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Esta disciplina tem por objetivo conduzir o discente a uma revisão dos 

conceitos de matemática básica, matemática financeira e estatística, 

objetivando sua utilização e aplicação no tratamento de dados quantitativos, 

capacitando o discente a interpretar valores e relações numericas, construir e 

ampliar noções de grandeza, utilizar conceitos matemáticos para solução de 

problemas, conhecer peças chave dos custos logísticos, diferenciar variáveis e 

sistematizar os procedimentos estatísticos para realização de estudos. 
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Capítulo 1 

 
REGRA DE TRÊS SIMPLES 
 
A Regra de Três Simples é um processo prático de resolução de problemas que 
envolvem  duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. 
 
Na prática, a Regra de Três poderá ser utilizada em algum cálculo de processos 
logísticos onde se tenha três grandezas e quando uma delas for desconhecida.  
 
Exemplo: Uma carreta leva três dias para percorrer 2.000 quilômetros. Em quantos 
dias, esta mesma carreta poderá percorrer 5.000 quilômetros? 
 
Solução: Neste caso, você deverá encontrar o quociente entre as grandezas iguais e 
conhecidas (quilômetros), dividindo o valor maior pelo menor e, em seguida, multiplicar 
o resultado do quociente pela outra grandeza conhecida (dias); então tem-se que: 
5000/2000= 2,5 x 3 = 7,5 ou sete dias e meio. 
  
 
Para resolver um problema envolvendo Regra de Três, devem-se seguir os seguintes 
passos: 
 

1. Identificar as grandezas e montar as tabelas com as proporções; 

2. Identificar a relação entre as grandezas (diretamente ou inversamente 
proporcional); 

3. Montar e resolver a proporção, (se necessário, utilizar a propriedade 
fundamental da proporção).  

 
As situações, a seguir, demonstram como utilizar o processo da regra de três num 
processo que envolva a logística: 
 
Vamos Aplicar? 
 
Situação 01:  
 
Um caminhão percorre, em 3 horas, certa distância com velocidade de 80 km/h. Em 
quanto tempo, esta distância seria percorrida, se a velocidade fosse 60 km/h? 
 
As grandezas envolvidas nesta situação são: velocidade média e tempo de viagem. 
Observe que, para calcular o tempo da viagem, chamado de x, quando a velocidade 
for de 60 km/h, os dados deverão ser organizados da seguinte forma:  
 
Velocidade (km/h) Tempo da viagem (horas) 

80  3 
60  X 
 
Ao dobrarmos a velocidade do caminhão, o tempo da viagem reduzirá à metade, e 
assim por diante. As setas representadas na tabela acima possuem sentidos opostos. 
Isto significa que, se uma das grandezas aumenta, a outra diminui na mesma 
proporção. Dessa forma, as grandezas são inversamente proporcionais. 
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Por se tratar de grandezas inversamente proporcionais, a proporção abaixo foi 
montada invertendo-se a ordem de uma das grandezas, com o objetivo de deixar as 
setas com o mesmo sentido.  
 
Invertendo a ordem do tempo da viagem, tem-se:  
 

 
 
Utilizando a propriedade fundamental da proporção, temos: 

 
 
Agora, basta resolver a equação: 
 

 
 

 
 

 
 
 
O caminhão gastará 4 horas viajando a uma velocidade de 60 km/h. 
 
 
Situação 02:  
 
A mesma técnica de cálculos poderá ser utilizada em outros processos logísticos, 
desde que obedeçam à mesma formatação, em que se quer descobrir (calcular) uma 
grandeza desconhecida.  
 
Um bom exemplo poderá ser encontrar uma determinada quantidade de estoque de 
matérias-primas que esteja relacionada à quantidade demandada para o produto 
acabado.  
 
Nesse caso, as grandezas conhecidas são as quantidades demandadas e o estoque 
de matérias-primas para uma das demandas. A grandeza desconhecida é a 
quantidade de estoque para atender a outra demanda. 
  
 
Assim, tem-se que: para fabricar 5.000 unidades de um produto, necessitamos de 
3.000 unidades de determinada matéria-prima. Quantas unidades de matéria-prima 
serão necessárias para fabricarmos 7.000 unidades do mesmo produto?  
 
Solução: (7.000/5.000)*3.000 = 4.200 unidades de estoque de matéria-prima. 
 
 
2.0 MATEMÁTICA FINANCEIRA 
 
Para compreender a importância e finalidade da Matemática Financeira, é preciso 
estudar uma parte da matemática que trabalha com valores monetários (dinheiro), 
também chamados de valores financeiros. Esse dinheiro pode ser representado de 
diversas formas: dinheiro vivo ou títulos, papel que representa valor monetário, como: 
duplicatas, cheques, nota promissória etc. Na matemática financeira, é fundamental 
saber que o dinheiro acompanha o tempo. Isso significa que o valor do dinheiro muda 
ao decorrer do tempo. Em operações logísticas, o recurso financeiro deve ser 
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administrado com bastante eficiência e eficácia, uma vez que ele será trocado por 
outros recursos importantes, tais como os estoques de matérias-primas, contratação 
do transporte, armazenagem e também de recursos tecnológicos necessários à 
administração das informações pertinentes aos processos.  
 
2.1 JUROS 
 
Ao fazer um investimento ou aplicação, desejamos, no final do período, receber uma 
bonificação em dinheiro, pelo tempo que o dinheiro ficou aplicado. Da mesma forma, 
quando fazemos um financiamento ou tomamos um empréstimo com uma instituição 
financeira, temos que pagar uma quantia em dinheiro para que a instituição nos 
conceda o empréstimo.   
 
A quantia que iremos receber ao aplicar um capital, ou o valor que pagaremos para 
fazer um financiamento é o que chamamos de Juros. 
 
Podemos definir juros como sendo o aluguel que deve ser pago ou recebido pela 
utilização de um valor em dinheiro, durante certo período de tempo. Ou seja, é a 
remuneração em dinheiro, proveniente da utilização de uma quantia monetária, por 
certo período de tempo. 
 
 
2.2 DEFINIÇÕES DE ALGUNS TERMOS IMPORTANTES E SUAS RESPECTIVAS 
SIGLAS 
 
Aqui cabem algumas definições básicas a respeito de tópicos importantes que serão 
abordados no decorrer do curso, tais como: 
 
Capital Inicial (PV): é a quantia aplicada no início de uma operação financeira. Pode 

ser chamado também de: Principal, Valor Atual, Valor Presente ou Valor Aplicado. O 

capital inicial é representado pela sigla (PV). Sua tradução para o inglês é Present 

Value, indicado nas calculadoras financeiras pela tecla PV. 

 

Período de tempo (n): representa o tempo que um capital fica aplicado numa 
operação financeira. Na matemática financeira, tem-se a preocupação de saber como 
os valores monetários se comportam no decorrer dos dias, meses, anos etc. 
Montante (FV): Após certo período, o capital aplicado renderá juros.  Chama-se 
montante a soma do Capital Inicial com os Juros. O montante também é conhecido 
como Valor Futuro. O montante é representado pela sigla (FV). Sua tradução em 
inglês é Future Value, sendo indicado nas calculadoras financeiras pela tecla FV.  
 
Taxa de juros (i): esta taxa mostra como o dinheiro se valoriza ao decorrer do tempo. 
Deve ser expressa na forma percentual, seguida de uma unidade de tempo. Exemplo: 
 
35% ao mês significa que, a cada período de um mês, o capital cresce 35%. 
20% ao ano significa que, a cada período de um ano, o capital cresce 20%. 
4% ao dia significa que, a cada período de um dia, o capital cresce 4%. 
 
Juros (J): os Juros representam quanto o Capital rendeu. Por isso, Juros e 
rendimento são sinônimos.  
 
Se alguém pergunta qual foi seu rendimento em determinada operação, estará, na 
verdade, questionando sobre o valor dos Juros! 

Lembre-se: Juros é a diferença entre o montante e o capital inicial =>  
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Também podemos calcular o montante somando o capital com os juros, como mostra 
a fórmula: 
 

 
 
Da fórmula anterior, conclui-se que o capital inicial é igual à diferença entre o montante 

e os juros =>    
 
 
 
 

 
Devemos tomar cuidado ao analisar a taxa de juros, pois a taxa i e o número de 
períodos n devem referir-se à mesma unidade de tempo. Isto é, se a taxa for anual, o 
tempo deverá ser expresso em anos; se for mensal, o tempo deverá ser expresso em 
meses, e assim por diante. 

 

 
 
3.0 REGIMES DA MATEMÁTICA FINANCEIRA 
 
Ao analisar uma operação financeira, devemos nos preocupar, inicialmente, em 
identificar o tipo de regime, que pode ser: regime de juros simples ou regime de juros 
compostos. Veja a seguir o funcionamento de cada um deles! 
 
 
3.1 REGIME DE JURO SIMPLES 
 
No regime de juros simples, os juros são calculados exclusivamente sobre o capital 
inicial, que rende juros. 
 
Vamos Aplicar! 
 
Suponha que você possui R$ 2.000,00 e deseja aplicar essa quantia durante 3 meses, 
a uma taxa  de juros simples de 10% ao mês. Qual será o valor que deverá ser 
resgatado (montante) ao final da operação financeira? 
 
A taxa de 10% ao mês nos diz que o capital de R$ 2.000,00 rende 10% ao final de 
cada mês. Desta forma, tem-se: 
 
10% de 2 000 = 0,10 ∙ 2 000 = 200 
 
O valor de R$ 200,00 representa o rendimento, que corresponde aos juros do primeiro 
mês.   
No início do mês, tinha-se R$ 2.000,00 e, no mesmo mês, você ganhou R$ 200,00 de 
juros. Logo, o primeiro mês foi encerrado com R$ 2 200,00 (R$2 000,00 + R$ 200,00). 
O segundo mês foi iniciado com R$ 2 200,00. Como a taxa é simples, incidirá sobre o 
capital inicial (R$ 2 000,00).  Os rendimentos do segundo mês são iguais a 10% de R$ 
2.000,00 = 200. Isto quer dizer que, no início do 2º mês, tinha-se R$ 2.200,00 e 
ganhou-se R$ 200,00 de juros. O segundo mês terminou com R$ 2.400,00 (R$2 
200,00 + R$ 200,00). 
Ao chegar ao terceiro mês, a taxa de juros simples incidirá sobre o capital inicial de R$ 
2.000,00. Da mesma forma que os meses anteriores, os rendimentos do 3º mês são 
iguais a R$ 200,00. Desta forma, o terceiro mês foi iniciado com R$ 2.400,00 e 
ganhou-se R$ 200,00 de juros, terminando a aplicação com o montante de R$ 
2.600,00 (R$ 2.400,00 + R$ 200,00). 
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A tabela ilustra, de forma resumida, a aplicação feita. 
 

Meses Início do mês Operação (i = 10% a.m.) Juros Fim do mês 

1º PV = 2 000 0,10 . 2000 200 2 200 

2º 2 200  0,10 . 2000 200 2 400 

3º 2 400 0,10 . 2000 200 FV = 2 600 

 
 
Ao analisar a operação acima, concluí-se que: 
 

1. Os juros, em cada período, são sempre o mesmo (R$ 200,00 = 0,10 . 2000); 

2. Os juros do período são de R$ 600,00 (3 . 200); 

3. Para calcular os juros simples do período, basta efetuar a multiplicação J = 2 
000 . 0,10 . 3 = 600. 

 
Concluímos que, para calcular os juros simples, resultante de uma operação 
financeira, devemos multiplicar o capital inicial pela taxa de juros (em sua forma 
decimal) e pelo período da aplicação.  
 
A partir de agora, utilizaremos a fórmula abaixo para calcular os juros simples. 
 

   

  

   
 
 
 

 
Ao utilizar a fórmula dos juros simples, apresentada acima, devemos estar atentos se 
a taxa e o tempo possuem a mesma unidade.  Caso contrário, devemos expressar 
essas grandezas com a mesma unidade. 
Outra informação importante é que a taxa deve ser escrita em sua forma decimal: 
 

1. Se a taxa for de 10%, utiliza-se 0,10; 
2. Se for de 8% utiliza-se 0,08. 

 

 
 
3.2 REGIME DE JURO COMPOSTO 
 
Na capitalização composta, após cada período, os juros são incorporados ao capital 
principal e passam, por sua vez, a render juros.  
 
Vamos Aplicar? 
 
Suponha que você possui R$ 2.000,00 e deseja aplicar essa quantia durante 3 meses, 
a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês. Qual será o valor resgatado 
(montante) ao final da operação financeira? 
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Vejamos: 
 
Você iniciou o mês com R$ 2 000,00. O rendimento do primeiro mês será calculado 
sobre esse valor, igual a 10% de 2 000,00. 
 
10% de 2 000 = 0,10 ∙ 2 000 = 200 
 
O valor de R$ 200,00 representa o seu rendimento, que são os juros do primeiro mês. 
Ou seja, no primeiro mês você obteve R$ 200,00 de juros, totalizando, ao final do mês, 
o valor R$ 2.200,00 (R$2.000,00 + R$ 200,00).  
 
Observe que, até o momento, a situação descrita se caracteriza como um regime de 
juros simples. 
 
No segundo mês, a taxa de juros compostos incidirá sobre qual valor?  
 
Por se tratar de um regime de capitalização composta, a taxa deverá incidir sobre o 
valor acumulado no período anterior (R$ 2.200,00). Sendo assim, o rendimento será 
igual a 10% de R$ 2 200,00. 
 

 
 
O segundo mês foi iniciado com o valor total de R$ 2.200,00, R$ 220,00 de juros e 
finalizado com R$ 2.420,00 (R$ 2 200,00 + R$ 220,00). 
 
Ao chegar ao terceiro mês, a taxa composta incidirá sobre o valor de R$ 2.420,00, 
acumulado no período. O rendimento do 3º mês é igual a 10% de R$ 2 420,00. 
 

 
 
O terceiro mês foi iniciado com R$ 2 420,00, R$ 242,00 de juros, e finalizado com R$ 
2.662,00 (R$ 2 420,00 + R$ 242,00). 
 
A aplicação foi concluída com o montante de R$ 2.662,00, conforme tabela abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
Observe que, nas situações apresentadas, no regime de juros simples e no composto, 
tínhamos o mesmo capital inicial (PV = 2 000), a mesma taxa (i = 10% ao mês) e o 
mesmo período de tempo (n = 3 meses). Mas, por que o montante foi diferente? 
 
Isso acontece devido a os regimes serem diferentes. Não devemos esquecer que, na 
capitalização simples, os juros incidem sempre no capital inicial; enquanto que, na 
capitalização composta, os juros incidem no valor acumulado ao final de cada período.  
 
Então, como iremos calcular os juros compostos? 
 
Neste caso, utilizaremos uma fórmula que nos forneça o montante de uma operação 
financeira: 

    

Meses Início do mês Operação (i = 10% a.m.) Juros Fim do mês 

1º PV = 2 000 0,10 . 2000 200 2 200 

2º 2 200 0,10 . 2200 220 2 420 

3º 2 400 0,10 . 2420 242 FV = 2 662 
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Observe que essa fórmula não fornece os juros. Como já tínhamos visto 
anteriormente, para calcular os juros compostos, basta usar a fórmula. 
 

   
 
 
 
 

 
Os juros compostos, também, são conhecidos por "juros sobre juros". 

 
 
3.3 AMORTIZAÇÃO 

Amortização é uma opção de quitação de uma dívida através de pagamentos de 
prestações periódicas. Tradicionalmente, o sistema adotado é aquele em que cada 
prestação corresponde à soma entre a devolução de parte do capital negociado e a 
parte do pagamento referente ao juro, sendo que este último deve ser calculado sobre 
o saldo devedor. 
 
Existem outros modelos de amortização adotados pelo mercado. Dentre eles, 
podemos citar: Sistema de Pagamento Único (SPU), Sistema de Pagamento Variável 
(SPV), Sistema Americano (SA) e Sistema de Amortização Constante (SAC). 
 
Sistema de Pagamento Único: pagamento realizado em parcela única, ao final do 
período negociado, acrescido de juros negociados.  
 
Sistema de Pagamentos Variáveis: pagamento é realizado em parcelas, e de acordo 
com as condições do devedor, também acrescido de juros.  
 
Sistema Americano: pagamento no final do período acordado com juros calculados 
período a período.  
 
Sistema de Amortização Constante: pagamento constante (parcelas iguais) para 
cada período. A exemplo dos modelos anteriores, este também terá suas parcelas 
acrescidas de juros. 
 
A seguir, apresentaremos e analisaremos uma situação problema, que irá auxiliá-lo 
em uma melhor compreensão do que acabamos de apresentar. 
 
Uma indústria toma um empréstimo de R$ 300.000,00 para modernização de seus 
equipamentos, que será pago ao fim de quatro meses à taxa mensal de 5% e a 
amortização será sempre constantes e iguais. 
 
Observe que o valor amortizado por ser constante deve ser calculado, dividindo o valor 
total da dívida pelo número de períodos, ou seja: 

 

 
Isso significa que a indústria irá amortizar sua dívida ao fim de cada período em um 
valor de R$ 75.000,00. 
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Porém, é necessário calcular os juros referentes a cada período. Não esqueça que os 
juros devem ser calculados sempre em relação ao saldo devedor. 
 
Para prosseguir nos cálculos, torna-se necessário utilizar a tabela abaixo que 
disponibiliza informações essenciais sobre o sistema de amortização. Veja: 
 
 
 

 
Veja que a tabela já mostra o valor da amortização em cada período, calculado 
anteriormente e o saldo devedor que é resultado do abatimento do valor da 
amortização. 
 
Agora você deve calcular o valor dos juros a ser pago em cada período. Como já foi 
visto, o valor do juro corresponde a 5% do saldo devedor. Então: 

1º período:  

2º período:  

3º período:  

4º período:  
A partir desses valores, veja como fica o preenchimento da tabela: 
 
 
 

 
 
 
De acordo com as condições desse sistema de amortização, a indústria irá saldar sua 
dívida com quatro prestações: 

Sistema de Amortização 

n Juros Amortização do 
Saldo devedor 

Pagamento Saldo devedor 

0 0 0 0 300.000,00 

1  75.000,00  225.000,00 

2  75.000,00  150.000,00 

3  75.000,00  75.000,00 

4  75.000,00  0 

Totais  300.000,00   

Sistema de Amortização 

n Juros Amortização 
do 
Saldo devedor 

Pagamento Saldo 
devedor 

0 0 0 0 300.000,00 

1 15.000 75.000,00 75.000 + 15.000 = 
90.000 

225.000,00 

2 11.250 75.000,00 75.000 + 11.250 = 
86.240 

150.000,00 

3 7.500 75.000,00 75.000 + 7.500 = 82.500 75.000,00 

4 3.750 75.000,00 75.000 + 3.750 =78.750 0 

Totais  300.000,00   
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1ª prestação: R$ 90.000,00 
2ª prestação: R$ 86.240,00 
3ª prestação: R$ 82.500,00 
4ª prestação: R$ 78.750,00 
 
 
3.4 TAXA DE CÂMBIO 
 
De acordo com descrição do Banco Central do Brasil, a taxa de câmbio é definida 
como sendo o preço de uma moeda estrangeira, medido em unidades ou frações 
(centavos). Ao importarmos ou exportamos algum produto dos países da América do 
Norte, da Europa, Ásia ou de outros continentes, os pagamentos ou recebimentos são 
efetuados em moedas, caracterizadas como dólares e euros. Esse procedimento dá 
origem ao câmbio, que é a operação de troca de moedas entre países diferentes. 
 
Ainda de acordo com o Banco Central, as cotações apresentam taxas de compra e 
venda da moeda, ou seja, existe um valor determinado para um cliente comprar e 
outro para ele vender a moeda estrangeira na mão de um agente. Esses agentes 
tratam-se de bancos comerciais que negociam livremente moedas com seus clientes. 
 
Assim, se um dólar custar R$ 1,50, a taxa de câmbio do dólar será de R$ 1,50 (US$ 
1,00 = R$ 1,50). Ou seja, na compra de um dólar, gastaremos R$ 1,50. Na compra de 
2 dólares, gastaremos R$ 3,00 e assim por diante. 
 
Através de tabelas de cotações, as taxas de câmbio são agrupadas e possuem dois 
valores para a moeda estrangeira:  
 

1. Para compra: valor que o agente cambial/banco irá pagar na compra da 
moeda; 

 
2. Para venda: valor que o agente cambial/banco irá vender a moeda.  

 
 

A diferença entre as duas taxas é considerada como o lucro do agente cambial/banco.  
 
Ao fixar a taxa de câmbio, a taxa de conversão de moedas deve ser resolvida através 
de uma regra de três simples e direta. Para podermos entender melhor essa operação, 
vamos ver um exemplo numérico. 
 
 
 
 
 

 
A taxa cambial varia de valor, conforme a oferta e a procura. A taxa de câmbio 
também é conhecida através do volume de negociações entre importações versus 
exportações. Se comprarmos muitas mercadorias do exterior (importação), a 
tendência é que a taxa cambial se valorizar e subir, já que a procura pela moeda 
estrangeira para o pagamento da dívida é maior. Quando o inverso acontece 
(exportação), a tendência é de baixa da taxa cambial. A moeda nacional se 
desvaloriza, porque existe uma oferta maior de moeda estrangeira, gerando uma 
paridade inferior. 
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CASOS E RELATOS! 
 

 
Os carros tipo flex estão cada vez mais populares no Brasil. Desde sua entrada no 
mercado nacional, em 2003, o consumidor ampliou seu poder de escolha, permitindo 
que ele mudasse de álcool para gasolina e vice-versa, conforme seja mais vantajoso 
para o bolso. No entanto, muitos motoristas ainda desconhecem quando devem optar 
pelo etanol e pela gasolina. 
O motorista deve saber que o rendimento médio de um motor a álcool é 30% menor 
que o do motor a gasolina. A diferença de preço é na mesma proporção. A gasolina 
deixa de ser vantajosa quando passa a custar 30% mais que o álcool. Ou seja, o 
álcool é mais vantajoso economicamente se o preço não ultrapassar 70% do 
preço da gasolina. 
Qual deve ser o preço máximo do álcool para que ele seja mais vantajoso 
economicamente que a gasolina, que custa R$ 2, 80? (Nota: ano de referência do 
valor da gasolina: 2011) 
Veja que o preço do álcool não pode ser superior a 70% do preço da gasolina para 
que o álcool seja economicamente mais vantajoso. Logo, o preço do álcool deve 
custar, no máximo, 70% do preço da gasolina, conforme cálculo: 
 

 
 
Para ser mais vantajoso, o álcool deve custar, no máximo, R$ 1,96 para ser mais 
vantajoso que a gasolina. 
 

 

 

 
 
 

 
Bem, chegamos ao fim desse primeiro capítulo que, além de ser extremamente 
importante nas aplicações rotineiras de sua futura profissão, servirá também como 
base para os estudos posteriores.  
Inicialmente, fizemos uma revisão do conceito de frações, suas propriedades e 
operações, devido ao fato de uma razão poder ser escrita na forma de uma fração. 
Em seguida, estudamos o conceito de razão e proporção e relacionamos algumas 
razões especiais bastante relevantes para um bom profissional de logística, como 
velocidade, densidade, escala, consumo médio entre outras. 
Outra razão especial que estudamos foi a porcentagem. Sem o entendimento do 
conceito de porcentagem, é impossível o entendimento das operações financeiras, 
pois a forma que as instituições financeiras medem o quanto rende o capital durante 
o tempo é por meio de porcentagem. 
Um bom profissional de logística deve ter domínio sobre as taxas cambiais, pois 
algumas empresas têm um volume grande de negociações internacionais. 

 

 
 
 
 
PARA SABER MAIS 
Acesse: http://www.brasilescola.com/matematica/.         
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Capítulo 2 
 

MEDIÇÃO 
 
Ao planejar o espaço de um almoxarifado, o profissional em logística deve estar atento 
à área de estocagem e às áreas destinadas à circulação de materiais, bem como, ao 
deslocamento dessas matérias, ao volume e  ao peso das cargas armazenadas, 
objetivando sempre reduzir os custos com o armazenamento e transporte, bem como 
preservando a segurança dos profissionais que trabalham nesse local.  
 
Pelas razões citadas acima, é de fundamental importância você, um futuro profissional 
de Logística, conhecer as unidades de medidas, os instrumentos de medição, além de 
aprender a calcular áreas de figuras planas e volume de alguns sólidos geométricos.   
 
 
1.0 INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE MEDIDAS 
 
Você sabe quando o ser humano começou a medir? A necessidade de medir 
acompanha a humanidade desde sua origem; geralmente eram usadas partes do 
corpo como palmos, passos, pé, cúbito etc., para medir comprimentos. Já para 
comparar a massa de dois objetos, equilibrava-se um em cada mão. Até que surgiram 
as primeiras balanças, porém existiam centenas de diferentes unidades de peso, como 
o grão de trigo. Um peixe, por exemplo, era equivalente a uma determinada 
quantidade de grãos. 
 
Durante muito tempo, as formas de medir mudavam de acordo com a região, tornando 
complicado o comércio entre as diferentes civilizações. As civilizações notaram que 
era necessária uma reunião entre seus representantes, a fim de estabelecer uma 
padronização das medidas, ou seja, um sistema de pesos e medidas adotado por 
todos, facilitando a comunicação e o intercâmbio comercial entre os diferentes povos.  
 
Dessa forma, foi criado o sistema métrico decimal, constituído inicialmente de três 
unidades básicas: o metro (usado para medir comprimentos), que deu nome ao 
sistema, o quilograma (usado para medir massa) e o segundo (usado para medir o 
tempo). 
 
Posteriormente, o sistema métrico decimal seria substituído pelo Sistema Internacional 
de Unidades – SI, devido ao desenvolvimento científico e tecnológico, que passou a 
exigir medições mais precisa e diversificadas, a exemplo da medida de temperatura, 
corrente elétrica, entre outras. 
 
2.0 SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS 
 
Nesse momento, você irá estudar as unidas de medidas de comprimento, área, 
volume, tempo, capacidade e massa. Medidas de fundamental importância para quem 
atua na área de logística, pois essas medidas são as principais variáveis que 
compõem o custo do transporte de cargas. 
 
Medida de Comprimento 
 
Como já foi visto, o metro é a unidade padrão (ou fundamental) para se medir 
comprimentos, cujo símbolo é a letra m. Essa unidade é ideal para medir a altura de 
uma carga, o comprimento de um contêiner etc. 
Será que o metro é uma unidade indicada para medir a distância entre duas cidades?  
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E o comprimento de uma caixa de sapato? 
 
Veja que, nas situações acima, o metro não é a unidade mais indicada, o ideal seria 
usarmos uma unidade maior que o metro para medir a distância entre duas cidades e 
uma unidade menor para medir o comprimento da caixa. Assim sendo, foram criados 
os múltiplos do metro (unidades maiores que o metro) e os submúltiplos (unidades 
menores que o metro). Veja um pouco mais sobre cada um deles: 
 
Múltiplos 
 
É utilizado para medir comprimentos maiores que o metro. Os múltiplos do metro são 
denominados de decâmetro, hectômetro e quilômetro. Onde: 

1. 1 decâmetro corresponde a 10 metros. 

2. 1 hectômetro corresponde a 100 metros. 

3. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 

 
Submúltiplos 
 
É utilizado para medir comprimentos menores que o metro. Os submúltiplos do metro 
são, denominados de decímetro, centímetro e milímetro. Onde: 

1. 1 decímetro corresponde a  do metro ou 0,1 metros. 

2. 1 centímetro corresponde a  do metro ou 0,01 metros. 

3. 1 milímetro corresponde a  do metro ou a 0,001 metros. 

 
O quadro abaixo apresenta cada uma das unidades de medida de comprimento, os 
símbolos correspondentes e o valor de cada unidade em relação ao metro. 
 

Múltiplos Unidade 
fundamental 

Submúltiplos 

Unidade Quilômetro Hectômetro Decâmetro Metro Decímetro Centímetro Milímetro 

Símbolo km hm Dam m dm cm mm 

Relação 
com o 
metro 

1 000 m 100 m 10 m 1 m 0,1 m 0,01 m 0,001 m 

 
Observe que o nome dos múltiplos e submúltiplos das unidades indica claramente seu 
valor. Veja: 
 

quilo significa mil vezes deci significa a décima parte 

hecto significa cem vezes centi significa a centésima parte 

deca significa dez vezes mili significa a milésima parte 

 
Veja também que podemos relacionar o metro com seus submúltiplos da seguinte 
forma: 

1. 1 m = 10 dm 

2. 1 m = 100 cm 

3. 1 m = 1000 mm 
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Essas informações são fundamentais para transformar uma unidade de uma medida 
em outra, como será visto a seguir.  
 
 
3.0 TRANSFORMAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA DE COMPRIMENTO 
 
São inúmeras as situações em que é necessário fazer transformações das unidades 
de medidas de comprimento: transformar centímetro em metros, metros em 
milímetros, quilômetros em decímetros, entre outras. 
Imagine um veículo cujo compartimento de carga tem 10 m de comprimento, 3 m de 
largura e 2,5 m de altura. Quantas caixas cúbicas de 70 cm podem ser transportadas 
por esse veículo? Veja que só é possível responder essa pergunta se as medidas 
indicadas estiverem todas na mesma unidade.  
 
Fazer essas transformações não é complicado, basta notar que, no quadro das 
unidades, cada unidade de comprimento é 10 vezes maior que a unidade à direita e 10 
vezes menor que a unidade à esquerda. 
 

 
 
Assim a mudança de unidades se faz com a multiplicação ou divisão por 10, 100, 
1000, etc. 
 
Vamos ilustrar essa transformação com os exemplos a seguir. 
 
a) De 3,71 m para cm. 
Queremos transformar a unidade de medida de metros para centímetros. Para isso, 
devemos identificá-las no quadro das unidades e determinar quantas casas iremos 
“pular” e se os “pulos” foram para a direita ou para a esquerda. 
 

 
 

 
Nesse caso, pulamos duas casas para a direita, então temos que multiplicar por 10x10 
= 100. 

 
Logo 3,71 m corresponde a 371 cm. 
 
b) De 6,2 km para dm. 
Queremos transformar a unidade de medida de quilômetros para decímetros. 
  

 
 

 
 
Nesse caso, pulamos quatro casas para a direita, então temos que multiplicar por 
10x10x10x10 = 10000. 
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Logo 6,2 km correspondem a 62 000 dm. 
 
 
 
 

 
Observando os itens a e b, da questão anterior, podemos concluir que, ao 
transformamos uma unidade localizada no quadro da esquerda para direita, 
devemos multiplicar por 10, 100, 1000 etc. Onde o número de zeros corresponde a 
quantidades de pulos. 
2 pulos para a direita, multiplica por 100. 
4 pulos para a direita, multiplica por 10 000. 
 

 
 
c) De 347 mm para m 
Queremos transformar a unidade de centímetros para metro.   

 
 

 
Nesse caso, pulamos três casas para a esquerda, então temos que dividir por 
10x10x10 = 1000. 

 
Logo 347 mm correspondem a 0,347 m. 
 
d) De 28 dam para km. 
Queremos transformar a unidade de decâmetro para quilômetro.   

 
 

 
Nesse caso, pulamos duas casas para a esquerda, então temos que dividir por 10x10 
= 100. 

 
Logo 28 dam correspondem a 0,28 km. 
 
 
 
 
 

 
Dominar as transformações de unidades de medida de comprimento é fundamental 
antes de prosseguir com os estudos. Você irá notar que as transformações das 
outras unidades de medidas são semelhantes ao que foi estudado nesse momento.   

 

 
 
 
4.0 TRANSFORMAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDAS 
Da mesma forma como foi feita a transformação das unidades de medidas de 
comprimento, devemos proceder para transformar as unidades de medida de 
capacidade. Vamos lembrar como fazer essa transformação? 
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Então veja os exemplos abaixo que ilustra bem essa situação. 
 

1. Expresse 4,8 litros em mililitros. 

 
Queremos transformar a unidade de medida de litro para mililitro. Para isso, devemos 
identificá-las no quadro das unidades e determinar quantas casas iremos “pular” e se 
os “pulos” foram para a direita ou para a esquerda. 

 
 
 
Observe que, para transformar a unidade de litro para mililitro, devemos “pular” três 
casas da esquerda para a direita, então devemos multiplicar 4,8 por 1000 (4,8.1000 = 
4800). 
Logo  

2. Expresse 600 mililitros em litros. 

 
 
 
Nessa situação, para fazer a transformação de mililitros para litro, devemos “pular” três 
casas para a esquerda, então devemos dividir 600 por 1000 (600 : 1000 = 0,6). 

Logo . 
 

3. Expresse 5700 decilitros em hectolitros. 

 
 
 
Nessa situação, para fazer a transformação de centilitros para hectolitro, devemos 
“pular” quatro casas para a esquerda, então devemos dividir 5700 por 10000 (5700 : 
10000 = 0,57). 

Logo   
 
Nesse momento, encerramos o estudo das medidas de capacidade. Posteriormente, 
iremos abordar as medidas de volume que têm uma relação importante com as 
medidas de capacidade.  
 
4.1 UNIDADE DE MEDIDA DE MASSA 
 
O profissional de logística tem obrigação de saber o peso de uma carga que está 
sendo transportada, porque o veículo transportador não pode exceder sua carga 
máxima permitida, a fim de transportar a carga com segurança. Sendo assim, é 
necessário conhecer as unidades de medida de massa. 
 

No sistema internacional de medidas, o quilograma  é a unidade fundamental 

para medir massa. Porém, na prática, usa-se o grama como unidade fundamental 
para formar os múltiplos e os submúltiplos. 
 
O quadro abaixo apresenta as unidades de medidas de massa, os símbolos 
correspondentes e o valor de cada múltiplo e submúltiplo em relação ao grama. 
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Múltiplos Unidade 
fundamenta

l 

Submúltiplos 

Unidad
e 

Quilogram
a 

Hectogram
a 

Decagram
a 

Grama Decigram
a 

Centigram
a 

Miligram
a 

Símbolo kg       

Relação 
com o 
grama 

1 000 g  100  10  1  0,1  0,01g  0,001 g  

 
 
 
 
 
 

 
Os profissionais de logística lidam diariamente com grandes cargas, nas quais o 
quilograma não é uma unidade indicada para a situação. Por isso, é necessário 
conhecer outras unidades de massa, como: 

1. A tonelada = 1000 kg 
2. Arroba = 15 kg 
3.  

 
 
 
4.2 TRANSFORMAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDAS 
 
Da mesma forma como foi feita a transformação das unidades de medidas de 
comprimento e capacidade, devemos proceder para transformar as unidades de 
medida de massa. 
 
Veja os exemplos abaixo que ilustram bem essa situação. 
 

1. Expresse 0,023 quilogramas em centigrama. 

 
Queremos transformar a unidade de medida de quilograma para centigrama. Para 
isso, devemos identificá-las no quadro das unidades e determinar quantas casas 
iremos “pular” e se os “pulos” foram para a direita ou para a esquerda. 
 

 
 
 
Observe que, para transformar a unidade de quilograma para centigrama, devemos 
“pular” cinco casas da esquerda para a direita, então devemos multiplicar 0,023 por 
100000 (0,023.100000 = 2300). 
 

Logo  
 

2. Expresse 3450 miligramas em grama.  
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Nessa situação, para fazer a transformação de miligrama para grama, devemos “pular” 
três casas para a esquerda, então devemos dividir 3450 por 1000 (3450 : 1000 = 
3,45). 

Logo . 
 
Vamos Aplicar? 
 
Um  caminhão vazio tem massa de 6400 kg. Depois de ser carregado com pacotes de 
açúcar de 5 kg, ele passa a ter 21,4 t de massa. 
 
1.Quantas toneladas de açúcar esse caminhão está transportando? 
 
Observe que a carga de açúcar é igual à diferença entre o caminhão carregado e o 
caminhão vazio. Para efetuar essa operação devemos, inicialmente, expressar a 
massa do caminhão vazio em toneladas; para isso, basta dividir 6400 por 1000 

. 
 
Então, a massa do caminhão vazio é igual a 6,4 toneladas. 
Sendo assim, a massa da carga de açúcar é igual a 15 t (21,4 t – 6,4 t).  
 
 
Até o momento, as transformações das unidades foram semelhantes. Agora você irá 
estudar as unidades de medidas de tempo, onde as transformações entre as unidades 
fogem do padrão apresentado até agora. 
 
 
4.3 UNIDADE DE MEDIDA DE TEMPO 
 
Uma grandeza bastante importante na área de logística é o tempo. As empresas, para 
conquistar e manter credibilidade no mercado, devem cumprir os prazos com os quais 
se comprometeu. Dessa forma, deve se preocupar constantemente com o tempo.  
 
No Sistema Internacional de medidas (SI), o segundo (s) é a unidade fundamental 
para medir o tempo. Dependendo da situação, podemos usar outras unidades, como o 
minuto (min), a hora (h), o dia, o mês, dentre outras. Sabe-se que: 
 

 1 min = 60 s 

 1 h = 60 min 

 1 dia = 24 h 
 
O esquema abaixo mostra as relações entre essas unidades de medida de tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não é comum expressar os segundos e os minutos com valores maiores que 60. Por 
exemplo: O processo de montagem de uma máquina dura 3800 segundos. É comum 
expressar esse tempo em minutos, se possível em horas ou até mesmo fazendo uma 

h min s 

x 60  x 60  

÷ 60  ÷  

60  
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composição das três unidades. Para isso, é necessário transformar os 3800 s para 
minutos.  
 
De acordo com o esquema, deve-se dividir esse valor por 60.  

 
 
 
 
 
 

Desta forma, pode-se afirmar que 3800 segundos equivale a 63 min e 20 s. Veja que o 
valor referente aos minutos é maior que 60, logo vamos expressá-lo em horas. De 
acordo com o esquema, devemos dividir 63 por 60. 
 
 
 
 
 
Sendo assim, 63 minutos correspondem a 1 hora e 3 minutos. De acordo com as duas 
transformações, 3800 s correspondem a 1h 3 min e 20 s. 
 
Você estudou, até o momento, unidades de medidas independentes, como as de 
comprimento, massa, capacidade e tempo. Agora você irá estudar algumas medidas 
que dependem do metro para serem expressas, como área e volume.     
 
 
4.4 UNIDADE DE MEDIDA DE SUPERFÍCIE OU UNIDADE DE ÁREA 
 
Quando queremos determinar a quantidade de lajotas necessária para revestir o piso 
de uma superfície, devemos medir essa superfície, ou seja, devemos encontrar a área 
do piso. 
 
Para medir uma superfície, devemos fazer uma comparação com outra superfície, 
escolhida como unidade de medida. 
 
Observando a figura abaixo, o quadrado azul representa a unidade de área escolhida 
para fazer a comparação com a superfície do retângulo ABCD. Veja que nesse 
retângulo “cabem” 24 quadrados azuis. Dizemos, então, que a área desse retângulo é 
igual a 24 unidades de área.  
 
 
 

 
Figura 8 – Fonte: Próprio Autor 

 
 
 

3800    60 
20         63 
 

63        60 
3            1 
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Essa história de escolher uma unidade já deu muita confusão. Lembra-se das medidas 
de comprimento? Para não existir problemas, devemos padronizar as medidas de 
superfície.  
O sistema internacional de medidas adota como unidade fundamental para medir 
superfície o metro quadrado, representado por m². O metro quadrado corresponde à 
área de um quadrado que possui 1 metro de lado. 

 
A depender da superfície que iremos medir, o m² não é a unidade mais conveniente.  
 
Por exemplo, ele não é indicado para medir a superfície de uma tela de computador 
nem para determinar a área de um estado. Assim sendo, da mesma forma que 
acontece com as outras unidades de medidas, existem os múltiplos e os submúltiplos 
do metro quadrado. O quadro abaixo apresenta as unidades de medidas de área, os 
símbolos correspondentes e o valor de cada unidade em relação ao metro quadrado. 
 
 

Múltiplos Unidade 
fundamental 

Submúltiplos 

Unidade Quilômetro 
quadrado 

Hectômetro 
quadrado 

Decâmetro 
quadrado 

Metro 
quadrado 

Decímetro 
quadrado 

Centímetro 
quadrado 

Milímetro 
quadrado 

Símbolo Km² hm² dam² m² dm² cm² mm² 

Relação 
com o 
metro 

1.000.000 
m² 

10.000 m² 100 m² 1 m² 0,01 m² 0,0001 m² 0,000001 
m² 

 
O quadro acima mostra que cada unidade é 100 vezes a unidade imediatamente 
inferior, ou seja: 1 m² = 100 dm², 1dm ² = 100 cm², e assim por diante. Portanto, para 
efetuar as transformações, basta fazer multiplicações ou divisões sucessivas por 100. 
 
 
 
Veja o esquema com essas relações.  

   
 
 
 
 
 

 
Para medir fazendas, sítios, dentre outras áreas, usamos uma unidade agrária 

denominada hectare, representada pelo símbolo . 1ha = 1 hm² = 10.000 m². 
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Vamos Aplicar 
 
01. Faça as transformações abaixo: 
  
a) Expresse 4,65 km² em m² 
 
Queremos transformar a unidade de medida de km² para m². Para isso, devemos 
identificá-las no quadro das unidades e determinar quantas casas iremos “pular” e se 
os “pulos” foram para a direita ou para a esquerda. 
 

 
 
 
Nesse caso, pulamos três casas para a direita, então temos que multiplicar por 
100x100x100 = 1.000.000 

 
Logo 4,65 km²  corresponde a 4.650.000 m². 
 
 
Nesse tópico, você aprendeu quais as unidades de medidas de área e a fazer a 
conversão de uma unidade para outra. Agora que você já domina esses 
conhecimentos, é necessário conhecer algumas fórmulas para calcular áreas de 
algumas figuras planas. 
  
 
 
5.0 UNIDADE DE MEDIDA DE VOLUME 
 
Quando você deseja saber a quantidade de areia que uma caçamba transporta, é 
necessário calcular a quantidade de espaço que a areia ocupa na caçamba. Ou seja, 
deseja-se calcular o volume da areia. Logo, volume é a quantidade de espaço 
ocupado por um corpo. Para não haver confusão, foi convencionado que, no sistema 
internacional de medidas, a unidade padrão para se medir volume é o m³.  
 
Você sabe o que significa 1 m³?  
1 m³ é o espaço ocupado por um cubo de aresta de medida igual a 1 m. Como mostra 
a figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da mesma forma que acontece com outras unidades de medida, existem os múltiplos 
e submúltiplos do m³. O quadro abaixo apresenta as unidades de medidas de volume, 
os símbolos correspondentes e o valor de cada unidade em relação ao metro cúbico. 
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Múltiplos Unidade 
fundamental 

Submúltiplos 

Unidade Quilômetro 
cúbico 

Hectômetro 
cúbico 

Decâmetro 
cúbico 

Metro cúbico Decímetro 
cúbico 

Centímetro 
cúbico 

Milímetro 
cúbico 

Símbolo km³ hm³ dam³ m³ dm³ cm³ mm³ 

Relação 
com o 
metro 
cúbico 

1.000.000.000 
m³ 

1.000.000 
m³ 

1.000 m³ 1 m³ 0,001 m³ 0,000001 
m³ 

0,000000001 
m³ 

 
 
O quadro acima mostra que cada unidade é 1000 vezes a unidade imediatamente 
inferior, ou seja: 1 m³ = 1000 dm³, 1dm³ = 1000 cm³, e assim por diante. Portanto, para 
efetuar as transformações, basta fazer multiplicações ou divisões sucessivas por 1000. 
Veja o esquema com essas relações. 
 
 
 
 

 
Quando se está medindo a capacidade de um recipiente, estamos medindo o 
espaço que pode ser ocupado no interior desse recipiente. Dessa forma, 
capacidade é um volume e pode ser medido com a unidade metro cúbico. Sendo 
assim, você deve conhecer as relações entre litro e metro cúbico: 

1.   

2.  
 

 
 
6. SISTEMA INGLÊS DE MEDIDAS 
 
A Inglaterra e os Estados Unidos, inicialmente, resolveram não adotar o sistema 
decimal, mantendo até hoje suas unidades. Porém, após sofrer sérios prejuízos pela 
não adoção do sistema internacional de mediadas - SI, a Inglaterra passou a usá-lo 
oficialmente.  
 
Por isso, é extremamente importante para quem trabalha no mercado internacional, ou 
com equipamentos originados desses países, conhecer as unidades de medidas por 
eles adotadas, o chamado Sistema Inglês de Medidas.  
 
Vamos destacar algumas unidades do sistema inglês de medida relevantes ao nosso 
curso. 
 
Para medida de comprimento, devemos conhecer: polegada (in), pé (ft) e milha (mi).  
 
 

Unidade Símbolo Relação com o SI 

Polegada In 1in = 2,54 cm 

Pé Ft 1 ft = 30,48 cm 

Milha Mi 1 mi = 1,609 km 

 
Outra importante medida inglesa é a libra, representada pelo símbolo (lb), usada para 
medir massa. 
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Para efetuarmos a transformação do SI para o sistema inglês de medida, devemos 
saber a relação: 1 lb = 0,4536 kg. 
 
Para medirmos volume ou capacidade, usa-se no sistema inglês, com bastante 
frequência, o pé cúbico representado pelo símbolo (cu ft).  
 
Para efetuarmos a transformação do SI para o sistema inglês de medida, devemos 
saber a relação: 1 pé cúbico = 28,32 litros. 
 

 

 
 
 

 
Nesse capítulo, fizemos um breve estudo na evolução das unidades de medidas, 
observando a necessidade de uma padronização. Com esse objetivo, foi criado o 
sistema internacional de mediadas (SI), onde medida de comprimento, massa, 
capacidade, área, volume e tempo têm uma unidade fundamental, que são o metro, o 
quilograma, o litro, o metro quadrado e o metro cúbico. Ou seja, uma unidade padrão 
para todos os povos. Porém nem sempre a unidade fundamental é a mais adequada, 
então estudamos os múltiplos e os submúltiplos de cada uma delas para adequar às 
situações apresentadas. Por exemplo, não é conveniente usar a unidade metro para 
medir a distância entre duas cidades, sendo mais conveniente, nesse caso, usar 
quilômetros.  
Outro aspecto importante estudado foi a conversão de uma unidade para outra, pois 
só podemos comparar medidas expressas em uma mesma unidade.  
Antes de prosseguir com seus estudos, certifique-se de que domina bem todas as 
transformações apresentadas neste capítulo.   
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Capítulo 3 

 
CUSTO 
 
O segmento de transporte é um dos mais importantes na economia nacional. Sua 
importância está relacionada a diversos fatores, dentre os quais podemos citar os que 
se referem ao custo. Nesse sentido, o valor cobrado no transporte de mercadorias, 
conhecido por valor do frete, acaba por exercer forte impacto nos custos dessas 
mercadorias.  
 
A formação do valor do frete é calculada, levando em consideração diversos fatores, 
tais como: peso e volume da carga, distância percorrida, valor da mercadoria, o tempo 
de transporte (prazo da entrega), dentre outros. 
 
Neste capítulo, você irá estudar alguns desses fatores e seu impacto no custo do frete, 
bem como analisar algumas situações de como calcular o valor do frete, levando em 
consideração alguns fatores como: peso da carga, volume da carga, distância 
percorrida, tempo de espera no carregamento e descarregamento da mercadoria, 
valor da carga e o seguro da carga. 
 
1.0 PESO DE CARGA E PERIODICIDADE 
 
Suponha que uma transportadora cobre, para fazer o transporte de motores de uma 
fábrica para o armazém, uma taxa de R$3,00 por cada 100 Kg, tendo como 
parâmetro mínimo, a movimentação de 70 toneladas. Se a quantidade a transportar for 
inferior a 70 toneladas, aplica-se uma tarifa de R$ 9,00 por 100 Kg. 
 
 A transportadora concorrente cobra R$ 6,00 por 100 kg sem limite de peso a ser 
transportado. 
 
Para ajudar você, enquanto técnico em logística, em sua decisão sobre qual 
transportadora escolher e, tendo como base as informações complementares a seguir, 
responda as questões a e b, que se seguem. 
 

a) Demanda anual do armazém 6.000 motores 

b) Peso de cada motor acondicionado 130 kg 

 
As questões propostas para análise objetivam demonstrar como o peso da carga e a 
periodicidade dos contratos impactam no valor do frete. 
 

a) Qual o preço do frete anual cobrado por cada transportadora, sabendo que 
essa demanda será transportada em cargas com a mesma quantidade de 
motores mensalmente? 

 
Neste caso, os 6.000 motores anuais serão transportados em 12 viagens mensais, 

então o armazém recebe 500 motores por mês ( ). Porém o valor do 
frete é calculado de acordo com o peso da carga transportada. Como cada motor pesa 
130 kg, os 500 motores que serão transportados, mensalmente, terão uma massa de 
65.000 kg (500  x130 = 65.000) ou 65 toneladas. 
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 A primeira transportadora cobra R$ 9,00 por cada 100 kg transportados, pois a 
carga é inferior a 70 t. Para calcular o valor mensal do frete, basta armar a 
regra de três simples. 

 

 
 
Resolvendo a proporção, temos: 
 

 

 

 

 
 
Dessa forma, o valor mensal que a primeira transportadora irá cobrar é igual a R$ 
5.850,00. 
 
Como no ano serão feitos 12 transportes dessa proporção, o custo anual com frete 
dos motores será de R$ 70.200,00, caso seja contratada a primeira transportadora.  

 A transportadora concorrente cobra R$6,00 por cada 100 kg transportados, não 
tendo limitação para o peso da carga. Desta forma, para saber o valor anual 
desse frete, basta armar a regra de três: 
 

 
 

Resolvendo a proporção, temos: 

 

 

 

 
 
 
Conforme apresentado acima, o valor mensal do frete que a transportadora 
concorrente irá cobrar é igual a R$ 3.900.00. 
 
Como no ano serão realizados 12 transportes dessa proporção, o custo anual com 
frete dos motores será de R$ 46.800,00, caso seja contratada a transportadora 
concorrente. 
  

b) Qual o preço do frete anual cobrado por cada transportadora, sabendo que 
essa demanda será transportada em cargas com pesos iguais, 
trimestralmente? 

Desta vez, o transporte será feito de três em três meses. Como o ano tem 12 meses, 
toda a demanda de motores do armazém será transportada em quatro viagens 

( . 
Como existem 6.000 motores para serem enviados ao armazém, então serão 
transportados 1500 motores a cada três meses. Como cada motor pesa 130 kg, os 
1500 motores que serão transportados a cada período de três meses terão uma 
massa de 195.000 kg (1500.130 = 195.000) ou 195 toneladas. 
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 A primeira transportadora cobrará R$ 3,00 por cada 100 kg transportados, pois 
a carga é superior a 70 t. Para calcular o valor mensal do frete, basta armar a 
regra de três simples. 
 

 
 
 

Resolvendo a proporção, temos  

 

 

 
 
Dessa forma, o valor trimestral que a primeira transportadora irá cobrar é igual a R$ 
5.850,00. 
 
Como no ano serão feitos quatro transportes dessa proporção, o custo anual com frete 
dos motores será de R$ 23.400, caso seja contratada a primeira transportadora. 
 

 A transportadora concorrente cobra R$ 46.800,00, como já foi calculado no 
item anterior, uma vez que seu valor unitário não sofre alteração decorrente da 
quantidade transportada. 

 
Como você acabou de ver, você, enquanto técnico em logística, necessitou analisar o 
peso da carga e sua periodicidade (período de tempo) da entrega dos motores no 
almoxarifado. O peso da carga e a periodicidade são variáveis que compõem o custo 
do transporte de carga. 
 
 
 
2.0 VOLUME (CUBAGEM) 
 
Existem materiais que, apesar de não possuírem pesos expressivos, ocupam um 
grande espaço físico, como é o caso do algodão, isopor, plástico, embalagens vazias 
etc. Dessa forma, este tipo de carga pode ocupar todo volume do veículo de 
transporte, sem atingir seu peso máximo permitido. 
 
Segundo Bowersox1, uma vez lotado o veículo, não é mais possível aumentar a 
quantidade a ser transportada, ainda que a carga seja leve. 
 
Neste caso, não é justo que o frete seja calculado em relação ao peso dessa carga.  
Sendo assim, o valor do frete peso sofre um acréscimo, que é calculado com o 
objetivo de substituir o peso real da carga pelo peso cubado. Para determinar o peso 
cubado, devemos aplicar a fórmula: 

 
 
 
 
O fator 300 é conhecido como fator de acréscimo de cubagem. Esse fator foi 
escolhido, levando-se em consideração que a maioria dos veículos de transporte 
possui capacidade de transportar 300 kg em cada m³ de seu compartimento de carga.  
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Dessa forma, o peso cubado também pode ser entendido como peso ideal para que o 
transportador obtenha lucro. 
 
 
 
 
 
 

 
Devido à redução da densidade das cargas ao longo das últimas décadas, aliada à 
necessidade de aumentar a produtividade do transporte, existe uma tendência para 
se elevar a capacidade volumétrica dos novos veículos de transporte. Para reforçar 
este movimento, podemos mencionar adequações realizadas nos sistemas de 
gestão de logística de entrega existentes, com adequação dos mesmos às novas 
capacidades dos veículos. Da mesma forma, o aumento do limite do comprimento 
total dos caminhões trucados, de 12 m para 14 m, pela Resolução 12/98 do 
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), permite carroçarias com mais de 60 m³  
de capacidade. 
Apesar de toda esta movimentação, a renovação da frota comercial, no entanto, tem 
sido muito lenta. Segundo levantamento da Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes (GEIPOT), mais de 72% dos caminhões continuam tendo mais de dez 
anos de idade. Já o acréscimo de comprimento das carroçarias foi compensado 
pelo aumento da tonelagem dos caminhões. 
A situação acima demonstrou como calcular o valor do frete a ser cobrado para se 
transportar uma carga. Agora você irá aprender a calcular os custos que uma 
transportadora tem para realizar esse transporte.  

 
 
1
 J. Donald Bowersox. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 

2001. 

 
3.0 FORMAÇÃO DO CUSTO DO TRANSPORTE DE CARGA URBANA 
 
As empresas de transporte recalculam, permanentemente, os custos operacionais 
para manter o veículo na estrada, tornando suas operações equilibradas. 
 
Para isso, as transportadoras levam em consideração diversos fatores dentre os quais 
podemos destacar: volume e peso da carga, distância percorrida e tempo de 
transporte. 
 
Para calcular o custo operacional total, as empresa levam em consideração o custo de 
transporte, calculado com base em fatores como os apresentados, anteriormente, 
somado ao custo pelo tempo de espera com cargas e descargas.   
 
Nesse sentido, o tempo de carga e descarga é de extrema importância para a 
formação do custo do transporte, sobretudo quando envolvem percursos urbanos, cujo 
tempo é fator de grande influência, gerados pelas grandes quantidades de paradas e 
congestionamentos inerentes aos grandes centros urbanos. 
 
O Custo do tempo de espera durante carga e descarga é calculado através da 
fórmula: 
  

 
 
Em que, 

 A = Custo do tempo de espera durante a carga e descarga (dado em R$ por 
tonelada); 
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 CF = Custo fixo por mês (dado em R$ por mês); 

 H = Número de horas trabalhadas por mês (dado em horas); 

 Tcd = tempo de carga e descarga (em horas); 

 CAP = Capacidade média do veículo (em toneladas). 
 

Já o custo de transferência é calculado através da fórmula: 
 

 
 
Na qual: 

  = O custo de transferência em reais de cada tonelada transportada (R$ por 
tonelada); 

  = Custo fixo por mês (dado em R$ por mês); 

 n = Números de viagens por mês; 

 CV = Custo variável (dado em R$ por km rodado); 

 X = Quilometragem por viagem; 

 CAP: Capacidade média do veículo (em toneladas). 
 
 
Vamos aplicar? 
 
Iremos calcular os custos operacionais de um caminhão que tem uma capacidade 
média de 12 toneladas. A viagem (roteiro) terá um percurso de 120 km diários com 26 
viagens no mês, onde o tempo de espera durante a carga e descarga é de 4h em 
média. Além disso, o tempo de trabalho diário é de 14 horas. 
 
O setor financeiro da empresa informa que o custo fixo mensal desse caminhão é de 
R$ 4.500,00. Esse custo é calculado, levando em consideração o salário do motorista, 
o licenciamento, seguro do veículo e dos equipamentos, entre outros. 
 
Já os custos variáveis, que toma como base a manutenção do veículo, o combustível, 
os lubrificantes, pneus entre outros, corresponde a R$ 0,80 por km rodado. 
 
Vamos organizar os dados necessários para o cálculo na tabela: 
 

 

Tempo de carga e descarga (Tcd)  4 horas por roteiro 

Capacidade efetiva média do veículo (CAP) 12 toneladas 

Horas trabalhadas por mês (H) 364 h (14h/dia x 26 dias) 

Números de viagens por mês (n) 26 viagens 

Custo fixo (CF) R$ 4.500,00 por mês  

Custo Variável (CV) R$ 0,80 por km 

Quilometragem por viagem (X) 120 km 

 
 
Com os dados organizados, vamos calcular os custos. 
 
 
Para calcular o custo do tempo de espera, devemos usar a fórmula: 
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Agora é só substituir os valores e efetuar os cálculos: 
 

 

 
 

 
 
Dessa forma, o custo com o tempo de espera na carga e descarga é de R$ 4,12 por 
tonelada. 
Para calcular o custo de transferência, devemos usar a fórmula: 

 
 
Agora, é só substituir os valores e efetuar os cálculos: 

 
 
Devemos primeiro efetuar a divisão e multiplicação: 

 

 
 
Dessa forma, o custo com transferência é de R$ 22,42 por tonelada. 
 
Agora, para calcular o custo de transporte das entregas, devemos somar o custo de 
espera com o custo de transferência. 
 

 
 
Assim a empresa tem um custo total de R$ 26,54 por tonelada a ser transportada. 
 
Vamos avançar em nossas análises? 
 
Caso essa transportadora queira obter um lucro de 30%, qual o valor que deverá 
cobrar pelo frete? 
 
Para calcular o valor do frete, a empresa deve somar aos custos o seu lucro que é de 
30% do custo total, logo será necessário efetuar os seguintes cálculos: 

 

 

 

 
 
Nas condições descritas anteriormente, a empresa de transporte deve cobrar R$ 34,50 
por tonelada transportada para obter um lucro de 30%. Esse valor de frete é conhecido 
como frete peso.  
 
Até o momento, calculamos os custos de um frete, levando em consideração peso e 
volume da carga, a distância percorrida e o tempo do transporte, compondo o valor do 
frete por peso.  
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No tópico seguinte, iremos adotar outra modalidade de cálculo, que adota como base 
o valor da nota fiscal. 
 
 
 
4.0 VALOR DA CARGA E SEGUROS 
 
Cargas de alto valor, como medicamentos, material de informática, eletroeletrônico 
etc. geram um risco muito grande para o transportador, pois a mercadoria fica em sua 
responsabilidade durante o transporte, como também para fornecedores e clientes, 
que sofrem com os imprevistos de eventos inesperados.  
 
O risco deste tipo de mercadoria é potencializado em função do alto valor agregado de 
tais mercadorias. 
 
Assim sendo, o transportador necessita tomar algumas medidas de segurança. Dentre 
estas medidas, podemos citar a escolta armada, que faz uso de veículos rastreados, 
seguranças armados, entre outros. 
 
As medidas citadas acima geram um custo maior para as empresa de transporte. Esse 
custo não tem uma relação direta com o peso da mercadoria ou a distância do 
transporte, mas sim com o seu valor e com o tempo em que permanece em poder do 
transportador. 
 
Dessa forma, é acrescentado, no valor do frete, um percentual do valor da carga para 
remunerar as ações de segurança. Esse acréscimo é denominado frete valor. 
 
 
Vamos aplicar? 
 
Vamos calcular o preço do transporte de uma carga de 120 kg, valor de R$ 640,00, 
com as seguintes dimensões: largura de 80 cm, por 105 cm de comprimento e 65 cm 
de altura. A  entrega é em local com restrição ao tráfego de caminhões que está a uma 
distância de 785 km da origem. 
 
Para efetuar os cálculos, tome como base as tarifas abaixo: 

 Frete peso: R$ 243,00 por tonelada transportada; 

 Frete valor: 0,9% do valor da mercadoria para um trajeto de 150 a 200 km; 

 Taxa de seguro: 3% do valor da mercadoria. 
 

Para determinar o valor desse frete, temos que calcular o valor referente a cada tarifa 
citada anteriormente. 
 
Antes de prosseguir com os cálculos, devemos calcular o volume da carga e verificar 
se é necessário fazer a cubagem de massa.  

 
 
Para encontrar o peso cubado, devemos multiplicar o volume da carga pelo fator de 
cubagem que é 300. 

 
 
Como o peso cubado é maior que o peso real, devemos considerá-lo para efetuar os 
cálculos.  
 
Agora, basta calcular cada um dos itens que compõem o valor do frete. 



 

 

31 

 

 
Frete Peso 
Para calcular o frete peso, devemos saber inicialmente qual é esse valor por kg. 
Para isso, devemos dividir o valor cobrado pela tonelada (R$ 243,00) por 1000.  
 
Verifique que será cobrado um valor de R$ 0,243 por cada kg transportado.  
 
Agora, basta multiplicar o valor do frete peso pelo peso cubado da carga. 
 

 

 
 
Desta forma, o valor do frete peso é de R$ 39,80. 
 
Frete Valor 
Como o frete valor corresponde a 0,9% do valor da carga, temos: 
 

 
 

 
Logo, o valor do frete valor é de R$ 5,76. 
 

Seguro 
Como o seguro corresponde a 2% do valor da carga, temos: 
 

 
 

 
 
Assim sendo, o valor do seguro é igual de R$ 12,80. 
 
Agora, basta fazer a soma desses resultados para determinar o valor do frete dessa 
carga. 

 
 

 
 
Conclusão: o preço do serviço citado acima é de R$ 58,36. 
 
Como você acabou de observar, o frete peso depende, como o próprio nome diz, do 
peso e do volume da carga; já o frete valor e o seguro dependem do valor de nota da 
carga. Esses três valores compõem o valor do frete de uma carga. 
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Neste capítulo, você estudou os custos envolvidos nas atividades logísticas do 
transporte de cargas e do estoque de produtos. Estudar esses custos é de 
fundamental importância para as empresas, pois o maior objetivo de qualquer 
segmento empresarial é a obtenção de lucro. Para obter o maior lucro possível, é 
desejável ter um custo mínimo. 
Dessa forma, levamos em consideração diversos fatores que influenciam na hora 
de compor os custos relacionados ao transporte de mercadorias, tais como, peso, 
volume, densidade, distância percorrida, tempo de transporte, valor da carga, 
riscos e medidas de segurança ao se transportar determinado produto, entre 
outros.  
Esses fatores são essenciais ao se calcular o valor do frete peso e o valor do frete 
valor.   
Vimos também que, para uma empresa servir bem seu cliente, não deixando faltar 
mercadoria, como também uma indústria manter o ritmo de produção, é 
necessário que ambas tenham um estoque de segurança para suprir qualquer 
eventualidade.  
Porém, é necessário que essa quantidade do estoque seja o menor valor possível, 
objetivando o custo mínimo. 
No decorrer do curso, esse estudo será aprofundado e novos fatores serão 
acrescentados para minimizar os custos logísticos de uma empresa. 
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Capítulo 4 

 
 

ORGANIZAÇÃO DE DADOS NUMÉRICOS 
 
A estatística é uma parte da matemática relacionada ao conjunto de métodos de coleta 
e organização de informações.  A organização dos dados coletados facilitará a análise 
destas informações, permitindo compreender situações, resolver problemas, fazer 
previsões, planejar experimentos e, acima de tudo, tomar decisões acertadas. 
 
Neste capítulo, você irá estudar assuntos fundamentais à formação de um profissional 
em logística, que busca soluções para os problemas administrativos no setor logístico 
de uma empresa.  
 
Antes de iniciar seus estudos, é importante compreender alguns conceitos básicos da 
Estatística. 
 
1.0 CONCEITOS BÁSICOS 
 
Os conceitos necessários para um bom entendimento da estatística são população, 
amostra e variável. 
 
População: é o conjunto formado por todos os elementos portadores de, pelo menos, 
uma característica comum, cujo comportamento deseja-se analisar. 
 
Exemplo: fornecedores da indústria A. 
 
Amostra: é uma parte representativa da população analisada, com o propósito de tirar 
conclusões sobre características dos membros, elementos dessa população. A 
escolha da amostra deve ser feita de forma criteriosa, a fim de manter as mesmas 
características da população. 
 
Exemplo: fornecedores de insumos da indústria A 
 
Variável: é qualquer característica a ser observada, medida ou cotada em uma 
população. A variável pode assumir valores diferentes de elemento para elemento.  
 
Exemplo: demanda mensal de uma indústria, quantidade de embalagens necessárias 
para acondicionar determinado produto etc.  
 
1.1 Classificação da Variável 

 
A Variável pode ser classificada como: 
 

 Variável qualitativa: seus valores são expressos por qualidades atribuídas 
aos elementos da população. 
 
Exemplo: tipo de produto elaborado em uma empresa, classe social etc. 

 

 Variável quantitativa: seus valores são expressos por números. 
 

Exemplo: altura, massa, idade, quantidade de funcionários etc.  
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A variável quantitativa pode ainda ser subdividida em:  
 

 Variável quantitativa discreta: é toda variável, cujos valores são 
representados por números inteiros, geralmente resultado de uma contagem. 

 
Exemplo: quantidade de fornecedores, número de veículos destinados ao 
transporte de cargas etc. 

 

 Variável quantitativa contínua: é toda variável, cujos valores são 
representados por números inteiros ou não. Geralmente, são resultados de 
uma medição. 

 
Vamos Aplicar 
 
Uma indústria de bebidas que produz refrigerantes em garrafas de 2 litros tem um 
departamento específico para controlar a qualidade dos seus produtos. Algumas das 
funções desse departamento são verificar a quantidade de refrigerante em cada 
garrafa e analisar se o rótulo da embalagem foi colocado corretamente. Como a 
empresa distribui, mensalmente, refrigerante para todo o Brasil não existe tempo hábil 
para verificar todas as garrafas produzidas, além de ser inviável financeiramente.  
 
Desse modo, é retirada uma quantidade de garrafas do lote que foi produzido para 
verificação e possíveis correções dos problemas encontrados.    
 
Nessa situação, temos que: 
 

 Todas as garrafas de refrigerantes produzidas pela indústria formam uma 
população; 

 

 A quantidade de garrafas retiradas do lote para verificação forma uma amostra 
dessa população (uma parte da população); 

 

 A quantidade de refrigerante contida em cada garrafa é uma variável 
quantitativa, pois seus resultados são expressos por números. Por exemplo: 
2,01 litros, 1,98 litros, 2 litros etc. Além disso, esta variável é contínua, pois 
pode assumir valores inteiros ou não; 

 

 O rótulo de cada embalagem pode estar fixado de forma correta ou não, e 
representa uma variável qualitativa. 

 
Em uma pesquisa estatística, após conhecer a população, escolher a amostra que 
será observada e definir as variáveis, o pesquisador deve coletar os dados e organizá-
los para interpretar os resultados. 
 
No próximo assunto, você aprenderá a organizar os dados coletados em uma 
pesquisa! 
 
2.0 ORGANIZAÇÃO DE DADOS NUMÉRICOS 
 
Como foi visto, anteriormente, após determinar as variáveis que se deseja observar 
em uma determinada população, é necessário coletar dados da própria população ou 
de uma amostra, com o objetivo de observar o comportamento das variáveis. Esses 
dados coletados são conhecidos como dados numéricos e devem ser organizados e 
apresentados para que se tenha uma melhor compreensão dos fatos. 
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A coleta de dados deve ser bem planejada, objetivando determinar as características 
do fenômeno a ser estudado. Essa coleta pode ser feita de duas formas: 
 

 Direta: através de um questionário. 
 
Exemplo: cadastro de clientes, registro de importações e exportações. 
 

 Indireta: a partir de uma coleta direta dos dados já existentes. 
 

Exemplo: o perfil dos clientes de uma empresa em determinada cidade, que 
pode ser obtido através do cadastro da empresa. 

 
O exemplo a seguir mostra os dados coletados, a partir de um questionário aplicado 
com os consumidores do mercado A. 

 
Tabela 01 

 

Nº Sexo Idade Grau de instrução Renda mensal 

01 M 27 Ensino médio completo R$ 2.500,00 

02 M 22 Ensino superior completo R$ 2.300,34 

03 F 25 Ensino superior completo R$ 870,50 

04 M 30 Ensino superior completo R$ 3.548,35 

05 F 22 Ensino médio completo R$ 1850,00 

06 F 30 Ensino fundamental completo R$ 2.500,00 

07 M 30 Ensino superior completo R$ 3.700,00 

08 F 22 Ensino superior completo R$ 4.987,48 

09 F 25 Ensino médio completo R$ 1.850,00 

10 M 18 Ensino médio completo R$ 875,50 

11 F 27 Ensino superior completo R$ 7.890,89 

12 M 30 Ensino médio completo R$ 2.897,45 

13 M 18 Ensino superior completo R$ 2.500,00 

14 M 30 Ensino médio completo R$ 987,56 

15 F 22 Ensino superior completo R$ 6.000,34 

16 M 25 Ensino fundamental completo R$ 2.500,00 

 
 
Ao olhar a tabela acima, você conseguiria identificar se existem mais homens ou mais 
mulheres? A idade predominante dos clientes? 
 
Veja que foram apresentados dados brutos, com muitas informações que não facilitam 
a compreensão dos fenômenos que estão sendo observados. Por este motivo, é 
necessário construir uma tabela para cada uma das variáveis, a fim de ordenar e 
resumir as informações. 
 
Antes de construir uma tabela, é importante estar atento ao tipo de variável que está 
sendo utilizada. 
 
Quando a variável é qualitativa, deve-se construir uma tabela simples ou de dupla 
entrada. Quando se trata de uma variável quantitativa, deve-se construir uma tabela 
de distribuição de frequência.  
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2.1 Elementos de uma tabela 
 

Para construir uma tabela clara e autoexplicativa, o pesquisador deve acrescentar 
alguns elementos fundamentais, como: 
  

 Título: Espaço onde é apresentado o fenômeno estudado, o local e a época 
em que esse estudo foi realizado; 

 

 Cabeçalho: indica o conteúdo das colunas; 
 

 Coluna indicadora: especifica a linha; 
 

 Fonte: indica a origem dos dados. 
 
 

Tabela 02 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
2.2 Agrupamento 
 
Agrupar os dados coletados significa separá-los de acordo com sua natureza. Para 
entender melhor, veja a situação abaixo. 
Para facilitar o estudo da variável grau de escolaridade, que é uma variável qualitativa, 
devemos agrupar os valores em uma tabela. 
 

Tabela 03 
 

Grau de escolaridade dos clientes do mercado 

Escolaridade Nº de clientes 

Ensino fundamental completo 2 

Ensino médio completo 6 

Ensino superior completo 8 

Fonte: Dados fictícios. 

 
 
Os números que aparecem na coluna, referentes à quantidade de clientes, indicam a 
frequência dos valores da variável grau de escolaridade. 
 
Nesse caso, os dados foram agrupados, segundo o grau de escolaridade dos clientes. 
 

Pode-se acrescentar a essa tabela outra coluna com valores que representam a 

porcentagem da frequência absoluta em relação ao total pesquisado, fornecendo ao 

pesquisador uma visão percentual de cada grupo em relação ao todo, conforme  

Produção mensal das filiais da empresa A 
em 2011 em toneladas 

Estado Quantidade produzida em tonelada 

São Paulo 3678 

Minas Gerais 4769 

Amazonas 5438 

Bahia 6231 

Fonte: Dados fictícios. 
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Tabela 04. Os valores desta coluna recebem o nome de frequência relativa 

 

 

 

 

 

Tabela 04 

  

Grau de escolaridade dos clientes do mercado 

Escolaridade Frequência absoluta Frequência relativa 

Ensino fundamental completo 2 
 

Ensino médio completo 6 
 

Ensino superior completo 8 
 

Total 16 100% 

Fonte: Dados fictícios.  

 
 
2.3 Ordenação 
 
Para organizar os dados de uma variável quantitativa em uma tabela é recomendado 
fazer uma ordenação dos dados. Essa ordenação consiste em colocar os dados brutos 
(dados obtidos diretamente de coleta, sem nenhum tratamento) em ordem crescente 
ou decrescente, a qual se denomina rol. 
 
Organizar os dados em rol facilita a identificação mais rápida do maior e menor valor, 
além de tornar visível a observação das concentrações de valores. 
 
Observe, na tabela 1, o rol da variável idade dos clientes, em que os dados brutos 
estão representados. Ao organizar estes dados em uma tabela de distribuição de 
frequência, têm-se: 
 
 
 
                                                          Tabela 05 

Idade dos clientes do mercado A 

Idade Frequência absoluta Frequência relativa 

18 2 
 

22 4 
 

25 3 
 

27 2 
 

30 5 

 
Fonte: Dados da tabela 1 

 
 
 
A frequência absoluta diz respeito à quantidade de ocorrências de cada idade: 

Frequência absoluta é a quantidade de vezes que cada variável é observada no 

estudo. Pode ser chamada, apenas, de Frequência. 



 

 

38 

 

 
18-18-22-22-22-22-25-25-25-27-27-30-30-30-30-30 

 
Dessa forma, a menor idade da amostra é 18 anos e a maior é 30. Observa-se, 
também, que a idade que aparece com maior frequência é 30 anos. Mesmo possuindo 
esses dados, ainda é difícil tirar conclusões a respeito do comportamento desta 
variável. 
 
Se o rol apresentado fosse formado por um número elevado de possíveis valores, a 
tabela teria uma grande quantidade de linhas, o que tornaria a avaliação dos dados 
confusa. Sendo assim, só é interessante realizar a distribuição de frequência quando a 
tabela possuir uma média de 6 linhas. 
 
2.4 Intervalos 
 
Um intervalo consiste em um conjunto numérico formado por todos os números 
compreendidos entre dois números distintos, chamados de extremos. 
Imagine que, para construir uma tabela de distribuição de frequência da renda mensal 
dos clientes do mercado A, utilizar uma distribuição semelhante às indicadas, 
anteriormente, não facilitaria a interpretação dos dados, devido à grande quantidade 
de dados distintos. Neste caso, deve-se agrupar os valores em um número escolhido 
de intervalos ou classes. 
 
Para compreender melhor o conceito de Intervalo, veja os exemplos abaixo: 
 

 O conjunto formado por todos os números compreendidos entre 25 e 30. 
Sendo que 25 está incluído e 30 não representa um intervalo, é identificado 

pela simbologia:  
 

 O conjunto formado por todos os números compreendidos entre 1325 e 6310, 
sendo que 1325 está incluído e 6310 não, representa um intervalo, que é 

identificado pela simbologia:  
 
 
 
 

 

Os símbolos ⊢ e  indicam intervalos fechados à esquerda e abertos à direita. 

Por exemplo: 

 : significa que o extremo 28 pertence ao intervalo, e 98 não pertence 

 

 

 

 

2.5 Distribuição de Intervalos 

Para realizar uma distribuição em intervalos ou classes, é necessário ordenar os 
dados em um rol, calcular a amplitude total do rol e a amplitude do intervalo. 
 
Observando os dados referentes à renda mensal dos consumidores do mercado A na 
tabela 1, têm-se os seguintes valores: 
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Dessa forma, o rol dos valores encontrados é: 
 
870,50 – 875,50 – 987,56 – 1.850,00 – 1850,00 – 2.300,34 – 2.500,00 – 2.500,00 – 
2.500,00 – 2.500,00 – 2.897,45 – 3.548,35 – 3.700,00 – 4.987,48 – 6.000,34 – 
7.890,89. 
 
2.6 Limites de um Rol e sua amplitude 
 

Em um rol, o menor valor é denominado limite inferior  e o maior valor é 

denominado limite superior . De acordo com o rol anterior, os limites inferiores e 

superiores são, respectivamente:  e o . 
 

Para encontrar o valor da amplitude total do rol , que corresponde à diferença 
entre o limite superior e o limite inferior, deve ser utilizada a seguinte fórmula:  
 

 
 
Nesse caso, a amplitude total do rol é igual a: 
 

 
 
Ou seja, o “tamanho” do rol é de 7.020,39. 
 
Agora que você já conhece os limites de um rol e sua amplitude, o próximo passo é 
definir a quantidade de intervalos em que se deseja dividir o rol. Neste caso, escolha 
fazer uma distribuição de frequência para 5 intervalos e todas as classes com mesma 
amplitude. 
 
Como fazer para determinar a amplitude das classes?  
 
Simples, como o rol será dividido em 5 classes com mesma medida, basta dividir a 
amplitude total do rol pelo número de classes que é igual a 5. Ou seja:  
 

 
 
Em que: 
 
AC = amplitude da classe; 
 
AT = amplitude total do rol e n = quantidade de classes em que o rol vai ser dividido. 
 
Sendo assim, a amplitude de cada classe será igual a: 
 

 
 
Para construir a tabela de distribuição de classes, devem-se determinar os intervalos.  
 
Para isso, o primeiro intervalo deve ter o mesmo limite inferior do rol e o limite superior 
deve ser igual ao limite inferior, somado à amplitude da classe, conforme indicações a 
seguir:  
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 1ª Classe  e . Logo a 1ª Classe é 

o intervalo ; 
 

 2ª Classe  e . Logo a 2ª 

Classe é o intervalo ; 
 

 3ª Classe  e . Logo a 3ª 

Classe é o intervalo ; 
 

 4ª Classe  e . Logo a 4ª 

Classe é o intervalo ; 
 

 A 5ª e última classe é o intervalo . 
 
Veja, na tabela abaixo, como é feita a distribuição de classes:  
 

 
Tabela 06 

 

Renda mensal dos clientes do mercado 
A 

  

Renda em R$ Frequência 

absoluta 

Frequência relativa 

 5 

 

 7 
 

 2 
 

 1 
 

 1 
 

Total 16 100% 

 
 
Os valores correspondentes a cada classe estão representados por cores diferentes, 
de acordo com o esquema abaixo: 
 
870,50 – 875,50 – 987,56 – 1.850,00 – 1850,00 – 2.300,34 – 2.500,00 – 2.500,00 – 
2.500,00 – 2.500,00 – 2.897,45 – 3.548,35 – 3.700,00 – 4.987,48 – 6.000,34 – 
7.890,89. 
 
Observa-se que, na 1ª classe (amarela), existem 5 valores. Por este motivo, sua 
frequência é igual 5. Já na 2ª classe (verde), existem 7 valores, com frequência igual a 
7, e assim por diante. 
 
Agora que você aprendeu a construir diferentes tabelas de distribuição de frequência, 
veja a seguir como classificar estas tabelas!  
Séries Estatísticas 
 
As tabelas que apresentam a distribuição de frequência de dados estatísticos em 
função da época, localização e da categoria, também podem ser denominadas de 
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séries estatísticas. Classificar as séries estatísticas de acordo com suas 
características ajuda na escolha do melhor modelo de sua representação gráfica.   
 
3.0  Classificação das Séries Estatísticas 
  
As séries estatísticas podem ser classificadas em:  
 
 
Séries Históricas 
 
Também conhecida como séries cronológicas ou temporais, descrevem os valores do 
estudo da variável em determinado local, que são discriminados segundo os intervalos 
de tempos variáveis. 
 
Exemplo: 

Evolução do Salário mínimo no Brasil 

Ano Valor R$ 

2005 300,00 

2006 350,00 

2007 380,00 

2008 415,00 

2009 465,00 

2010 510,00 

Fonte: g1.globo.com/economia/noticia/2011/02 

 
 
Séries Geográficas 
 
São as séries que descrevem os valores de variáveis que acontecem em determinado 
local, região e instante, discriminados, segundo regiões. 
 
 
Exemplo 
 
 

Custo da construção por m² no Brasil – Setembro de 2011 

Região Custo médio (R$/m²) 

Norte 802,38 

Nordeste 757,43 

Sudeste 841,11 

Sul 799,67 

Centro-Oeste 802,92 
Fonte: IBGE, 07 de outubro de 2011. 

 
 
Séries Categóricas 
 
São séries que descrevem os valores da variável, em determinado tempo e local, 
discriminados segundo especificações ou categorias.  
 
 
 
Exemplo 
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Preço de caminhões zero quilômetro  segundo a tabela Fip 

Modelo Valor (R$) 

VOLKSWAGEN Constellation 6x4 2p (diesel) 291.000,00 

VOLVO FM 370 6x2 2p (diesel) 327.666,00 

MERCEDES-BENZ  Axor 2826 6x4 2p (diesel) 250.139,00 

Fonte: Tabela FIP: Terça-feira, 18 de outubro de 2011.  

 
 
Conhecer os tipos de séries estatísticas facilita na escolha da representação gráfica 
que deve ser utilizada. Agora que você já conhece estas séries, confira a seguir os 
tipos de representações gráficas e suas aplicações! 
 
Representações Gráficas 
 
Os gráficos têm o objetivo de apresentar os dados estatísticos, facilitando o 
entendimento e compreensão do fenômeno que está sendo estudado. Desta forma, os 
gráficos tornam-se um poderoso instrumento de análise e interpretação de dados 
estatísticos! 
 
Neste conteúdo, serão abordados quatro tipos de representações gráficas: 
 
Gráfico de Linhas (poligonal); Gráfico de Barras (Vertical ou horizontal); Gráfico de  
 
Setores (“pizza”) e Histograma.    
 
Para construir um gráfico, é necessário estar atento a alguns itens da estrutura da 
apresentação, como: cores, figuras, formatação etc. Além disso, o gráfico deve 
atender aos seguintes critérios: 

 

 Ser simples; 

 Deve contemplar, apenas, as informações úteis ao leitor; 

 Deve ser claro, evitando dar margem a diferentes sentidos, duplas 
interpretações  

 Seus dados devem ser verdadeiros.  
 
Veja, a seguir, os tipos de gráficos, como construí-los e em quais circunstâncias suas 
aplicações facilitam na representação dos dados estatísticos. 
 
 
Tipos de Gráficos 
 
Gráfico de Linha 
 
Os gráficos de linha são muito utilizados para representar séries temporais. Para 
construí-los, deve-se adotar um referencial parecido com o plano cartesiano (sistema 
formado por duas retas perpendiculares chamadas de eixos coordenados, onde cada 
ponto do plano tem um par de números relacionados a cada um dos eixos).  
 
Veja como os dados da Tabela 7 ficam representados no gráfico de linhas indicado 
abaixo, que mostra o crescimento do salário mínimo nos anos de 2005 a 2011. 
 
 
 
 
 



 

 

43 

 

Tabela 7: 
 

Evolução do Salário mínimo no Brasil 

Ano Valor R$ 

2005 300,00 

2006 350,00 

2007 380,00 

2008 415,00 

2009 465,00 

2010 510,00 

Fonte: g1.globo.com/economia/noticia/2011/02 

 
                               

 Gráfico de Barras ou colunas 
 
Os gráficos de barras são bastante utilizados para representar séries categóricas ou 
geográficas. Este tipo de gráfico apresenta os dados por meio de retângulos com 
larguras iguais, dispostos verticalmente (em coluna) ou horizontalmente (em barras). 
 
Veja, a seguir, a representação dos dados da tabela 8, que utiliza um gráfico de coluna 
e um gráfico de barras:  
 

Tabela 8: 
 

Custo da construção por m² no Brasil – Setembro de 2011 

Região Custo médio (R$/m²) 

Norte 802,38 

Nordeste 757,43 

Sudeste 841,11 

Sul 799,67 

Centro-Oeste 802,92 

Fonte: IBGE, 07 de outubro de 2011. 

 
 
 

Gráfico 2: Gráfico de Coluna 
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Gráfico 3: Gráfico de Barras 
 

    
 
 
 
Os dois gráficos indicam que a região mais cara para construir é a Sudeste, enquanto 
que a região mais barata é a Nordeste. 
 
 
Gráfico de Setores 
 
O gráfico de setores, também conhecido como gráfico de “pizza”, é utilizado quando 
se deseja comparar cada variável estudada com o total, sendo construído no círculo 
onde os dados são representados por setores proporcionais aos valores numéricos 
dos termos da série. 
 
 
 
 
 
 

 
O gráfico de setores é comum em séries específicas ou geográficas que possuem 
pequeno número de termos. 
O gráfico a seguir indica os resultados de uma pesquisa realizada em 2006, com 
247 empresas americanas pelo site Supply Chain Digest, com o objetivo de saber 
como eram calculados os custos logísticos da empresa.

2
 

 

 
 
 
Histograma 
 
O histograma é usado para representar uma distribuição de frequência agrupada em 
classes. Esse gráfico é semelhante ao gráfico de colunas, porém, os retângulos que 
formam as colunas são superpostos. Com relação às medidas desses retângulos, as 
larguras correspondem à amplitude da classe a qual representa e as alturas indicam a 
frequência (absoluta ou relativa) de cada classe. 
 

                                                
2
Disponível em:  http://www.ogerente.com.br/log/estatisticas/SCDigest_Logistics_Cost_Survey_2006%5B1%5D.pdf. 

Custo médio da construção no 

ano de 2011 (R$/m²) 
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O histograma a seguir representa o tempo de espera de carga e descarga de 
caminhões em um centro de distribuição. 
 
Agora é hora de exercitar o que você aprendeu com os assuntos estudados! A seguir, 
confira um exemplo em que se aplica a construção de tabela e sua representação 
gráfica.  
 
 
 
 
4.0 MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 
 
Após organizar os dados de uma pesquisa em tabelas e representá-las no gráfico, o 
pesquisador deve preocupar-se em estabelecer medidas (números) que resumam 
como esses dados podem ser distribuídos e o valor em torno do qual se concentram 
os dados. Para isso, é necessário estabelecer um valor médio ou central.  
 
As medidas de tendência central são extremamente importantes, pois são capazes de 
resumir os dados coletados de certos grupos, e isso possibilita que esses dados sejam 
comparados com outros grupos, obtendo-se informações importantes sobre os grupos 
distintos. Um bom exemplo disso é a comparação entre as alturas de pessoas de 
cidades ou estados diferentes, em que devem ser determinadas medidas para as 
alturas dos moradores dessas localizações. Os valores destas medidas são 
determinados por meio das medidas de tendência central.  
 
As medidas de tendência central mais utilizadas e conhecidas são a média 
aritmética, a mediana e a moda. 
 
 
 

Média Aritmética  
 
De todas as medidas de tendência central, a média aritmética é a mais conhecida e 
talvez a mais importante medida de tendência central. 
  
 
É muito simples obter a média aritmética, basta somar os valores de um determinado 
grupo de dados e dividir pela quantidade de ocorrências. Observe a situação a seguir: 
 
Uma transportadora tem o costume de registrar a distância que seus veículos 
percorrem durante o dia, em uma semana. O registro de um dos veículos foi 
organizado de acordo com a tabela abaixo: 
 

Dia da semana seg ter qua qui sex sab dom 

Distância 
percorrida 

234 
km 

248 
km 

198 
km 

300 
km 

276 
km 

308 
km 

312 
km 

 
Para calcular a média, deve-se somar todas as distâncias e dividi-la pelo número de 
dias: 
 

 
 
A média das distâncias percorrida por esse veículo é igual a 268 km. 
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Ou seja, caso percorresse a mesma distância todos os dias, a média da distância 
percorrida pelo veículo seria 268 km. 
 

De forma geral, a média é indicada por  e calculada através da fórmula: 
 

 
 

Sendo  , , , ... ,  os valores das variáveis, e  a quantidade de valores do 
conjunto dado. 
 
 

Mediana  
 
A mediana é o valor que divide o rol em duas partes, com o mesmo número de termos. 
Ou seja, é o valor central do rol. 
 
Para determinar a mediana, é necessário organizar os dados em um rol (fazer uma 
ordenação).  
Veja como calcular a mediana:  
 
Situação 1:  
 
Considere os valores abaixo como o número de viagens que onze funcionários de uma 
empresa realizam em um mês. 
 
8 – 7 – 12 – 9 – 6 – 11 – 5 – 7 – 8 – 9 – 15  
 
Qual é o número mediano de dias de viagens? 
 
Veja que, para encontrar a mediana, você deve, inicialmente, ordenar os dados em um 
rol e, em seguida, encontra o termo central, como mostra o esquema a seguir: 
 

 
5 – 6 – 7 – 7 – 8 – 8 – 9 – 9 – 11 – 12 – 15. 
   
 
  
 
 
 
 

Neste caso, a mediana é 8. Ou seja, . 
 
O valor encontrado mostra que 50% dos funcionários fazem menos que 8 (oito) 
viagens  e 50% fazem mais que 8 (oito) viagens em um mês. 
 

Moda  
 
A moda é a medida de tendência central que aponta a variável ou as variáveis que 
aparecem com maior frequência em um conjunto de dados. 
 
Exemplo: 
 

5 

termos Termo 

central 

5 

termos 
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A seguir estão descritos os números de acidentes de trabalho que ocorreram em uma 
indústria no ano de 2010. 
 
 

Mês jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Nº de acidentes 1 2 1 0 0 1 3 1 0 2 3 1 

 
 
Conforme a tabela, nesse ano, ocorreu com maior frequência um acidente por mês. 

Conclui-se que a moda dos conjuntos de dados apresentados é 1. Ou seja, . 
  
Antes de prosseguir seus estudos, caso ainda existam dúvidas, faça uma revisão das 
medidas apresentadas, dando maior ênfase à média aritmética, conceito de 
fundamental importância para o próximo assunto! 
 
5.0 MEDIDAS DE DISPERSÃO 
 
Após calcular a média de um conjunto de dados, é necessário saber como se 
comportam os valores desses dados, em torno da média. Ou seja, deve-se observar 
como os valores estão se afastando, ou se aproximando da média. 
 
As medidas obtidas de um conjunto de dados que caracterizam um afastamento ou 
uma aproximação dos dados em torno da média são chamadas de medidas de 
dispersão. Serão apresentadas, a seguir, algumas das medidas de dispersão. São 
elas: Desvio médio, Variância e Desvio Padrão.  
 
Desvio Médio 
 
O desvio médio é uma medida de dispersão usada para analisar o grau de dispersão 
ou variabilidade de um conjunto de dados. 
 
Para calcular o desvio médio, primeiro devem ser calculados os desvios relativos à 
média, obtidos através do cálculo da diferença entre cada valor observado e a média 
aritmética desses valores. Em seguida, deve ser calculada a média dos valores 
absolutos dos desvios. 
 
 
Vamos aplicar! 
Suponha que uma indústria registrou a quantidade de peças que produz a cada 
período de quatro horas, durante dois dias.  
 

 

1º Dia 

1º período 2º período 3º período 4º período 5º período 6º período 

7 pecas 8 peças 9 peças 9 peças 10 peças 11 peças 

 
 

2º Dia 

1º período 2º período 3º período 4º período 5º período 6º período 

6 pecas 7 peças 8 peças 10 peças 12 peças 11 peças 

 
Calculando a média de produção, temos: 
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Observe que a média de produção dos dois dias é igual. Porém, deseja-se analisar em 
qual dos dois dias a produção foi mais estável, ou seja, em qual desses dias a 
variação da produção foi menor. 
 
Para calcular a variação da produção, devemos tomar como base as medidas de 
dispersão. 
Veja primeiro como calcular o desvio médio: 
 
Para calcular esse desvio, é conveniente utilizar a seguinte tabela. 
 

1º dia 

(nº de peças) Desvio Desvio absoluto 

   
7 7 – 9 = - 2 2 

8 8 – 9 = - 1 1 

9 9 – 9 = 0 0 

9 9 – 9 = 0 0 

10 10 – 9 = 1 1 

11 11 – 9 = 2 2 

Soma 6 

 

 
 

 
 
Portanto, houve uma maior 
variação na produção no 2º 
dia (2 peças). Conclui-se que a 
produção foi mais estável no 1º dia. 
 
 
Variância e Desvio Padrão 
 
Outra forma de calcular a medida de dispersão é através da variância e do desvio 
padrão.  
 
 
Veja as definições dessas medidas: 
 
 

 

 
 

1º dia  

(nº de peças) Desvio Desvio absoluto Quadrado do desvio absoluto 

    

2º dia 

(nº de peças) Desvio Desvio absoluto 

   
6 6 – 9 = - 3 3 

7 7 – 9 = - 2 2 

8 8 – 9 = - 1 1 

10 10 – 9 = 1 1 

12 12 – 9 = 3 3 

11 11 – 9 = 2 2 

Soma 12 

Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios relativos à média. 

Desvio Padrão é a raiz quadrada da variância.  
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7 7 – 9 = - 2 2 2² = 4 

8 8 – 9 = - 1 1 1² = 1 

9 9 – 9 = 0 0 0² = 0 

9 9 – 9 = 0 0 0² = 0 

10 10 – 9 = 1 1 1² = 1 

11 11 – 9 = 2 2 2² = 4 

Soma 6 Soma = 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
De acordo com o desvio padrão, a produção do 1º dia foi mais estável que a produção 
do 2º dia, pois o desvio padrão do 1º dia, de 1,29, é menor que o desvio padrão do 2º 
dia, que foi de 2,16. 
 
 
 
 

 
O desvio padrão é uma das medidas de dispersão mais usadas! O desvio padrão é a 
medida mais comum da dispersão estatística. O desvio padrão define-se como a raiz 
quadrada da variância. É definido desta forma de maneira a dar-nos uma medida da 
dispersão.  

 

 
 
 

2º dia  

(nº de peças) Desvio Desvio absoluto Quadrado do desvio absoluto 

    
6 6 – 9 = - 3 3 3² = 9 

7 7 – 9 = - 2 2 2² = 4 

8 8 – 9 = - 1 1 1² = 1 

10 10 – 9 = 1 1 1² = 1 

12 12 – 9 = 3 3  
 

3² = 9 

11 11 – 9 = 2 2 2² = 4 

Soma 12 Soma = 28 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Raiz_quadrada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raiz_quadrada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raiz_quadrada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
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Você estudou alguns conceitos estatísticos fundamentais para organizar e analisar 
fenômenos que necessitam ser estudados, como população, amostra e variável. 
Aprendeu também a organizar os dados estatísticos, ordenando-os e agrupando-os 
em classes, passos importantes para a construção de tabelas. Verificou que 
apresentar esses dados, através de gráficos, evidencia, de uma forma visual bastante 
atraente, as informações que necessitam transmitir. 
Após organizar os dados em tabelas e apresentar os dados por meio de tabelas, você 
verificou que era necessário determinar um valor que descrevesse, por meio de um 
só número, as características desses dados. Esses valores recebem o nome de 
medida de tendência central. Vale a pena revisar e aprender a calcular a média 
aritmética, a moda e a mediana e medidas de tendência central que estudamos neste 
capítulo. 
Por fim, sentimos a necessidade de avaliar como os dados de uma amostra se 
afastam ou se aproximam da média aritmética. Dessa forma, estudamos as medidas 
de dispersão e você aprendeu a calcular a variância e o desvio padrão. 
Vale enfatizar que os conceitos e as técnicas estatísticas que você estudou se aplica 
em todas as áreas do conhecimento, por isso um bom profissional de logística deve 
dominar essas técnicas. Pois a todo o momento esse profissional se depara com 
situações que necessitam ser avaliadas, objetivando sanar deficiências no setor 
logístico da empresa, apresentar resultados, entre outras atividades em que as 
técnicas estatísticas são aplicadas. 

 
 


