA, 2014).  

Devido à abrangência do termo, a green logistic sofre impacto significativo das 

decisões tomadas em áreas funcionais da empresa, uma vez que as operações logísticas estão 

eminentemente compreendidas nestas atividades. Desta forma, pode-se dizer que a green 

logistic inclui diferentes componentes importantes para o desenvolvimento sustentável, ou 

seja,  atividades em que ocorrem o fluxo logísticos (WU; DUNN, 1995; BALLOU, 1997; 

PING, 2009).  
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Diversos estudos apresentam classificações, muitas delas semelhantes e 

complementares, para representar a composição e abrangência de green logistic. Embora a 

formação de uma taxonomia para classificação destes componentes não seja o objetivo central 

destes estudos, é utilizada para organizar e facilitar a visualização e dinamização dos 

processos. 

Hung Lau (2011) realizou um estudo piloto em indústrias de aparelhos eletrônicos na 

China e no Japão para verificar o desempenho de green logistic e gerar comparabilidade entre 

os países, com a aplicação de um índice desenvolvido pelo próprio autor. O estudo centra-se 

em três categorias principais, quais sejam: compra, embalagem e transporte. Porém, no 

decorrer das análises, cita também a logística reversa, o design de produtos, a gestão de 

materiais, a distribuição, comercialização e produção verde.  

O estudo de Xiu e Chen (2012) apresenta uma verificação da literatura na Alemanha, 

Estados Unidos da América e Japão sobre as práticas e experiências no desenvolvimento de 

green logistic, a fim de propor algumas medidas e recomendações que, adequadas à realidade 

nacional, pudessem influenciar na melhoria dos níveis de adesão deste conceito na China. 

Pelas constatações literárias, os autores afirmam que a green logistic refere-se ao 

planejamento e implementação de condutas verdes que envolvem as atividades de transporte, 

armazenagem, embalagem, carga e descarga, processamento e circulação de produtos e fluxo 

dos serviços.  

Dey, Laguardia e Srinivasan (2011) também realizaram uma revisão de literatura para 

analisar o estado atual da sustentabilidade nas operações logísticas e fornecer recomendações 

para as empresas acompanharem a evolução deste conceito. Para tanto, identificam práticas de 

green logistic durante toda a cadeia de suprimentos e dividem-nas em cadeia de fornecimento, 

agregação de valor corrente, cadeia de distribuição e cadeia de logística reversa, que 

incorporam atividades de compra, armazenagem, geração e repasse de informações, 

embalagem, transporte, distribuição e comercialização. 

Chen, Jiang e Wang (2011) propõem estratégias e medidas ecológicas voltadas às 

questões logísticas para o segmento varejista de aparelhos eletrônicos, e dividem estas 

práticas em cinco grupos de destaque: aquisição verde; embalagem verde; transporte verde; 

armazenamento verde; e logística reversa. Já González-Benito e González-Benito (2006) 

identificam fatores que determinam a implementação de green logistic, ao tomar por base 

empresas industriais espanholas. Os autores baseiam-se em duas variáveis principais: a 

pressão das partes interessadas e os valores e crenças de seus gestores. Também alegam que 
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estas estão presentes nas atividades de compras, produção, embalagem, distribuição e 

logística reversa. 

Nesta perspectiva, Wu e Dunn (1995) apresentam algumas medidas que podem ser 

tomadas para que empresas e governos consigam dar enfoque à gestão ambiental proativa, 

que envolvem, dentre outros fatores, a aquisição de matéria-prima, a logística de entrada 

(matéria-prima), a logística de distribuição (produtos), marketing e serviço pós-venda. 

Entretanto, os autores dão destaque às atividades de transporte e logística reversa, devido ao 

seu impacto potencial no ambiente.  

O estudo de Engelage, Borgert e De Souza (2016) buscou identificar as principais 

práticas de green logistic consideradas pela literatura. Os autores organizam uma taxonomia 

que compreende nove componentes e, com respeito a esta taxonomia, identificam 112 práticas 

de green logistic, dentre as quais 85 direcionam-se às empresas, 24 aos governos e órgãos 

competentes e três relacionam-se aos consumidores. 

A Figura 1 ilustra a taxonomia dos componentes da green logistic e os itens que são 

por ela afetados. Esta taxonomia considera as atividades mencionados pelos estudos 

identificados, porém, alguns não compõem esta listagem, por entender-se que já são 

abrangidos pelos demais ou por referir-se apenas a variações de nomenclatura. 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Taxonomia dos componentes da green logistic 

Fonte: Adaptado de Engelage, Borgert e De Souza (2016) 
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Conforme demonstrado na Figura 1, a green supply chain management (GSCM) 

apresenta-se como um grande grupo do qual a green logistic faz parte, uma vez que as 

operações logísticas estão presentes nas diversas etapas da cadeia de suprimentos. Por sua 

vez, a green logistic abrange aspectos relacionados à movimentação e armazenagem de 

materiais, bens, produtos e informações que ocorrem em nove componentes, quais sejam: 

transporte verde; carga e descarga verde; embalagem verde; logística reversa; armazenagem 

verde; compras verdes; design verde; produção verde e marketing verde. Salienta-se que o 

impacto destes componentes na green logistic ocorre em diferentes intensidades e podem ter 

influência, também, entre si, como é o caso, principalmente, do marketing e do design verde 

que influenciam primeiramente outro componente, que por sua vez afeta a logística. Contudo, 

todos necessitam ser controlados e planejados para o ajustamento e aperfeiçoamento da 

cadeia. 

Com base nesta taxonomia, busca-se identificar possíveis práticas de green logistic. 

Dey, Laguardia e Srinivasan (2011), Lai, Wong e Cheng (2012) e Marques e Grande (2015) 

listam, de forma mais genérica, algumas práticas que se referem a soluções abrangentes e 

fornecem indicativos do que pode ser feito para as empresas se adequarem a este conceito, 

como por exemplo: redução das emissões de dióxido de carbono; remanufatura; reutilização; 

reciclagem; controle de estoque; compra ecológica; salvamento e eliminação de sucata; 

consolidação de carregamento; utilização de embalagens ecológicas; e potencialização e 

diversificação dos transportes escolha eficiente de combustíveis e equipamentos; programação 

de rotas; entre outros.  

Entretanto, para dar direcionamento efetivo na adequação à green logistic, ao 

desenvolver maior compreensão das possibilidades existentes e fundamentar o processo de 

tomada de decisão, busca-se delimitar algumas práticas mais específicas (WU; DUNN, 1995). 

O presente estudo utiliza como base as 85 práticas de green logistic passiveis de 

utilização por empresas, identificadas por Engelage, Borgert e De Souza (2016). Dentre estas, 

o componente de maior destaque é o transporte verde, com 24 práticas elencadas. Em seguida, 

encontram-se as compras, armazenamento e embalagem com sete práticas cada, a logística 

reversa com cinco, o design com quatro, e o marketing, produção e carga e descarga com três 

condutas cada. As 22 práticas restantes são enquadradas como “outras”, uma vez que podem 

se desenvolver simultaneamente em diferentes componentes ou etapas. O detalhamento destas 

práticas é apresentado na seção 4 deste estudo, quando do relato das verificações na empresa 

objeto de análise. 
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Cabe destacar que a introdução destas práticas pode acarretar a necessidade de 

investimentos e gastos adicionais à empresa. Iakovou et al. (2014) trataram conjuntamente das 

variáveis “custos” e “sustentabilidade”, ao propor uma estrutura de gerenciamento de green 

logistic direcionada às atividades de transporte, através de um estudo de caso em uma 

empresa varejista da Grécia. Os achados revelam que há elevação dos custos quando a 

empresa migra para soluções verdes, com enfoque na redução de emissão de CO2. 

Contrariamente, Wu e Dunn (1995) e Lai e Wong (2012), afirmam que uma gestão 

proativa de questões socioambientais pode desenvolver as capacidades dos recursos, reduzir 

níveis de estoque, diminuir custos de obsolescência e deterioração, expandir a quota de 

mercado e, assim, contribuir para a geração de maiores lucros às empresas, que venham a 

compensar os custos acrescidos pelos investimentos e adaptações ecológicas. 

Esta afirmativa é corroborada por Aronsson e Huge-Brodin (2006) que ao analisar os 

impactos da adesão de práticas de green logistic nas atividades de transporte em três empresas 

multinacionais suecas, alegam que as alterações foram positivas em relação ao custo e aos 

impactos ambientais. Isso porque, segundo os autores, teve-se maior precisão de entrega, a 

centralização de armazenamento acarretou mudanças nos modos de transporte, maior 

consolidação de mercadorias, padronização e governança centralizada do sistema logístico.  

A importância dos custos na temática da green logistic também é ressaltada por 

Machado et al. (2016), cuja análise literária indica que, mesmo em pesquisas que não tenham 

tratado direta e objetivamente sobre o tema, os seus elementos estão presentes e são 

amplamente abordados. Desta forma, a gestão de custos de green logistic pode ser um 

diferencial na busca por uma conciliação entre questões econômicas, ambientais e sociais. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

No intuito de atingir o objetivo de pesquisa, esse tópico subdivide-se em duas seções, 

quais sejam: ambiente de pesquisa, onde apresenta-se a delimitação da empresa objeto de 

análise e suas operações; e tratamento dos dados, onde descreve-se os procedimentos e 

diretrizes para coleta e análise de mesmos. 
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3.1. Ambiente de pesquisa 

 

Na busca por informações detalhadas e aprofundadas que retratem a realidade 

empresarial e forneçam indicativos das possibilidades existentes, este estudo direciona-se à 

uma agroindústria da região sul do Brasil. A opção pelo objeto de estudo deriva de uma 

análise que inicia pela definição do setor e segue um processo detalhado até chegar à empresa 

que atenda às necessidades informacionais da pesquisa, que tenha relevância no mercado e 

que aceite a proposta de desenvolvimento do estudo. A Figura 2 apresenta este detalhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Procedimento de seleção da empresa analisada 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quanto aos procedimentos internos a serem analisados, delimita-se as operações de 

integração entre agroindústria e produtores avícolas com contratos por comodato, onde a 

agroindústria fornece genética, alimentação, insumos e transporte, enquanto o avicultor provê 

mão-de-obra, instalações, equipamentos e o manejo de dejetos. Esta definição se dá 

primeiramente pelo maior controle da agroindústria nesta etapa da cadeia produtiva, mas 

também pela inclusão, verificação e controle de diversas variáveis logísticas e, em função da 

forma com que a pesquisa é conduzida, pois demanda disponibilidade por parte de 

responsáveis de diferentes setores da empresa, o que, consequentemente, requer a limitação de 

sua abrangência. 

Com base nesta delimitação, define-se os seguintes componentes da taxonomia da 

green logistic como passíveis de verificação: compra verde; armazenagem verde; carga e 

descarga verde, transporte verde; logística reversa; e algumas práticas de embalagem 

Agronegócio 

Setor Industrial - 

Agroindústrias 

Segmento de carnes e 

derivados – Carne de Frango 

Região Sul do Brasil 

Empresa - Aurora Alimentos 

Representatividade no PIB brasileiro - 22%  

(BRASIL, 2014) 

Maior alcance nas etapas da cadeia de suprimentos – Sistema 

Integrado de Produção (TOIGO et al., 2014) 

Há dez anos lidera o ranking mundial de exportação  

(BRASIL, 2015) 

Maior produção/industrialização avícola - 63% dos abates de 

frango do país (SIGSIF, 2014) 

Representatividade no mercado brasileiro – 18ª maior do 

agronegócio e 6ª maior empresa da região Sul (EXAME, 2014) 

Definição Justificativa 
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direcionadas ao transporte. O marketing verde também é considerado, uma vez que as práticas 

apresentadas são mais genéricas e podem ocorrer durante toda a cadeia produtiva. Questões 

como design verde, produção verde e embalagem verde, relacionada ao produto, não são 

abordadas, pois as práticas relacionadas por Engelage, Borgert e De Sousa (2016) para estes 

componentes, não têm vínculo com as operações desta etapa da cadeia produtiva. 

 

3.2.  Tratamento dos dados  

 

Conforme já demonstrado nas seções anteriores, há uma limitação de esclarecimentos, 

instruções e disponibilidade de dados quanto às possíveis práticas de gestão de custos de 

green logistic, uma vez que a maioria dos estudos trata isoladamente da gestão de custos 

logísticos e de ações sustentáveis, ou quando esta interação ocorre, analisa-se apenas alguns 

de seus componentes. Para a realização deste estudo se estabelecem procedimentos 

específicos, complementares e sequenciais, com vistas a criar uma estrutura que dê 

consistência às verificações e possibilite efetuar um contraponto entre a literatura e a realidade 

observada. A Figura 3 traz a representação gráfica das etapas que representam os 

procedimentos para desenvolvimento deste estudo. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Etapas do desenvolvimento da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Conforme pode-se perceber na Figura 3, com base nas 85 práticas de green logistic, 

organizadas conforme a taxonomia dos componentes (ENGELAGE; BORGERT; DE 

SOUZA, 2016), primeiramente analisa-se quais são de fato verificadas na empresa, através da 

realização de um check list.  Em seguida vinculam-se os possíveis elementos de custos 

relacionados à estas práticas, ou seja, a parcela de custos decorrente da adequação sustentável 

nas operações logísticas. Destaca-se que o objetivo não é apurar valores monetários, 

tampouco indicar se há ganhos ou perdas financeiras, mas sim verificar quais elementos (tipos 

de custos) sofrem variações em função de práticas específicas. 

Práticas de green logistic 

utilizadas pela empresa 
Elementos de custos vinculados a 

green logistic 

Práticas de gestão de custos de 

green logistic utilizadas pela 

empresa 

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 
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Com a identificação dos elementos de custos de green logistic, verifica-se como estes 

são mensurados e controlados pela empresa e as possíveis metodologias e estratégias de 

gestão utilizadas (Etapa 3). Estes indicativos vão de encontro o objetivo geral deste estudo 

que é identificar como a empresa gerencia os custos de green logistic. 

Para as duas primeiras etapas, realiza-se entrevistas com o gerente de logística, uma 

vez que este detém as informações conjuntas e completas das operações incorridas em todas 

as subáreas da empresa. Estas entrevistas partem de uma estrutura previamente definida com 

base nas identificações literárias, a fim de nortear e conduzir as principais delimitações do 

tema.  

Realiza-se entrevistas, também, no setor contábil, com a gerente de controladoria, no 

intuito de verificar se estes custos são mensurados e controlados pela empresa, e a forma com 

que o fazem. Para estas entrevistas não há uma estrutura previamente definida e, portanto, há 

maior autonomia para o entrevistado discorrer sobre o tema. 

Salienta-se que os questionamentos realizados, principalmente sobre os elementos de 

custos e as formas de geri-los, não ocorrem de forma direta e fechada para não induzir o 

respondente. Indaga-se sobre como a empresa se porta diante de determinada situação e como 

ocorre, detalhadamente, cada operação, para que as informações sejam livremente expostas e 

para que novos dados possam surgir, revelando informações que podem não ter sido 

apresentadas pela literatura. 

Além das entrevistas ocorridas entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, também 

são realizadas verificações no site oficial da empresa e em relatórios gerenciais, a fim de 

buscar maiores esclarecimentos quanto as particularidades e melhor compreender as 

informações apresentadas. 

 

4. Análise dos Dados 

 

A fim de dar maior solidez e clareza ao relato das verificações na empresa, apresenta-

se, primeiramente, a caracterização da mesma, com informações relativas ao seu 

posicionamento no mercado e ao detalhamento dos processos definidas para análise. 
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4.1.  Caracterização da empresa 

 

A Aurora Alimentos é uma cooperativa central que possui treze outras cooperativas 

filiadas e atua em mais de 500 municípios brasileiros. A matriz se localiza em Santa Catarina, 

onde este estudo é desenvolvido. Segundo o anuário Melhores & Maiores, publicado pela 

revista Exame, em 2014 a Aurora Alimentos foi eleita a 18ª maior empresa do agronegócio 

brasileiro, a 10ª com maior resultado no lucro líquido ajustado deste segmento, e a 6ª maior 

empresa da região Sul, com crescimento médio de 18% no ano (EXAME, 2014). 

Ao abordar as particularidades das operações que são consideradas neste estudo, 

destaca-se que a empresa possui uma hierarquização dos centros de custos logísticos. Segundo 

dados das entrevistas, a empresa organiza suas operações logísticas em cinco diferentes áreas, 

cuja identificação e gerenciamento de custos ocorrem, em um primeiro momento, 

separadamente. Esta divisão é denominada “árvore dos custos” e está representada na Figura 

4. 

Figura 4: Árvore dos custos logísticos 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa 

 

Conforme mencionado na seção 3, este estudo limita-se à análise das operações que 

envolvem a integração entre agroindústria (Aurora) e produtores (cooperados), 

direcionando-se a atividade avícola, o que corresponde à área de custos logísticos 

agropecuários. A Figura 5 traz uma demonstração ilustrativa da parte da cadeia de 

suprimentos primária que envolve estas etapas.  

 

 

 

 

 

 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Gestão de custos de green logistic: análise em uma agroindústria 

Engelage, E.; Borgert, A.; Gasparetto, V.; Lunkes, R.J.; Schnorrenberger, D. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, n. 1 – Jan/Mar - 2017.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cadeia de suprimentos (estrutura primária): operações entre agroindústria e 

produtores 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa 

 

Salienta-se que as operações representadas na Figura 5, referem-se a estrutura e 

processos físicos e não a questões contratuais, haja vista que conforme informações do 

gerente de logística e como já abordado, a Aurora é uma cooperativa central, e o contrato 

formal com os produtores é realizado pelas cooperativas associadas. 

De acordo com a Figura 5, percebe-se que a empresa tem como atividades próprias a 

produção das três linhagens genéticas (bisavós, avós e matrizes), bem como os incubatórios 

utilizados no processo de reprodução, para que se possa garantir a qualidade dos frangos. 

Com um dia de vida, os frangos de corte são encaminhados aos produtores associados que, 

após o período de criação, enviam aos frigoríficos para abate e processamento. A ração para 

todas as etapas também é produzida por unidades próprias da empresa e a maioria dos 

medicamentos e insumos são adquiridos, misturados ao alimento e repassados aos produtores. 

Segundo informações do gerente de logística, cerca de 75% dos frangos de corte são 

produzidos pela agroindústria e os outros 25% são adquiridos de empresas especializadas do 

Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, e encaminhados diretamente ao produtor com 

um dia de vida. 

Desta forma, as práticas de green logistic a serem analisadas limitam-se a sete 

componentes da taxonomia, que fazem parte de uma cadeia de apoio. Dentre estes, as 

atividades de transporte, carga e descarga, embalagem e armazenagem podem ser verificadas 

quando do deslocamento entre todas as etapas produtivas (cadeia primária), ou quando da 

movimentação e acondicionamento interno. As atividades de marketing também podem 

ocorrer em todas as etapas, pois envolvem questões de divulgação das condutas gerais da 

Granjas: 

Bisavós  

Agroindústria 

Incubatório 

Agroindústria 

Granjas: 

Avós  

Agroindústria 

Fábrica de 

Ração 

Agroindústria 

Insumos e 

Medicamentos 

Terceiros 

Incubatório 

Agroindústria 

Granjas: 

Matrizes  

Agroindústria 

Incubatório 

Agroindústria 

Granjas: 

Frangos de 

Corte  

Avicultor 

Frigorífico 

Agroindústria 
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Corte (um dia) 
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empresa. As compras compreendem a aquisição de frangos de corte que são encaminhados 

aos avicultores e a aquisição de insumos e medicamentos. Já a logística reversa direciona-se à 

destinação correta de embalagens de medicamentos, embalagens de transporte, dejetos e 

resíduos sólidos provenientes da criação de frangos.  

Diante da interação apresentada entre os componentes da cadeia de apoio e as etapas 

da cadeira primaria, avança-se para a análise das práticas de green logistic, ou seja, as 

condutas identificadas na literatura por Engelage, Borgert e De Souza (2016) que são 

verificadas na empresa Aurora Alimentos, com respeito as delimitações mencionadas. 

 

4.2.  Práticas de green logistic  

 

Esta seção corresponde à Etapa 1 dos procedimentos de análise descritos na 

metodologia deste estudo (Figura 3). Com base nas entrevistas realizadas com o gerente de 

logística e averiguações dos procedimentos internos, apresenta-se no Quadro 1 a relação e o 

detalhamento de todas práticas de green logistic analisadas, vinculando-as à realidade 

organizacional. Destaca-se que para esta analise parte-se das práticas apresentadas por 

Engelage, Borgert e De Souza (2016), onde faz-se algumas adaptações e, previamente, não se 

considera nove condutas, relacionadas aos componentes de design (quatro), produção (três) e 

embalagem do produto (duas), por tratar-se de práticas sem vínculo com as operações 

analisadas. 

 

Quadro 1: Práticas de green logistic 

 
Prática de Green Logistic Detalhamento – Empresa 

T
ra

n
sp

o
rt

e 
v

er
d

e 

Utilizar transporte intermodal e multimodal Para as atividades entre produtor e agroindústria utiliza 

apenas o transporte rodoviário. O transporte marítimo é 

utilizado para exportação, e a cabotagem para transferência 

do produto na costa litorânea brasileira 

Reduzir o uso de transportes rodoviários e 

aumentar os ferroviários e marítimos 

Utilizar sistema de controle de tráfego e 

escalonar o transporte de curta distância 

para aliviar o congestionamento urbano nos 

horários de pico 

O controle de tráfego urbano ocorre efetivamente nas 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, onde há legislação 

municipal específica. Na região sul, onde ocorre a 

produção animal, não existem estes controles 

Maximizar o aproveitamento da carga - 

evitar subutilização dos fretes e realizar 

frete de retorno  

Na logística agropecuária a carga é toda aproveitada, pois a 

demanda do produtor é definida junto com a agroindústria. 

Já no envio do frango para abate, se conhece o 
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peso/tamanho médio e organiza-se os fretes para a 

quantidade ideal. A distribuição de ração é feita por carga 

completa e estocada pelo avicultor. Porém, em nenhuma 

etapa há frete de retorno 

 

T
ra

n
sp

o
rt

e 
v

er
d

e 

Possuir sistema de gerenciamento de rotas 

de transporte com programação e 

otimização dos fluxos de entregas  

Há um sistema para gerenciamento de rotas, que busca 

identificar os trajetos que refletem as melhores viagens,  ao 

considerar tempo e as limitações previamente determinadas 

Criar programas para reduzir o tempo de 

viagem, uso de combustível, pneu e peças  

Como busca-se o aproveitamento integral da carga, o 

número de viagens também já é reduzido 

Rastrear mercadorias enviadas para entrega 

(frota própria ou terceirizada) 
100% da frota é rastreada 

Realizar entrega em domicílio 
As entregas de animais e alimentação ocorrem diretamente 

nas granjas e incubatórios 

Gerenciar e dar manutenção à frota de 

veículos (própria ou terceirizada)  

Os transportadores têm uma parte da remuneração variável 

(25%), onde realiza-se um check list de itens pré-definidos. 

Dentre estes, há a cobrança por manutenções periódicas e 

por prazo de renovação dos veículos (ano de fabricação) 
Estipular política de renovação de veículos 

Priorizar veículos com tecnologia limpa  Ao considerar as inovações tecnológicas e o fato de que a 

frota deve respeitar um período mínimo de fabricação, 

infere-se que esta exigência é compatível com estas 

práticas 

Diminuir a emissão de ruídos dos veículos  

Introduzir tacógrafos digitais  Esta é uma exigência imposta aos transportadores 

Utilizar combustíveis menos poluentes  Utiliza combustíveis biodegradáveis (PNPB/Lei 11.097/05) 

Utilizar equipamentos de transporte com 

tecnologia limpa que garanta a qualidade do 

produto (menos perdas e resíduos) 

As exigências por manutenção que compõe a remuneração 

variável do transportador, incluem os equipamentos para 

transporte 

Criar parcerias de distribuição comum Não possui distribuição conjunta na logística agropecuária 

Dar treinamento ao motorista para conhecer 

as tecnologias e formas de prevenção de 

desperdícios 

O treinamento do motorista também faz parte do percentual 

variável da remuneração do transportador, que deve 

fornecer motoristas treinados tanto na economia de 

insumos e manutenção do veículo, como na questão de 

direção defensiva. Algumas vezes este treinamento é 

disponibilizado pela própria empresa, mas os específicos 

geralmente são de responsabilidade dos transportadores. 

Reduzir as taxas de acidentes e a geração de 

resíduos de sucata 

Não exceder o tempo de condução 

permitido 

Não transitar com sobrecarga dos veículos 

Dar destinação correta a peças e sucata de 

veículos  

No caso de acidentes, a empresa tem seguro com 

agenciadora de riscos que faz 100% do recolhimento da 

carga e controla-se sua destinação. Quanto ao veículo, é de 
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responsabilidade do transportador, e apesar da empresa ter 

acesso a documentação de destino, não são estipuladas 

regras de destinação específicas 

Desenvolver um sistema eficaz de 

transporte de mercadorias perigosas  
Não possui mercadorias consideradas perigosas 

Dar preferência ao transporte terceirizado  A frota é 100% terceirizada 

Redução da frota de veículos  
Como a frota é terceirizada, contrata-se apenas veículos 

conforme a demanda 

C
ar

g
a 

e 
d

es
ca

rg
a 

v
er

d
e 

Containerização  Não há containerização na logística agropecuária 

Paletização  

Não há paletização na logística agropecuária. Os pallets 

utilizados nos demais processos são recicláveis e 

retornáveis (80% retornam e são utilizados em média cinco 

vezes) 

Padronizar as instruções de 

embarque/desembarque com base em regras 

fixas  

Controla e mede o tempo de carga e descarga e 

permanência dos veículos nos clientes. Tem um programa 

de treinamentos interno para o transportador e quem tiver 

contato direto com o cliente, chama-se JAVA - Jeito 

Aurora de Vender e Atender 

E
m

b
al

ag
em

 v
er

d
e 

Utilizar embalagens retornáveis  As gaiolas utilizadas para transporte das aves são plásticas, 

retornáveis e recicláveis e propiciam ventilação a fim de 

evitar perdas. Nos incubatórios as bandejas para fluxo 

interno são reutilizáveis e visam o melhor 

acondicionamento dos ovos 

Projetar embalagens seguras que reduzam o 

dano no transporte e a geração de resíduo 

Utilizar pallets com maior capacidade de 

carregamento, retornáveis ou recicláveis  
Não utiliza paletização na logística agropecuária 

Preferir embalagens a granel e negociar 

com os clientes a sua utilização  

A alimentação fornecida às granjas (próprias e de 

produtores) são a granel, o que reduz as embalagens da 

ração e dos medicamentos, pois estes já são misturados ao 

alimento 
Reduzir o consumo de embalagens  

L
o

g
ís

ti
ca

 r
ev

er
sa

 

Recolher e reciclar resíduos e bens usados 

(próprio/terceirizado)  

O projeto Reciclagem é Vida fornece treinamento e 

orientação aos funcionários. Os materiais recicláveis são 

vendidos e não há controle sobre o processo de 

higienização. Os ganhos com reciclagem são convertidos 

em bem estar do funcionário em áreas de lazer, 

estacionamento, entre outros. Quanto a destinação de 

dejetos dos frangos, nas granjas próprias há tratamento 

através de sistemas seminaturais de engenharia e, para 

produtores, há cobrança e auditoria para que ocorra 

destinação e tratamento correto 

Separar internamente materiais recicláveis  

Planejar os processos de limpeza de 

materiais reciclados (redução dos 

poluentes) - próprio/terceirizado 
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Utilizar materiais reciclados no processo 

produtivo e aproveitar resíduos  

Os materiais reciclados são vendidos. Os resíduos dos 

suínos são utilizados para adubação de eucaliptos do 

reflorestamento. 

Criar políticas de destinação correta e 

reaproveitamento de pneus  

A responsabilidade é da transportadora. Não há política de 

cobrança definida 

 

 

A
rm

az
en

ag
em

 v
er

d
e 

Possuir sistema de inventário eletrônico 

Há um sistema próprio para controle de estoque (Sistema 

de Informação e Gerenciamento Aurora) que é integrado 

em todas as unidades próprias. Ao produtor é emitido nota 

fiscal, que é lançada quando do seu retorno. A área técnica 

de campo coleta informações adicionais nas fichas 

preenchidas pelos produtores, quanto a peso, quantidade, 

mortalidade, consumo de ração, entre outros. Em seguida 

são introduzidos ao sistema 

Reduzir o uso de energia com implantação 

de sistemas de iluminação sofisticados (Ex: 

células solares, uso de lâmpadas 

fluorescentes compactas) 

Trabalha com produtores menores cuja tecnologia dos 

aviários não é tão desenvolvida e, portanto, os aviários são 

abertos. As granjas próprias também são abertas, o que 

permite a iluminação solar, com menor consumo de 

energia 

Criar planos de armazenamento prático que 

reduza a perda, mantenha a qualidade das 

mercadorias e facilite o processamento  

O armazenamento de ração é mantido apenas conforme a 

programação (alimentação controlada) e segue padrões 

para evitar a deterioração (Ex: controle de humidade). O 

acondicionamento de ovos é padronizado e utiliza bandejas 

que visam evitar a quebra e facilitar a movimentação 

Elaborar planta estrutural compacta para 

facilitar a movimentação interna 

Racionalizar os centros de distribuição com 

análise prévia da localização ideal ao 

considerar fornecedores e clientes.  

Antes da construção de uma nova unidade é feito a análise 

de viabilidade que considera a proximidade ao cliente e 

fornecedor, disponibilidade de mão de obra e de 

transporte.  

Gerir estoques de produtos devolvidos 

O que retorna são pallets e bandejas que já são 

reintroduzidos no processo. Os demais materiais reciclados 

são vendidos 

Dar tratamento especial para substâncias 

perigosas  
Não trabalha com substâncias perigosas 

C
o

m
p

ra
 v

er
d

e 

Reduzir as remessas de emergência  Não trabalha com remessa de emergência 

Solicitar aos fornecedores a apresentação de 

relatório de emissões de poluentes 
Não há este controle 

Avaliar e selecionar fornecedores no 

processo de compra e contratação de 

Em função das exigências do mercado externo, como a 

rastreabilidade de toda a cadeia produtiva, é preciso fazer 
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serviços, ao considerar produto, embalagem 

e desempenho ambiental  

um controle interno para dar garantia. Então, é realizado o 

credenciamento de fornecedores que devem respeitar 

inúmeras exigências, como o cumprimento à legislação 

ambiental, qualidade sanitária e outros requisitos que são 

auditados periodicamente. Já os produtores que não 

possuem licença ambiental ou não atendem as exigências 

da agroindústria, não poderão alojar os frangos 

Criar um banco de dados para aquisição 

verde, com especificações do tipo de 

produto, material e outros critérios 

Preferir bens e produtos com embalagem 

reduzida, reutilizável e reciclável 
Não há este controle na logística agropecuária 

 

C
o

m
p

ra
 v

er
d

e Centralizar o processo de compra  Há um setor específico de compras 

Provisionar a demanda de acordo com a 

programação produtiva e gerenciar estoque 

a nível mínimo  

O tempo de criação dos frangos é padronizado em cada 

etapa (ciclo produtivo). Desta forma, o provisionamento 

ocorre continuamente, inclusive da alimentação 

M
a

rk
et

in
g

 v
er

d
e 

Divulgar as taxas de emissões de poluentes Ainda não divulga o relatório social, apesar deste estar 

sendo projetado para os próximos períodos. No site oficial 

apresenta os programas de reciclagem, algumas 

informações de emissões e os prêmios recebidos 

Divulgar as práticas de green logistic  

Possuir certificação ambiental 

Possui a certificação de segurança alimentar British Retail 

Consortium (BRC). Apenas uma unidade de suínos possui 

certificação ISO 9001 

G
er

al
 

Estabelecer parcerias de cooperação por 

períodos maiores 
Há contratos de integração com 100% dos avicultores 

Ter compromisso da gestão de topo  
Os programas, parcerias e princípios estipulados são 

validados e incentivados pela gestão. 

Ter esclarecimento quanto aos conceitos de 

green logistic  

Apesar de ser um termo conhecido pelo gestor de logística, 

não se utiliza essa terminologia na empresa e, portanto, 

não há maiores esclarecimentos 

Fornecer treinamento e atuar em parceria 

para a adequação de fornecedores e clientes  

Na maioria das vezes o treinamento é requisitado e não 

fornecido, mas há a cobrança para que ele exista 

Desenvolver uma representação visual da 

cadeia de suprimentos (identificar 

oportunidades e melhores ideias) 

Tem um departamento de "organização e métricas", onde 

todas as normas, procedimentos e fluxos são elaborados, 

aperfeiçoados, auditados e controlados. Porém, a 

representação da cadeia não é disponibilizada a todos os 

funcionários 

Elaborar métricas e indicadores ambientais 

e monitorá-los  

Utilizar ferramentas de controle de 

desempenho ambiental 

Avaliar os empregados em critérios 

ambientais  

Os funcionários ganham participação nos resultados e um 

dos requisitos é a participação do programa 5S. Se os 
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requisitos não forem atendidos pelo setor, perde-se este 

benefício 

Diminuir o consumo e reciclar materiais de 

escritório  
São variáveis do programa 5S 

Reduzir o consumo de materiais nas 

operações logísticas 

Seguir padrões de segurança do trabalho 

durante as operações logísticas  

Há uma equipe de técnicos em segurança do trabalho, que 

estabelece regras, dá orientações e faz verificações 

periódicas 

Realizar auditorias ambientais  
Realiza auditorias nos produtores, fornecedores e 

internamente, pois são avaliados por estes requisitos 

G
er

al
 

Investir no desenvolvimento de tecnologias 

verdes 

Não tem este investimento, apenas adquire do mercado, 

quando é econômica e operacionalmente viável 

Possuir um departamento responsável pelos 

assuntos ambientais  
Há um comitê de sustentabilidade, responsável por 

desenvolver ações que evoluam nas questões econômicas, 

sociais e ambientais (Tripé da Sustentabilidade - conceito 

internalizado pelo comitê) 

Estabelecer planos específicos de ações 

sustentáveis, com metas, delimitação 

temporal e políticas internas 

Cumprir os regulamentos e normatizações 

ambientais  

Busca-se cumprir as normas, regulamentos e legislações 

ambientais em função das exigências de mercados externos 

Prevenir acidentes ambientais 

Os maiores riscos estão associados ao processo de 

industrialização, mas seguem um padrão de qualidade com 

manutenções periódicas. Na logística agropecuária o risco 

de acidentes ambientais é menor 

Diminuir a documentação impressa que 

acompanha o produto  
É impresso apenas o que exigido pela lei 

Utilizar tecnologia da informação  
Utiliza sistemas integrados, tecnologia de rastreamento da 

frota, programação de rotas, entre outros. 

Fornecer treinamento de pessoal  

Há cobrança por treinamento de motoristas, 

disponibilização de treinamentos para carga e descarga, 

processo produtivo e administração, todos relacionados as 

funções e capacidades específicas. Quanto a questão 

ambiental há os programas internos de conscientização e 

orientação. 

Receber feedbacks dos stakeholders  Não há feedbacks  

Atuar na modalidade e-commerce  Não atua 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa e com base em Engelage, Borgert e De Souza 

(2016) 
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Mediante as verificações e entrevistas, pode-se incluir mais duas práticas de green 

logistic que não foram identificadas na literatura, que se enquadram, respectivamente nos 

componentes de logística reversa e geral, quais sejam: (i) atuação junto à comunidade no que 

se refere a programas de reciclagem – a empresa desenvolve o Programa Coleta Segura, que 

recolhe resíduos de saúde animal nas propriedades rurais da região, o Projeto Reciclagem é 

Vida e outras ações em parceria com a Fundação Aury Luiz Bodanes (FALB); e (ii) políticas 

de economia de água, que ocorre nos frigoríficos, onde o processo de higienização é 

controlado por volume de água por animal abatido, e na limpeza interna de veículos e 

equipamentos de transporte. 

Ressalta-se que algumas práticas identificadas na literatura são abrangentes e podem 

envolver mais ações do que as detectadas na empresa. Contudo, considera-se como de fato 

utilizadas, aquelas que atendam ao menos um requisito possível. A Tabela 1 apresenta um 

contraponto entre o número de práticas encontradas na literatura, as que foram analisadas e as 

utilizadas pela empresa na etapa de logística agropecuária das atividades avícolas. 

 

Tabela 1: Práticas de green logistic: contraponto entre a literatura e as verificações  

 Prática identificadas 

na literatura 

Práticas 

Analisadas 

Práticas existentes 

na empresa 

% de práticas existentes em 

relação as analisadas 

Transporte verde 24 24 17 71% 

Carga e descarga 3 3 1 33% 

Embalagem verde 7 5 4 80% 

Logística reversa 5 5 3 60% 

Armazenagem verde 7 7 6 86% 

Compras verde 7 7 5 71% 

Design verde 4 0 0 - 

Produção verde 3 0 0 - 

Marketing verde 3 3 3 100% 

Geral 22 22 18 82% 

Total 85 76 57 75% 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa 

 

Há práticas que são adotadas pela empresa em outras etapas da cadeia produtiva ou em 

outras atividades (Ex: suinocultura), conforme pode-se verificar em algumas descrições no 

Quadro 1. Porém, o objetivo deste estudo é analisar uma operação específica, ou seja, a 
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interação entre avicultor e agroindústria. Desta forma, em média, 75% das práticas analisadas 

são de fato introduzidas pela empresa nestas operações, mesmo que parcialmente, com a 

adição de duas práticas que não constavam nos achados literários. 

Com a identificação das práticas de green logistic, passa-se para a segunda e terceira 

etapas dos procedimentos de análise deste estudo (Figura 3), que envolvem a identificação de 

possíveis elementos de custos relacionados, bem como os diferentes controles utilizados para 

geri-los. 

 

4.3. Gestão de custos de green logistic 

 

Nesta seção são apresentados alguns elementos de custos que, segundo informações 

coletadas nas entrevistas, podem ser incrementados ou modificados pela introdução de 

práticas de green logistic e busca-se verificar as diferentes formas com que a empresa os 

identifica, controla e planeja. 

Destaca-se que, de acordo com a gerente da controladoria, a empresa utiliza, 

basicamente, o método de custeio por absorção e no setor de industrialização há uma unidade 

de esforço de produção própria. Os sistemas internos são todos integrados e as informações 

advindas dos produtores são introduzidas nestes pelo pessoal de campo ou através do 

lançamento das notas e relatórios. Esta integração possibilita a rastreabilidade da informação a 

níveis detalhados, até porque há cobranças do mercado externo para isso. Assim, pode-se ter a 

informação de custo por unidade da empresa, setor, atividade, lote produzido e outros 

agrupamentos. Contabilmente, há um plano de contas mais enxuto, que agrega várias 

informações em um mesmo item, mas é possível emitir relatórios gerenciais mais específicos, 

através da seleção de informações desejadas, uma vez que estas estão inseridas no sistema. 

Um dado importante ressaltado durante as entrevistas é que a mensuração e controle 

de custos de forma isolada, apesar de não ocorrer para todas as práticas de green logistic 

identificadas, podem passar a ser controlados a partir do período contábil seguinte, desde que 

haja solicitação da gerência. A estipulação do período seguinte se dá para garantir a 

comparabilidade das informações no ano corrente e a adequação e treinamento do pessoal que 

alimenta o sistema.  

O Quadro 2 demonstra os possíveis elementos de custos de green logistic e as técnicas 

e metodologias de controle identificados. 

 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Gestão de custos de green logistic: análise em uma agroindústria 

Engelage, E.; Borgert, A.; Gasparetto, V.; Lunkes, R.J.; Schnorrenberger, D. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, n. 1 – Jan/Mar - 2017.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

196 

Quadro 2: Elementos de custos e gestão de custos de green logistic  

Elementos de custos da green logistic Forma de gerenciamento 

Custo com treinamento de pessoal 

(capacitação técnica e ambiental) 

É registrado e controlado por indivíduo que participa do 

treinamento e, posteriormente, atribuído ao setor do qual faz parte. 

Nos relatórios padrão, não há diferenciação entre tipos de 

treinamento, porém, quando solicitado é possível fazer esta 

identificação 

Custo de cada rota para diferentes tipos 

modais ou multimodais 

Cadastra-se as rotas já utilizadas e as possibilidades dos tipos 

modais. Havendo diferentes tipos, verifica-se o preço de mercado e 

negociações para cada uma. Não controla a quantidade e preço de 

fretes economizados, pois busca-se a máxima otimização da carga. 

Registra conforme o enquadramento da árvore de custos 

Custo de cada rota e indicação do valor de 

cada viagem economizada 

Custo de oportunidade ao realizar fretes 

de retorno 

Há frete de retorno só na entrega do produto final e registra-se 

como receita. Não há confronto direto com o custo do frete (lote) 

 
Custo de implantação, treinamento e 

mensalidade do sistema de gerenciamento 

de rota 

É registrado como um custo do setor logístico no grupo 

“administrativo e pallets” da árvore de custos. O treinamento vai 

para a pessoa (setor) que o recebe Custo de rastreamento (pessoal, sistemas, 

equipamentos etc) 

Custo de transporte para retorno das 

embalagens  

Compõem o custo total do frete (lote). Hoje não há forma de 

aproveitamento deste frete, pois as gaiolas dos frangos de um dia e 

dos frangos prontos para corte são distintas 

Impacto nos furtos e desvios de rotas 

constatados pela rastreabilidade 

Os furtos e desvios ocorridos durante o transporte que são de 

responsabilidade do transportador, são ressarcidos à empresa 

(registrados em conta específica). As perdas, cuja responsabilidade 

é da empresa, são registradas em outra conta e vinculados ao lote, 

caso desejado. Não há confrontação em relação ao período sem 

rastreamento 

Custo com avarias e perdas no transporte 

Custo com seguro da carga  

É apropriado ao setor logístico conforme divisão pela árvore de 

custos. Em caso de acidente, a franquia é atribuída ao lote 

correspondente. 

Custo de cada pallet/gaiola em relação ao 

seu tempo de vida médio 

Sabe-se o tempo de vida médio e o custo de aquisição e, portanto, 

consegue-se atribuir o custo médio por viagem. Contudo, não 

inclui o valor residual, pois quando inutilizados são vendidos e 

registrados como receita de reciclagem (geral). 

Custo da inutilização do pallet/gaiola, 

líquido do ganho da reciclagem 

Aquisição e manutenção de tecnologias 

com viés ambiental 

Apesar de preferir tecnologias verdes, quando econômica e 

operacionalmente viável, não há diferenciação no lançamento 

Variação do custo do biodiesel em relação O combustível e o tempo de viagem (diárias, falta de 
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ao diesel comum disponibilidade do veículo e outros custos adicionais) são de 

responsabilidade do transportador. A empresa lança o custo total 

do frete (apropriado por lote/árvore de custo) e assume o custo de 

atraso apenas para algumas motivações de responsabilidade 

própria (Ex: falta de documentação da carga). 

Variação no tempo de viagem por 

respeitar os limites legais de condução 

Variação do tempo do frete na 

observância de horários de pico nos 

centros urbanos 

Custo de ociosidade no pátio do cliente 

para carga/descarga 

Custo no atraso de entrega do produto 

Custo ou economia na distribuição do 

alimento a granel 

Foi realizado um estudo de viabilidade financeira que também 

considera a praticidade e maior controle nutricional. Os 

investimentos, custos de manutenção e de pessoal dos silos são 

apropriados para a unidade. Já o custo do produto final é 

direcionado ao lote que o consome 

Custo com manutenção dos silos 

Custo de remuneração variável dos 

transportadores, seu controle e avaliação 

A remuneração é atribuída por lote e conforme a árvore de custos. 

O custo de pessoal que avalia, controla e lança é apropriado ao 

setor de frete no enquadramento “administrativo e pallets” da 

árvore 

Custo de remuneração variável dos 

funcionários, seu controle e avaliação 

A remuneração é atribuída a cada funcionário e ao setor do qual 

faz parte. A avaliação e controle do programa 5S (que determina 

esta parcela) é realizada por um grupo de colaboradores que não 

recebem remuneração adicional. Já o custo de pessoal que calcula 

e efetua o pagamento é atribuído ao setor contábil (controladoria) 

Custo de remuneração variável dos 

transportadores, seu controle e avaliação 

A remuneração é atribuída por lote e conforme a árvore de custos. 

O custo de pessoal que avalia, controla e lança é apropriado ao 

setor de frete no enquadramento “administrativo e pallets” da 

árvore 

Economia de água e produtos, na 

higienização dos armazéns, veículos, 

máquinas e equipamentos 

Na industrialização (produção/higienização) controla-se o volume 

de água por ave abatida. Na limpeza de veículos e equipamentos 

há orientações, mas não controla o gasto separadamente 

Custo de manutenção preventiva de 

equipamento e maquinário do fluxo 

interno 

Há um setor específico de manutenções, para o qual os custos são 

apropriados. Apesar de não ter o custo distribuído por ordem de 

serviço, há esta possibilidade, se solicitado 

Custo de devoluções, perdas, mortalidade, 

produtos obsoletos e deterioração 

(alimento, medicamento, animais) 

Os custos de perdas com matrizes, alimentação e medicamentos 

são de responsabilidade da empresa, sendo registrados em conta 

específica e apropriados a cada unidade. As perdas de frangos são 

de encargo do produtor, que deixa de efetuar a venda 

Custo dos sistemas de informação e de 

controle de inventário (aquisição, 

Os custos de sistemas específicos e os custos de pessoal são 

direcionados ao setor e/ou unidade que o utiliza 
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treinamento, aperfeiçoamento e licença) 

Custo da informação gerada (dados de 

produção, estocagem, transporte e outros) 

Custo para manutenção dos projetos de 

reciclagem e orientação socioambiental 

O projeto de reciclagem é organizado e auditado por colaborados 

que não recebem remuneração adicional. O recolhimento destes 

materiais é de responsabilidade da fundação para o qual são 

vendidos. 

Custo de separação e envio dos materiais 

para reciclagem 

Custo de implantação, manutenção e 

atualização das exigências para 

certificação 
Não há o controle para cada ação em específico, mas é possível o 

seu rastreamento 
Custo de adequação à legislação e de 

continuidade dos processos 

Custo com treinamento, pessoal, 

equipamentos de segurança e proteção 

individual 

Há uma equipe especializada em segurança do trabalho e os custos 

são direcionados a esta atividade. Os custos de equipamentos de 

segurança são atribuídos ao setor que o consome 

Custo com lâmpadas de baixo consumo e 

variação no consumo de energia elétrica 
O custo de aquisição de lâmpadas e da energia são apropriados ao 

setor que recebe, mas não há contraponto com outras fontes 

energéticas ou utilitários 
Custo de implantação e manutenção de 

sistemas solares 

Custo benefício de construir unidades de 

produção ou distribuição mais próximas 

dos clientes/fornecedores 

Há uma análise de viabilidade antes da construção de cada 

unidade, que considera investimentos, localização de fornecedores 

e clientes e disponibilização de transporte, que é formalizado e 

registrado gerencialmente 

Custo de elaboração de métricas (pessoal, 

sistema, geração de informação) e de 

divulgação das práticas de green logistic 

Os custos são apropriados ao setor de "organização e métricas" 

Impacto da redução de impressões e 

materiais (administrativo e operacional) 

Não é feito um contraponto da redução na compra destes materiais 

com o programa 5S, e as receitas advindas da reciclagem são 

registradas em uma conta específica, mas em conjunto com outros 

materiais vendidos 

Custo do processo de seleção de 

fornecedores (avaliação e auditorias 

periódicas) 

O custo é atribuído ao setor de compras. Os dados ficam 

registrados e são revisados periodicamente, mas a informação é 

disponibilizada pelo próprio fornecedor. A seleção de produtores 

conta também com a auditoria do pessoal de campo 

Custo de adequação das granjas para 

tratamento e destinação dos dejetos e 

resíduos sólidos 

Os produtores são avaliados e recebem orientação sobre a 

destinação de dejetos, mas os investimentos para adequação são de 

sua responsabilidade. Internamente (unidades próprias), a empresa 

possui um setor responsável pela destinação de resíduos (tanto das 

granjas como das unidades de industrialização). Os custos para 
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implantação e manutenção são apropriados para cada unidade, e os 

custos de pessoal (engenheiros químicos) são apropriados para esta 

atividade  

Custo de oportunidade em estabelecer 

parcerias de integração, seja do produtor 

em relação à compra direta ou do frete 

terceirizado em relação ao frete próprio  

Há análise de viabilidade e reavaliação contínua para utilização de 

fretes terceirizados e produção integrada. Os entrevistados 

destacam que o principal fator para utilizar esta modalidade de 

frete de terceiro é o alto custo de aquisição das frotas e o enfoque 

nas atividades principais da empresa.  

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa 

 

É valido ressaltar que os elementos de custos e as formas de gerenciamento 

apresentados não exaurem as possibilidades existentes, pois lista-se apenas os possíveis de 

identificação através das entrevistas e verificações realizadas. Também salienta-se que os 

entrevistados não citam ferramentas específicas de gestão de custos, a não ser o método de 

custeio utilizado, entretanto, ressaltam que o nível de detalhamento das informações que são 

introduzidas no sistema permite a emissão de relatórios diversos, à medida que há demanda 

informacional.   

 

5. Conclusões 

 

A inclusão de práticas sustentáveis às perspectivas organizacionais faz com que o tema 

ganhe espaço também nas discussões acadêmicas. Neste sentido, e ao considerar as operações 

logísticas como uma atividade representativa tanto nos custos organizacionais quanto no 

impacto ocasionado ao ambiente, a gestão eficiente da green logistic, pode representar um 

diferencial às empresas e, portanto, o seu estudo torna-se relevante para uma melhor 

compreensão das possibilidades de adequação e dos impactos decorrentes. 

Este estudo objetiva identificar quais as principais práticas de gestão de custos de 

green logistic, ao tomar por base a análise única e aprofundada em uma agroindústria da 

região sul do Brasil. Desta forma, pode servir como direcionamento a outras empresas, 

mesmo que de segmentos distintos, através da compreensão de práticas existentes e ao 

fornecer indicativos de como gerenciá-las. Além do mais, contribui de forma prática à 

empresa Aurora Alimentos, ao possibilitar a visualização de suas potencialidades e fatores a 

serem aperfeiçoados. Portanto, fornece base para a realização de marketing sustentável e para 

tomada de decisão estratégica. 
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Devido à incipiência de pesquisas que associam a green logistic aos custos 

organizacionais, e a falta de informações isoladas e diretas em relatórios financeiros, 

estabelece-se alguns procedimentos intermediários que possibilitem o alcance dos objetivos 

propostos. 

Primeiramente, verifica-se qual a adesão da empresa às práticas de green logistic, ao 

tomar por base a listagem apresentada por Engelage, Borgert e De Souza (2016) e classificada 

conforme uma taxonomia própria. Neste contexto, tem-se que a empresa utiliza, em diferentes 

níveis de aderência, cerca de 75% das práticas analisadas, com a adição de duas condutas que 

não constavam nos achados literários.  

Dentre o total de práticas de green logistic verificadas, o principal componente, ou 

seja, aquele que apresenta maior número de condutas, é o transporte verde com 17 práticas 

utilizadas pela empresa. Isso porque, a classificação “geral”, onde são detectadas 18 práticas, 

pode envolver vários componentes em conjunto e, portanto, não se consideracomo um item 

isolado. Já o componente mais relevante ao considerar as práticas existentes em relação às 

analisadas, é o marketing verde, visto que das três práticas verificadas, 100% são introduzidas 

pela empresa. 

Diante disso, diferentemente dos resultados encontrados por Marques e Grande 

(2015), que alegam que as empresas brasileiras que divulgam relatório de sustentabilidade na 

Base GRI não realizam extensivamente a green logistic, não se pode considerar que a empresa 

analisada possui baixa aderência a estas práticas.  

Salienta-se que este processo de identificação possui a limitação dos enquadramentos 

entre práticas utilizadas e não utilizadas, pois a empresa não esgota as possibilidades de 

adequação em cada conduta de green logistic, se considerar que estas podem ser dar de forma 

relativa e parcial. Entretanto, classifica-se como existentes aquelas que, ao menos de alguma 

forma, a empresa aplica no decorrer das operações de integração entre o produtor e a 

agroindústria (contratos por comodato). Além do mais, algumas práticas que se considera 

como não utilizadas, não possuem relação com a atividade da empresa e, portanto, este 

enquadramento não evidencia uma ineficiência, pois simplesmente não se aplicam ao 

contexto pesquisado.  

Ainda como limitação desta etapa tem-se a base utilizada para verificação, pois apesar 

do estudo de Engelage, Borgert e De Souza (2016) tratar-se de uma revisão da literatura 

nacional e internacional, podem existir outras práticas de green logistic passíveis de 

verificação.  
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Nas etapas seguintes, verificam-se os elementos de custos que podem ser 

incrementados ou modificados pela green logistic e as diferentes formas com que a empresa 

os identifica, mensura e controla. Os achados revelam que a maioria dos elementos de custos 

detectados (40), em um primeiro momento não são controlados separadamente, mas grande 

parte das informações são introduzidas no sistema e disponíveis para verificação. Os dados 

que não estiverem presentes na base de dados, segundo a gerente de controladoria, podem 

passar a ser controlados a partir do período contábil seguinte, se assim solicitado pela 

gerência. 

Também pode-se perceber que muitas das formas de mensurar e registrar as 

informações têm objetivos que não consideram prioritariamente a adequação às práticas 

sustentáveis, uma vez que, apesar de existir o controle, este se dá de forma indireta com vistas 

apenas à redução de custos. 

Ao considerar as diferentes formas de gestão de custo da green logistic apresentadas, 

verifica-se que, de forma geral, a empresa não utiliza ferramentas e metodologias específicas. 

Sua base informacional está fundamentada em um sistema integrado, que possibilita o 

rastreamento da informação a níveis detalhados, de diferentes fontes e direcionamentos, o que 

pode assemelhar-se a alguns métodos conhecidos na academia. 

Cabe destacar aqui, um trecho da entrevista realizada com o gerente de logística: 

 

“De forma geral a exigência legal é que vai fazer com que haja uma mudança 

gradativa no Brasil e no mundo. A tecnologia vinda, principalmente de informática, 

vai melhorar esta questão [...] É muito mais uma questão de disponibilidade da 

tecnologia do que o empresário não querer, pois sempre que tiver a tecnologia com 

viés sustentável, nós, enquanto empresa, pela missão e visão dentro do processo, 

procuramos preferenciar, desde que seja viável operacional e financeiramente”. 

Portanto, segundo estas afirmações, há um direcionamento ao cumprimento de 

exigências legais, o que faz com que governos e órgãos competentes tenham participação 

efetiva no processo de adequação à sustentabilidade por parte das empresas. 

Diante da relevância do tema, torna-se pertinente o desenvolvimento de outros estudos 

para averiguar este fenômeno, com ampliação do objeto de estudo para diferentes operações, 

empresas e setores econômicos, que podem utilizar como base o roteiro seguido nesse 

trabalho, a fim de se obter um panorama sobre os custos de green logistic, sua aplicabilidade e 

gerenciamento. Também sugere-se para estudos futuros, a confrontação das práticas de gestão 

de custos aqui identificadas, com as ferramentas e metodologias presentes na literatura, a fim 

de buscar similaridades, enquadramentos e associações. 
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