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Este sistema de custeio desconsidera os custos fixos, sendo usada de
modo limitado, porque nunca foi integrada aos distribuidores, pois exige
um banco de dados extenso e que necessita de atualização frequente.

36 - Análise de Lucratividade do Cliente
Para realizar esta analise devemos, primeiramente, saber que as atividades relacionadas aos

produtos, são diferentes das relacionadas aos clientes.

Geralmente estas analises são feitas nas fases de planejamento de
transporte, manuseio, carregamento edescarga.
Normalmente a analise de lucratividade do cliente vai nos mostrar os

clientes que contribuem de maneira negativa para a lucratividade da
empresa.

Nesta analise os fornecedores devem direcionar todos os custos específicos
de seus clientes para contas individuais.
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Oscustos relacionados comos clientes dependemdas características
de cadacliente, podendo planejar um relacionamento diferenciado aeles.
O planejamento merece mais atenção quando o cliente utiliza serviços de alto custo e com boa

margem liquida, pois eles influenciam do lucro da empresa. Já os clientes que utilizam produtos
baratos que são rentáveis para empresa devem ser protegidos, procurando a fidelização para
poder aumentar os negócios com eles, pois eles não oferecem risco ao lucro daempresa.

37 - Custeio Total de Aquisição
Neste método considera o preço de compra como parte do custo total de um produto.

Geralmente eles usam este método para avaliar seus fornecedores, verificando quantas vezes
houve lotes errados, quantas vezes tiveram que retornar os materiais observando também os
custos associados.

Aatividade da aquisição tem três níveis hierárquicos:
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► Primeiro Nível – Nível dos Fornecedores

Os custos deste nível são os custos de controle de qualidade deste
fornecedor, salario das equipes que se relacionam com o fornecedor, como por
exemplo, a equipe comercial.

► SegundoNível – Nível dasOrdens

Este nível é quando a empresa dá ordens de compra aos seus fornecedores.
Os custos envolvidos neste nível são os custos de comunicação, de recebimento,
de transporte, e outros.
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► TerceiroNível – Nível dasUnidades

Está relacionado às unidades dos produtos em uma ordem especifica. Isso
pode ocorrer quando há falhas na linha de produção, por ter adquirido de
algum fornecedor algum componente defeituoso. Neste nível os custos de
estoque também estão inclusos.
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38 - Vantagens do custeio total de aquisição
Ocusteio total de aquisição apresenta algumas vantagens. Vejamos:

1. Medidas deDesempenho
Este método permite a realização de avaliações dos fornecedores, além de

medir também os resultados dos esforços demelhoria continua.

2. Suporte as Tomadas deDecisão
Permite aescolha correta de fornecedores, e faz comqueos colaboradores da área de

compras entendam os conflitos gerados na aquisição, oferecendo uma maneira
estruturada para solucionar tais conflitos.
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3. Comunicação

Faz com que haja uma melhor comunicação entre as diversas áreas da
empresa. Promove a integração entre as áreas durante o processo deaquisição.
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4. Auxilio a CompreensãodeDados

Sabendo que o custo total de aquisição não é composto somente pelo preço de
compra, precisamos entender os demais custos que estão envolvidos. E uma das
vantagens deste método é que ele oferece dados que facilitam a compreensão
destes custos envolvidos.



5. Suporte ao ProcessodeMelhoria Contínua

Faz com que os processos se padronizem. Identifica oportunidades de corte de
custos desnecessários, identifica também onde os fornecedores devem direcionar
seus esforços de melhoria.
Porém a resistência a mudanças, a falta de treinamento e educação da equipe

envolvida pode dificultar a implantação destemétodo.

39 - Revisão – Parte I
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A revisão deverá ser feita em uma aula inteira. Caso conclua todos os exercícios da
revisão e ainda sobrar tempo na aula, refaça osexercícios.



1. Qual o objetivo da logística?

2. Oque é logística reversa?

3. Cite duas vantagens do Crossdocking.

4. Quais são os tipos de dutovias existentes?

5. Qual a relação existente entre atacado evarejo?

6. Cite os tipos de estruturas do canal de distribuição e explique umdeles.
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7. Quais são asdesvantagens do modal rodoviário?

8. Qual a função da embalagem?

9. Quais são os tipos de canais de distribuição? Diferencie-os.

10. Oque éCrossdocking?

11. Oque sãomodais de transporte? Ecomo eles sãoclassificados?
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12. Cite asmodalidades de distribuição.

13. Comoocorre a distribuição no canal de distribuição?

14. Por que há divergências entre asbitolas das ferrovias?
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15. Oque é separação depedidos?



40 - Teste – Logística de Distribuição

Você terá que realizar o teste em uma aula inteira, não podendo começar em
uma aula e terminar emoutra.

Você deverá ter nota 7 (sete) ou superior para que não haja a necessidade de
realizar outro teste.
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