
 i

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 
 

 
 
 
 
 

 
LAZARO  PAULO  PACHECO 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
PONTO ECONÔMICO DE RENOVAÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS 
NAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO DE CASO NA SECRETARIA DA 
FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA – IFMT / NORTE, NO PERÍODO 
DE 1996 - 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALVADOR 

2004



 ii

 

LAZARO  PAULO  PACHECO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PONTO ECONÔMICO DE RENOVAÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS 
NAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO DE CASO NA SECRETARIA DA 
FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA – IFMT / NORTE, NO PERÍODO 
DE 1996 - 2003 
 

 
 
 

Orientador: Prof. João Vicente Costa Neto 
 

 

Monografia apresentada ao Programa de Pós-
Graduação da Faculdade de Ciências Contábeis da 
Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial 
à obtenção do título de Especialista em Técnicas 
Fazendárias 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

        
 

 
SALVADOR 

2004 



 iii

Universidade Federal da Bahia 
Reitor: Prof. Dr. Naomar Monteiro de Almeida Filho 

 
 
 

Faculdade de Ciências Contábeis 
Diretor: Prof. Sudário de Aguiar Cunha 

 
 
 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
Secretário: Albérico Machado Mascarenhas 

 
 
 

Coordenador do curso de Especialização em Técnicas Fazendárias 
Prof. João Vicente Costa Neto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Orientador: Prof. João Vicente Costa Neto, Mestrando 
Monografia (Especialização)  –  Universidade Federal da Bahia,  Faculdade de 

Ciências Contábeis. 
 

 
1. Administração pública. 2. Renovação de frotas. 3. Custos. 4. Vida útil.  5. 

Ponto econômico.  I. Título 
                                                                   

PACHECO, Lazaro Paulo. 
      Ponto econômico de renovação de frota de veículos nas organizações: 
um estudo de caso na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – IFMT/ Norte, 
no período de 1996 - 2003 / Lazaro Paulo Pacheco –  Salvador, 2004.  100 f.  

 



 
 



 iii

 

LAZARO  PAULO  PACHECO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PONTO ECONÔMICO DE RENOVAÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS 
NAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO DE CASO NA SECRETARIA DA 
FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA – IFMT / NORTE, NO PERÍODO 
DE 1996 - 2003 
 

 

 

 

Esta monografia foi apresentada como trabalho de conclusão do Curso de Especialização em 
Técnicas Fazendárias pela Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal da 
Bahia, como turma fechada por contrato com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 
obtendo a nota (média) de ____ (____) atribuída pela banca constituída pelo orientador e 
membros abaixo. 
 
 

Salvador, Bahia, Dezembro de 2004 
 

Prof. João Vicente Costa Neto 
Coordenador do Curso 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

_____________________________________ 
Prof.: João Vicente Costa Neto(UFBA/FCC) 

Orientador 
Nota atribuída:___ 

_____________________________________ 
Prof.: Joseilton Silveira da Rocha(UFBA/FCC) 

Nota atribuída:___ 
 

_____________________________________ 
Prof.: Luis Paulo Guimarães dos Santos(UFBA/FCC) 

Nota atribuída:___ 



 iv

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Àquele que nos dá a vida e a inteligência para descobrir e compreender melhor o universo 

micro e macrocósmico, e conhecendo à Sua obra conhecê-lo-emos também; 

 

À Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, na pessoa de seus dirigentes, e em especial aos 

companheiros da Diretoria de Recursos Humanos (DRH), pela sensibilidade de atender aos 

anseios da categoria, disponibilizando oportunidade de reciclagem e de capacitação do seu 

quadro funcional; 

 

À  Faculdade de Ciências Contábeis  da UFBA por nos brindar, em convênio com a SEFAZ-

BA, com este ótimo curso de Especialização e  pelas excelentes instalações; 

 

Aos professores do Curso pelo elevado nível técnico, pela competência, pelo trabalho árduo e 

ainda pouco reconhecido, de nos abrir, cada vez mais, as portas do conhecimento superior e 

da pesquisa científica; 

 

Ao nosso Coordenador de Curso e Orientador Professor João Vicente Costa Neto pelo 

empenho, pela compreensão, paciência e abnegação, ensinando-nos o difícil caminho das 

pedras e envidando todos os esforços para que possamos concluir nosso curso com o melhor 

aproveitamento; 

 

Aos amigos da Secretaria do curso de Especialização, pela atenção, pela eficiência e pela  

dedicação, nos prestando todo o apoio logístico necessário ao bom andamento de nossas 

atividades acadêmicas; 

 



 v

 

Aos colegas de curso, pelos laços de amizade que se formaram durante os meses de 

aprendizado, pela emulação em prosseguir e vencer a jornada, pelas horas que desfrutamos de 

companhias agradáveis; 

 

Aos funcionários da DAT / Norte, em especial aos colegas da Coordenação Financeira, pelo 

apoio e atenção nas pesquisas documentais. 

 

Aos funcionários da Seção de Periódicos da Biblioteca Central dos Barris – Salvador, pela 

cordialidade e pelo atendimento prestativo; 

 

À nossa Inspetora Ana Rita Silva Sacramento , ao Coordenador Josué de Lima Borges Filho e 

Supervisores da IFMT / Norte, pelo estímulo, boa vontade e esforço em adequar escalas de 

plantão para que pudéssemos freqüentar as aulas do curso; 

 

Aos colegas de trabalho, pela troca de idéias, pelas palavras de apoio, pelos exemplos 

daqueles que já trilharam antes por estes caminhos, pela crítica que também ajuda a construir 

e a melhorar; 

 

À minha família, pela compreensão e apoio moral, ao se ver privada por muitas e muitas 

horas do meu convívio, neste esforço por escalar mais um degrau do aprendizado; 

 

Meus sinceros agradecimentos a todos.  

 

 



 vi

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma  caminhada de mil léguas sempre começa com os primeiros passos” 
 
 

Provérbio chinês 



 vii

 

 
SUMÁRIO 

 
 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  .................................................................................... Ix 

LISTA DE TABELAS  .............................................................................................. xii 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  ............................................................. xiv 

RESUMO  ................................................................................................................... xv 

ABSTRACT ............................................................................................................... xvi 

   1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 1 

   1.1 Contexo ......................................................................................................... 1 

   1.2 Problema........................................................................................................ 2 

   1.3 Hipótese ........................................................................................................ 3 

1.4 Objetivos da Pesquisa ................................................................................. 3 

1.4.1 Objetivo Geral ............................................................................................... 3 

1.4.2 Objetivos Específicos .................................................................................... 3 

   1.5 Justificativa .................................................................................................. 3 

   2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................. 5 

   2.1 Projeto de Pesquisa ..................................................................................... 5 

   2.2 Gestão de Frotas .......................................................................................... 6 

   2.3 Renovação de Frotas de Veículos ............................................................... 7 

   2.3.1 Critérios de Renovação de Frotas...................................................................  8 

   2.4 Custos ........................................................................................................... 9 

   2.4.1 Controle de Custos Operacionais .................................................................. 10 

   2.4.2 Classificação dos Custos Operacionais.......................................................... 10 

   2.5 Custo Financeiro........................................................................................... 11 

   2.6 Depreciação .................................................................................................. 12 

   2.61 Métodos de Cálculo da Depreciação.............................................................. 13 

   2.7 Manutenção................................................................................................... 14 

   2.8  Vida Útil Econômica dos Veículos.............................................................. 14 

   2.9 Ponto Econômico de Renovação de Frota ................................................. 15 

   2.9.1 Método do Custo Médio Anual Simplificado ...............................................   16 

   2.9.2 Método do Custo Médio Anual  Clássico .....................................................   17 



 viii

 

   2.9.3 Método do Custo Anualizado Equivalente  (CAE)........................................  19 

   3 METODOLOGIA ....................................................................................... 20 

   3.1 Objeto ........................................................................................................... 20 

   3.2 Tipo de Pesquisa .......................................................................................... 20 

   3.2.1 Quanto ao Objetivo da Metodologia ............................................................. 20 

   3.2.2 Quanto ao Delineamento da Metodologia .................................................... 21 

   3.3  Procedimentos ............................................................................................ 21 

   4 DISCUSSÃO E RESULTADOS ................................................................ 23 

   4.1 Levantamento da Frota de Veículos da IFMT/Norte no Período de 

1996 a 2003 ................................................................................................... 

 

23 

    4.2 Custos Relacionados com a Frota de Veículos da IFMT/Norte no 

Período de 1996 a 2003  .............................................................................. 

 

24 

   4.2.1 Custos com Manutenção ............................................................................... 27 

   4.2.2 Custos Referentes à Depreciação .................................................................. 34 

   4.2.3 Custos Financeiros Estimados ....................................................................... 38 

   4.3 Ponto Econômico de Renovação da Frota da IFMT /Norte .................... 40 

   4.3.1 Resultados Obtidos através do Método Simplificado ................................... 40 

   4.3.2 Resultados Obtidos através do Método Clássico .......................................... 44 

   4.3.3 Resultados Obtidos através do Método CAE ................................................ 51 

   4.4 Análise Global do Ponto Econômico de Renovação da Frota da 

IFMT/Norte  ................................................................................................ 

 

54 

   5 CONCLUSÃO ............................................................................................. 76 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................... 78 

   

 

 



 ix

 

 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 
   

Figura 4.1 Média Aritmética dos Valores Históricos dos Gastos Anuais com 
Manutenção por Grupo de Veículos  
 
 
 
 

 
28

Figura 4.2 Valores Atualizados dos Gastos Anuais com Manutenção por Grupo 
de Veículos  

 
29

Figura 4.3 Custo Médio Anual com Manutenção por Grupo em Função do Tempo 
de Uso  

 
30

Figura 4.4 Comparativo dos Gastos com Manutenção entre as Amostras do Grupo 
II 

 
31

Figura 4.5 Gastos com Manutenção, Média Aritmética  e Custo Médio Anual das 
Amostras do Grupo VI 

 
31

Figura 4.6 Comparativo entre  o Valor de Revenda  e os Gastos com Manutenção 
do Grupo I 

 
32

Figura 4.7 Comparativo entre o Valor Residual e os Gastos com Manutenção do 
Grupo III 

 
33

Figura 4.8 Percentuais de Desvalorização dos Veículos  em Função do Tempo de 
Uso por Grupo  
 
 
 
 

 
36

Figura 4.9 Percentuais do Valor Residual  em Relação ao Preço de Tabela dos 
Veículos Novos, em Função do Tempo de Uso   
 
 
 
 

 
37

Figura 4.10 Valor Residual dos Veículos da Frota da IFMT/Norte em Percentuais 
em Função do Tempo de Uso - Média Geral dos Grupos 
 
 
 
 

 
37

Figura 4.11 Comparativo dos Custos Financeiros Médios Anuais por Grupo de 
Veículos 

 
39

Figura 4.12 Valores dos Custos Médios Anuais de Renovação da Frota por grupo 
Obtidos pelo  Método Simplificado 

 
43



 x

 

Figura 4.13 Valores dos Custos Médios Anuais  de Renovação da Frota por Grupo  
Obtidos pelo Método Clássico 
 
 
 
 

 
48

Figura 4.14 Valores dos Custos Anualizados Equivalentes em Função da 
Quilometragem Estimada por Grupo de Veículos (Método CAE) 

 
53

Figura 4.15 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção do Grupo 
I  (Método CAE) -  1° ano de uso 
 
 
 
 

 
57

Figura 4.16 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção  do Grupo 
I  (Método CAE) -  2° ano de uso 
 
 
 
 

 
58

Figura 4.17 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção do Grupo 
I  (Método CAE) -  3° ano de uso 
 
 
 
 

 
58

Figura 4.18 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção do Grupo 
I  (Método CAE) -  4° ano de uso 
 
 
 
 

 
59

Figura 4.19 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção  do Grupo 
I  (Método CAE) - 5° ano de uso 
 
 
 
 

 
59

Figura 4.20 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção  do Grupo 
I  (Método CAE) -  6° ano de uso 
 
 
 
 

 
59

Figura 4.21 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção  do Grupo 
I  (Método CAE) -  7° ano de uso 
 
 
 
 

 
59



 xi

 

Figura 4.22 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção do Grupo 
II  (Método CAE) -  1° ano de uso 
 
 
 
 

 
60

Figura 4.23 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutençã  do Grupo 
II  (Método CAE) -  2° ano de uso 
 
 
 
 

 
60

Figura 4.24 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção do Grupo 
II  (Método CAE) -  3° ano de uso 
 
 
 
 

 
60

Figura 4.25 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção do Grupo 
II  (Método CAE) -  4° ano de uso 
 
 
 
 

 
60

Figura 4.26 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção do Grupo 
II  (Método CAE) -  5° ano de uso 
 
 
 
 

 
61

Figura 4.27 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção  do Grupo 
II  (Método CAE) -  6° ano de uso 
 
 
 
 

 
61

Figura 4.28 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção  do Grupo 
III (Método CAE) -  1° ano de uso 
 
 
 
 

 
61

Figura 4.29 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção do Grupo 
III (Método CAE) -  2° ano de uso 
 
 
 
 

 
61



 xii

 

Figura 4.30 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção do Grupo 
III (Método CAE) -  3° ano de uso 
 
 
 
 

 
62

Figura 4.31 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção do Grupo 
III (Método CAE) -  4° ano de uso 
 
 
 
 

 
62

Figura 4.32 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção do Grupo 
III (Método CAE) -  5° ano de uso 
 
 
 
 

 
62

Figura 4.33 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção  do Grupo 
III (Método CAE) -  6° ano de uso 
 
 
 
 

 
62

Figura 4.34 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção do Grupo 
IV (Método CAE) -  1° ano de uso 
 
 
 
 

 
63

Figura 4.35 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção  do Grupo 
IV (Método CAE) -  2° ano de uso 
 
 
 
 

 
63

Figura 4.36 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção  do Grupo 
IV (Método CAE) -  3° ano de uso 
 
 
 
 

 
63

Figura 4.37 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção  do Grupo 
IV (Método CAE) -  4° ano de uso 
 
 
 
 

 
63



 xiii

 

Figura 4.38 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção  do Grupo 
IV (Método CAE) -  5° ano de uso 
 
 
 
 

 
64

Figura 4.39 Custo Médio Anual Total do Grupo I em Função do Tempo de Uso 
Calculado pelo Método Clássico  
 
 
 
 

 
64

Figura 4.40 Comparativo entre o Custo Médio Anual do Capital e o de Manutenção 
do Grupo I ( Método Clássico)  
 
 
 
 

 
64

Figura 4.41 Custo Médio Anual Total do Grupo II em Função do Tempo de Uso 
Calculado pelo Método Clássico  
 
 
 
 

 
64

Figura 4.42 Comparativo entre o Custo Médio Anual do Capital e o de Manutenção 
do Grupo II  ( Método Clássico)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65

Figura 4.43 Percentuais de Participação dos Custos de Capital e de Manutenção no 
Custo Médio Anual Total do Grupo II  ( Método Clássico) 
 
 
 
 

 
65

Figura 4.44 Custo Médio Anual Total do Grupo III em Função do Tempo de Uso 
Calculado pelo Método Clássico  
 
 
 
 

 
65



 xiv

 

Figura 4.45 Percentuais de Participação dos Custos de Capital e de Manutenção no 
Custo Médio Anual Total do Grupo III  ( Método Clássico)  
 
 
 
 

 
65

Figura4.46 Custo Médio Anual Total do Grupo IV em Função do Tempo de Uso 
Calculado pelo Método Clássico  
 
 
 
 

 
66

Figura 4.47 Percentuais de Participação dos Custos de Capital e de Manutenção no 
Custo Médio Anual Total do Grupo IV  ( Método Clássico)  
 
 
 
 

 
66

Figura 4.48 Custo Médio Anual Total do Grupo V em Função do Tempo de Uso 
Calculado pelo Método Clássico  
 
 
 
 

 
66

Figura 4.49 Comparativo entre o Custo Médio Anual do Capital e o de Manutenção 
do Grupo V   ( Método Clássico)  
 
 
 
 

 
66

Figura 4.50 Percentuais de Participação dos Custos de Capital e de Manutenção no 
Custo Médio Anual Total do Grupo V  ( Método Clássico)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
67

Figura 4.51 Custo Médio Anual Total do Grupo VI em Função do Tempo de Uso 
Calculado pelo Método Clássico  
 
 
 
 

 
67



 xv

 

Figura 4.52 Comparativo entre o Custo Médio Anual do Capital e o de Manutenção 
do Grupo VI  ( Método Clássico)  
 
 
 
 

 
67

Figura 4.53 Custo Médio Anual Total  Obtido pelo Método Simplificado - Grupo II 68

Figura 4.54 Comparativo entre os Custos de Manutenção, Financeiro e a 
Depreciação do Grupo II (Método Simplificado) - 1° Ano de Uso 
 
 
 
 

 
68

Figura 4.55 Comparativo entre os Custos de Manutenção, Financeiro e a 
Depreciação do Grupo II (Método Simplificado) - 2° Ano de Uso 
 
 
 
 

 
68

Figura 4.56 Comparativo entre os Custos de Manutenção, Financeiro e a 
Depreciação do Grupo II (Método Simplificado) - 3° Ano de Uso 
 
 
 
 

 
68

Figura 4.57 Comparativo entre os Custos de Manutenção, Financeiro e a 
Depreciação do Grupo II (Método Simplificado) - 4° Ano de Uso 
 
 
 
 

 
69

Figura 4.58 Comparativo entre os Custos de Manutenção, Financeiro e a 
Depreciação do Grupo II (Método Simplificado) - 5° Ano de Uso 
 
 
 
 

 
69

Figura 4.59 Comparativo entre os Custos de Manutenção, Financeiro e a 
Depreciação do Grupo II (Método Simplificado) - 6° Ano de Uso 
 
 
 
 

 
69

Figura.4.60 Linhas de Tendências por Grupos de Veículos  dos Custos Médios 
Anuais Totais Calculados pelo Método Clássico em Função do Tempo 
de Uso 

 
72

   

   



 xvi

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE TABELAS 
 

 
   
Tabela 4.1 Levantamento da Frota de Veículos da IFMT/Norte – Período de 

1996 a 2003  
 
23 

Tabela 4.2 Média Aritmética dos Valores Históricos dos Gastos com 
Manutenção  

 
27 

Tabela 4.3 Média Aritmética dos Valores Atualizados dos Gastos com 
Manutenção 

 
28 

Tabela 4.4 Gastos com Manutenção Acumulados em Função do Tempo de Uso  
29 

Tabela 4.5 Custo  Médio  Anual com Manutenção por Grupos 30 
Tabela 4.6 Estatística Descritiva dos Gastos com Manutenção das Amostras do  

Grupo VI 
 
31 

Tabela 4.7 Valores Históricos dos Grupos de Veículos em Função do Tempo de 
Uso  

 
35 

Tabela 4.8 Valores Atualizados dos Grupos de Veículos em Função do Tempo 
de Uso  

 
35 

Tabela 4.9 Depreciação Média Anual dos Grupos de Veículos em Função do 
Tempo de Uso  

 
36 

Tabela 4.10 Desvalorização Percentual dos Grupos de Veículos em Relação aos 
Preços dos Veículos Novos 

 
36 

Tabela 4.11 Análise Descritiva dos Percentuais de Depreciação dos Veículos 
Utilitários 

 
37 



 xvii

 

Tabela 4.12  Juros Anuais Estimados por Grupos  em Função do Tempo de Uso  38 
Tabela 4.13 Valores Atualizados dos Juros Anuais em Função do Tempo de Uso  

39 
Tabela 4.14 Juros Anuais Acumulados por Grupos em Função do Tempo de 

Uso  
 
39 

Tabela 4.15 Custo Financeiro Médio Anual por Grupos em Função do Tempo 
de Uso 

 
39 

Tabela 4.16 Cálculo do Custo Médio Anual pelo  Método Simplificado - Grupo I 
(Com Depreciação Calculada pelo Valor de Mercado) 

 
40 

Tabela 4.17 Cálculo do Custo Médio Anual pelo Método Simplificado - Grupo I 
(Com Depreciação Calculada pelo Método Linear) 

 
41 

Tabela 4.18  Cálculo do Custo Médio Anual pelo  Método Simplificado - Grupo I 
(Com Depreciação Calculada pelo Método da Soma dos Anos) 

 
41 

Tabela 4.19 Cálculo do Custo Médio Anual  pelo Método Simplificado - Grupo 
II   

 
41 

Tabela 4.20 Cálculo do Custo Médio Anual  pelo Método Simplificado - Grupo 
III   

 
42 

Tabela 4.21 Cálculo do Custo Médio Anual  pelo Método Simplificado - Grupo 
IV  

 
42 

Tabela 4.22 Cálculo do Custo Médio Anual  pelo Método Simplificado - Grupo 
V   

 
42 

Tabela 4.23 Cálculo do Custo Médio Anual  pelo Método Simplificado - Grupo 
VI   

 
43 

Tabela 4.24 Cálculo do Custo Médio Anual do Capital  pelo Método Clássico - 
Grupo I  

 
44 

Tabela 4.25 Cálculo do Custo Médio Anual do Capital  pelo Método Clássico - 
Grupo II 

 
44 

Tabela 4.26 Cálculo do Custo Médio Anual do Capital  pelo Método Clássico - 
Grupo III  

 
45 

Tabela 4.27 Cálculo do Custo Médio Anual do Capital  pelo Método Clássico - 
Grupo VI 

 
45 

Tabela 4.28 Cálculo do Custo Médio Anual do Capital  pelo Método Clássico - 
Grupo V  

 
45 

Tabela 4.29 Cálculo do Custo Médio Anual do Capital  pelo Método Clássico - 
Grupo VI 

 
46 

Tabela 4.30 Cálculo do Custo Médio Anual  de Manutenção pelo Método 
Clássico  Grupo I 

 
46 

Tabela 4.31 Cálculo do Custo Médio Anual de Manutenção pelo Método 
Clássico Grupo II 

 
46 

Tabela  4.32 Cálculo do Custo Médio Anual  de Manutenção pelo Método 
Clássico  GrupoIII 

 
47 

Tabela 4.33 Cálculo do Custo Médio Anual de Manutenção pelo Método 
Clássico Grupo IV  

 
47 

Tabela 4.34 Cálculo do Custo Médio Anual  de Manutenção pelo Método 
Clássico  Grupo V  

 
47 

Tabela 4.35 Cálculo do Custo Médio Anual de Manutenção pelo Método 
Clássico  Grupo VI 

 
48 

Tabela 4.36 Cálculo do Custo Médio Anual Total pelo Método Clássico - Grupo 
I 

 
49 



 xviii

 

Tabela 4.37 Cálculo do Custo Médio Anual Total pelo Método Clássico - Grupo 
II 

 
49 

Tabela 4.38 Cálculo do Custo Médio Anual Total pelo Método Clássico - Grupo 
III 

 
49 

Tabela 4.39 Cálculo do Custo Médio Anual Total pelo Método Clássico - Grupo 
IV 

 
50 

Tabela 4.40 Cálculo do Custo Médio Anual Total pelo Método Clássico - Grupo 
V 

 
50 

Tabela 4.41 Cálculo do Custo Médio Anual Total pelo Método Clássico - Grupo 
VI 

 
50 

Tabela 4.42 Cálculo do Custo Anualizado Equivalente -  Grupo I  51 
Tabela 4.43 Cálculo do Custo Anualizado Equivalente -  Grupo II  52 
Tabela 4.44 Cálculo do Custo Anualizado Equivalente -  Grupo III  52 
Tabela 4.45 Cálculo do Custo Anualizado Equivalente -  Grupo IV  52 
Tabela 4.46 Cálculo do Custo Anualizado Equivalente -  Grupo V  52 
Tabela 4.47 Cálculo do Custo Anualizado Equivalente -  Grupo VI  53 
Tabela 4.48 Ponto Econômico de Renovação da Frota de Veículos na IFMT / 

Norte 
 
70 

   
 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
a.a. Ao ano  

Art. Artigo  

BACEN Banco Central do Brasil  

BNDES  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  

CAE Custo anualizado equivalente  

CF Constituição da República Federativa do Brasil  

CMA Custo médio anual  

CMT Custo médio total  

DAT / Norte Diretoria de Administração Tributária – Região Norte  

Dec. Decreto   

DEREF Delegacia Regional da Fazenda  

FGV Fundação Getúlio Vargas  

FRC Fator de correção do capital  

FVP Fator de valor presente  

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

ICMS Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços  de  transportes interestadual e 

 
 
 



 xix

 

intermunicipal e de comunicação 

IFMT / Norte Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito – Região       

Norte 

 

IGPM Índice geral de preços de mercado (FGV)  

IPCA-e Índice de preços ao consumidor amplo – especial (IBGE)  

Km Quilômetro  

ND Não disponível  

SAEB Secretaria de Administração do Estado da Bahia  

SEFAZ Secretaria  da Fazenda  do Estado da Bahia  

SELIC Sistema especial de liquidação e custódia (BACEN)  

TJLP Taxa de juros a longo prazo (BNDES)  

UFBA Universidade Federal do Estado da Bahia  

UFIR  Unidade fiscal de referência  

 

RESUMO 

 
PACHECO, Lazaro Paulo. Ponto econômico de renovação de frotas de veículos nas 
organizações: um estudo de caso na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – IFMT / 
Norte, no período de 1996 – 2003. 2004. 100 f. 
 
 
 
Esta pesquisa visa reunir informações que forneçam uma visão sobre o ponto econômico de 
renovação de frota de veículos em uma organização pública. Através de um estudo de caso na 
Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito -  Norte, órgão pertencente à estrutura 
da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, englobando o período de 1996 a 2003, procura-
se demonstrar que a utilização de uma frota além do ponto econômico ideal para reposição 
dos veículos implica  em custos operacionais adicionais com manutenção. No cálculo do 
ponto econômico  utilizou-se de  três diferentes métodos: custo médio anual simplificado, 
custo médio anual clássico  e custo anualizado equivalente, procurando acompanhar todo o 
ciclo de vida útil do veículo, em termos de fluxos de caixa com investimento, depreciação, 
juros, gastos com manutenção e valor residual para identificar um período de uso no qual os 
custos totais com a aquisição, manutenção e operação da frota sejam minimizados. Os 
resultados foram validados parcialmente, pois existem muitas lacunas de informações 
necessárias a obtenção de resultados precisos e devido à metodologia adotada. Pela análise 
dos resultados disponíveis pode-se concluir que é necessário ampliar a base de informações 
sobre o custo do capital e dos custos operacionais no órgão, possibilitando, então, encontrar o 
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ponto econômico  mais adequado para renovação da frota de veículos,  e subsidiar o processo 
decisório da Administração Pública, dentro dos princípios de eficiência e economicidade.  
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I.  INTRODUÇÃO 

 
1.1 Contexto 

Os  governos  estaduais  defrontam-se  com  um  cenário  de mudanças derivado do esforço de 

estabilização da economia cada vez mais globalizada, buscando novas formas de 

administração que confiram competitividade, isso é, que  venham a aumentar-lhes a sua 

eficiência e eficácia, com sustentabilidade. 

Neste contexto,  o  Estado busca o equilíbrio financeiro de suas contas, provendo receitas que 

possam fazer face às despesas da administração pública  em atender às demandas crescentes  

da   sociedade, para isso  aperfeiçoando suas instituições, modernizando suas práticas 

administrativas. 

Conforme o seu  Regimento Interno (1), a  Secretaria de Estado da Fazenda da Bahia  

(SEFAZ-BA) tem como  função precípua  “formular, coordenar e executar as funções de  

administração tributária, financeira e contábil do Estado” e para alcançar seus objetivos  

necessita,  como parte do suporte logístico, de um  serviço de transporte. A sua  frota é 

constituída  de veículos próprios,   cuja manutenção é terceirizada. 

Apesar de ser dada importância secundária aos setores  de transportes dentro das Secretarias 

de Estado, por não fazer  parte de suas atividades fins, sabe-se que eles representam 

significativa parcela do seu custeio. 

A SEFAZ  tem em sua estrutura organizacional a Superintendência de Administração 

Tributária com três Diretorias de Administração Tributária (DAT): Norte, Sul e 

Metropolitana;  cada qual  possui uma Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito,  

muito   dependente   do serviço de transporte, por ser  responsável prioritariamente pela 

fiscalização externa, ostensiva e preventiva. 

Neste aspecto, um dos motivos deste trabalho se deve ao fato de que dois terços da frota de 

veículos existente na Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito Norte (IFMT / 

NORTE) já possuem mais de  5 anos de uso, o que implica numa tendência  de apresentar 

maior necessidade de paradas para  manutenção, aumentando o custo operacional. 

                                                 
(1)  Aprovado pelo Decreto nº 7.921, de 02 de abril de 2001. 
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Existe também a cultura no serviço público de uso exaustivo de seus veículos até o 

sucateamento  quase total antes de substituí-los. Esta prática possibilita a diluição dos custos 

do capital empregado na aquisição da frota, mas, por outro lado, vai aumentando a 

depreciação acumulada obtendo-se baixo valor de revenda  na alienação destes ativos. 

 Assim, é  preciso levar em conta não apenas os custos isolados, mas comparar os custos totais 

observados  ao longo de toda a vida útil do veículo, para se encontrar um período que seja o 

mais adequado para se fazer a renovação da frota com o mínimo de gastos. 

 

1.2 Problema 

Há aqui a preocupação em se  estabelecer o ponto econômico em relação à periodicidade mais 

adequada de substituição dos veículos de uma organização.Diante deste quadro, essa pesquisa 

se endereça para a seguinte questão:  qual é o ponto econômico de substituição dos veículos  

em relação à vida útil da frota da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia ? 

1.3 Hipótese 

O estabelecimento do ponto econômico, em relação à periodicidade mais adequada para 

substituição de veículos da frota de uma organização, incorre em menor custo de manutenção 

para a organização, o que pode ser perfeitamente aplicável na Secretaria da Fazenda, onde, 

certamente trará ganhos significativos na melhor aplicação dos recursos públicos em benefício 

da sociedade.  

 

 

1.4 Objetivos 
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1.4.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um estudo exploratório sobre o ponto econômico de renovação de  frota de 

veículos em uma organização, tendo como estudo de caso a Inspetoria de Fiscalização de 

Mercadorias em Trânsito Norte, unidade administrativa da Secretaria da Fazenda da Bahia, no 

período de 1996 a 2003. 

1. 4.2. Objetivos Específicos  

 Levantar dados sobre a frota de veículos da IFMT /Norte, no intervalo de tempo entre os 

anos de 1996 a 2003. 

 Pesquisar sobre os principais custos da IFMT/Norte, no período de 1996 a 2003, 

relacionados com a frota de veículos objeto do estudo. 

 Identificar  o ponto econômico de renovação da frota de veículos da IFMT/Norte, com 

auxílio dos seguintes métodos: custo médio anual (simplificado), custo médio anual com 

auxílio de matemática financeira (clássico) e do custo anualizado equivalente (CAE). 

1.5. Justificativa 

O tema gestão de frotas  ainda  é   pouco estudado na Administração Pública. As empresas 

privadas que têm fins lucrativos há muito tempo buscam ter um maior controle sobre os seus 

custos operacionais no setor de transportes, como forma de  aumentar sua competitividade ou 

sua margem de lucro.  

A Administração Pública, na atualidade, baseia-se no princípio da eficiência. Portanto, todo  

esforço para que se possa aumentar a produtividade é desejável, pois sobram verbas para 

aplicação em outras atividades mais essenciais ou pode-se diminuir o ônus da carga tributária 

sobre os contribuintes. 

É um dever do Estado  gerir bem seus recursos,  preservando seus ativos,  e,  para isso,  são 

importantes estudos para monitoramento da frota disponível, maximizando sua utilização com 

menores custos. 
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Nessa perspectiva, esse  estudo é relevante porque seus resultados podem oferecer aos 

gestores públicos  subsídios para planejar melhor sua política de substituição de frotas e com 

isso, colaborar para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. 

Por tudo isso, este estudo é importante porque os seus resultados são generalizáveis e 

extensíveis a outros órgãos , e pode contribuir em termos de redução dos gastos públicos com 

os serviços de transporte,  melhorando assim,  o desempenho do Fisco e do  Estado. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Projeto de pesquisa 

Para alcançar o escopo desta pesquisa  é preciso em primeiro lugar conhecer o arcabouço de 

princípios e de conhecimentos acumulados que sustentam e fundamentam as decisões dos 

gestores encarregados de planejar, avaliar e selecionar as opções de investimentos de uma 

organização. 

No seu livro -  Como elaborar projetos de pesquisa,  Gil, (2002,  p. 19),  sugere que: 

 O planejamento da pesquisa concretiza-se mediante a elaboração de um projeto, que é o documento 
explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. O projeto deve, portanto, 
especificar os objetivos da pesquisa, apresentar a justificativa de sua realização, definir a modalidade de 
pesquisa e determinar procedimentos de coleta e análise de dados... 

Ruiz (1991, p.62) ressalta a importância da delimitação do assunto, necessária para qualquer 

pesquisa: “O problema que constituirá a idéia central do trabalho já deverá estar expresso em 

uma proposição significativa, relevante e pesquisável [..] o assunto delimita-se e especifica-se 

à medida que se restringe a extensão de seu objeto”.  

Por isso, este estudo se limitará ao tema  ponto econômico de  renovação de frota, 

correlacionando-o com os aspectos de custos de manutenção e do capital (depreciação e 

financeiro), e métodos para encontrá-lo,  pesquisando uma  amostragem significativa dos  

veículos pertencentes à  IFMT/ Norte, através de um estudo de caso, no período de 1996 a 

2003 

Nesta pesquisa,  buscar-se-á acompanhar  o ciclo de vida útil   do veículo, em termos de 

investimento, de depreciação,  de gastos com manutenção, de juros pagos sobre o capital e de 

valor residual, para identificar um período de tempo em que a curva total dos custos seja 

minimizada. 

Para isso, pode-se buscar apoio na Logística, que segundo Cavanha (2001, p.7)  

 [...]  induz a uma visão da cadeia completa no processo de suprimento de materiais envolvendo desde as 
atividades do  início do fluxo logístico até as atividades consideradas finais[...]. O ciclo de aquisição inicia-
se na especificação da demanda de uso e passa por diversas etapas, alcançando a aplicação e o descarte. Em 
cada etapa coexistem tempos, riscos e custos, contemplando um somatório de custos das etapas 
configurando uma região de custo mínimo total. Cada curva de cada atividade possui um ponto de mínimo 
custo e o somatório dos custos de todas as atividades produz uma curva que possui um mínimo, para cada 
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situação de ambiente. É razoável que não se busque o mínimo de custo de cada atividade per si, mas do 
somatório de custos para a organização, dado um nível de serviço esperado. 

2.2 Gestão de Frotas 

O caput do Art. 37 da Constituição Federal  (BRASIL – CF, 1998) introduzido pela Emenda 

Constitucional  nº  19 estabelece que  “A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de [...] e eficiência [...]”, se tornando um norteador da atividade administrativa. 

“Assim, o princípio da eficiência, de alto significado para o serviço público em geral , deve 

ser aplicado em todos os níveis da Administração brasileira”, de acordo com   Meireles (2002, 

p.104 ). 

A área de gestão de frotas voltada para o serviço público é carente de bibliografia 

especializada. Muitos conceitos  e teorias utilizados pela iniciativa privada  podem ser 

aplicados diretamente, mas outros não são válidos, pois, os fins são outros. Para Valente, 

Passaglia e Novaes (1997,  p.1): 

O termo ‘gestão de frotas’ representa a atividade de reger, administrar ou gerenciar um conjunto de veículos 
pertencentes a uma mesma empresa. Esta tarefa tem uma abrangência bastante ampla e envolve diferentes 
serviços, como dimensionamento, especificação de equipamentos, roteirização, custos, manutenção e 
renovação de veículos, entre outros. 

2.3 Renovação de Frotas de Veículos 

Um dos objetivos deste trabalho é determinar o ponto econômico de substituição dos veículos, 

ou seja, pesquisar uma forma de calcular a periodicidade ideal para renovação da frota. Sabe-

se que todo veículo sofre um desgaste natural com  o uso e a ação do tempo. Na medida em 

que eles se  deterioram, prejudicam a qualidade do serviço e podem ser substituídos apenas as 

peças ou todo o veículo, como forma de aumentar a eficiência e confiabilidade da frota.  
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“Renovação ou reposição é a troca por outro equipamento idêntico tanto em características 

técnicas como em econômicas” na definição de Ehrlich (1986, p.117). Na indústria 

automobilística, ocorre com freqüência, mudanças nas linhas de produção, que dificultam a 

política de substituição pois entram em jogo outros fatores a serem analisados como 

inovações tecnológicas, conforto, segurança, economicidade, adequação. A questão central é 

saber quando valerá a pena trocar os veículos existentes?  

Segundo Ehrlich (1986, p.117),  é um simples problema de avaliação de projetos, sendo uma alternativa 
ficar com o equipamento existente, considerando seus custos operacionais e de manutenção; a outra 
alternativa consiste em vender o existente, comprar um novo e incorrer em outros custos de operação e 
manutenção. 
 

“O  equivalente anual do custo total, correspondente à política de ficar com o equipamento 

durante  N anos, incluindo capital investido e manutenção”  pode ser obtido pela seguinte 

fórmula, de acordo com Ehrlich (1986, p.118):    
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, onde: 

c =  Custo equivalente anual (incluindo capital investido e manutenção, ao longo de N anos); 

I =  Investimento; 

N = Vida útil ; 

n =  tempo de uso;  

Mn = Custo de manutenção em certo ano  n;  

i =  taxa de desconto 

2.3.1 Critérios de Renovação de Frotas 

A obsolescência tecnológica, no setor de transportes, não é o fator considerado mais 

importante, na hora de se pensar em renovar uma frota. Segundo Valente, Passaglia e Novaes 

(1997, p.149), “O que prevalece são as considerações econômicas baseadas no desgaste 

natural e no uso intensivo do bem”, ou seja, uma “combinação de tempo de uso com 
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quilometragem rodada”, conforme método preconizado  pela Wolkswagen (1987) apud 

Barreto (1999).  

Para a organização com fins lucrativos, o importante é recuperar o investimento e obter a 

maximização da  remuneração do capital no menor prazo possível. De acordo com Valente, 

Passaglia e Novaes (1997, p.99) para o economista, o que interessa é saber quanto e quais os 

recursos que ele terá à disposição para expandir ou modernizar a empresa e quanto aquele 

bem pode dar de retorno, antes de sua deterioração física,  obsolescência ou inadequação. 

Numa organização pública, onde os objetivos são outros, é importante  conhecer  o reflexo da 

depreciação e dos custos de manutenção sobre a renovação da frota de veículos,  para 

minimizar os custos totais, pois, os fins visados não são  lucros, mas sim a redução no custeio 

da Administração Pública, de vez que as demandas sociais aumentam a cada dia, enquanto 

escasseiam as fontes de recursos. 

A vida útil dos veículos pode ser prolongada, o que via de regra implica num custo de 

manutenção mais elevado, devido à falência dos sistemas mecânicos, elétricos e  eletrônicos,  

à  corrosão da chaparia, deterioração e quebra de acessórios. Porém, chega a um ponto em que 

os gastos com a manutenção podem se tornar proibitivos, sendo até maiores do que o valor 

comercial do veículo. 

O questionamento que se faz nesta pesquisa  se coaduna com o pensamento  de Valente, 

Passaglia e Novaes (1997, p.150): “O que é mais importante [...] uma sobrevida forçada para 

o veículo, com os custos de manutenção aumentando  cada vez mais e  produzindo cada vez 

menos, ou a troca do mesmo na data mais adequada?” 

A Lei Federal n° 8.666  de 21 de junho de 1993 e suas alterações estabelecem normas gerais 

sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, regulamentando o Art. 37, inciso XXI da Constituição 

Federal. 

Para disciplinar a aquisição, locação, identificação e utilização de veículos oficiais, no âmbito 

do Poder Executivo do Estado da Bahia,  havia no início do período pesquisado os decretos n° 

5, de 23 de março de 1987 e 572, de 20 de novembro de 1987,  revogados posteriormente pelo 

decreto n° 7.495, de 08 de janeiro de 1999. 
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 Para orientar os procedimentos necessários ao processo de aquisição e uso da frota, foi 

baixada pela SAEB a instrução normativa n° 001, de 25 de fevereiro de 1999, estabelecendo 

normas previstas no Dec. N° 7.495/99, a qual preconizava a substituição de veículos tendo 

por parâmetro a vida útil econômica em função da quilometragem (conforme três faixas: 

100.000 Km, 150.000 Km e 250.000 Km), e da classificação  do tipo de serviço a que se 

presta. 

 A partir de 29 de abril de 2004 o decreto n° 9.082, de 28de abril de 2004 revogou o Dec. 

7.495/99, inserindo um limite máximo  de dez anos para uso de um veículo, com  algumas 

exceções. A padronização da frota prevista no Art. 15 da citada Lei n° 8.666/93, foi 

estabelecida ao longo do período pesquisado pelos decretos n° 4.930, de 28 de novembro de 

1995, n° 5.860, 09  de outubro de 1996,  n° 7.246, de 09 de março de 1998 e  n° 7.853, de 09 

de outubro de 2000.   

Segundo Gil (1987, p.140), para conferir maior validade ao estudo de caso, os resultados 

obtidos devem ser provenientes da convergência das observações obtidas de diferentes 

procedimentos. De acordo com Oliveira (2000, p. 39),  

“Os métodos de cálculo utilizados para determinação do ponto de substituição de máquinas e 
equipamentos, segundo Valverde e Rezende (1997) , são classificadas em funções discretas e contínuas. 
Pelas funções contínuas podem ser adotados os seguintes critérios de cálculo  de substituição: a retirada 
do equipamento, a substituição parcial, as cadeias de substituição constante e as que consideram o 
progresso tecnológico. Para as funções discretas têm-se os principais critérios econômicos: métodos do 
custo médio total (CMT) e do custo anualizado equivalente (CAE)”. 

Por isso, neste estudo utilizou-se três métodos para pesquisar o ponto econômico de 

substituição da frota: o método do custo médio anual simplificado( método simplificado), o 

método do  custo médio anual clássico com auxílio de matemática financeira (método 

clássico) e o método de custo anualizado  equivalente ( método CAE).     

2.4 Custos  

Segundo Caixeta Filho (2000, p.154 ) “gasto é o sacrifício financeiro arcado pela empresa 

para obtenção de um produto ou serviço qualquer.” O tema custo é extremamente amplo. Para 

Caixeta Filho (2001,  p.154)   o custo “está diretamente relacionado à execução efetiva de um 

serviço.” Por exemplo, “na hora da compra dos pneus , a empresa tem um gasto e, à medida 

que o veículo vai usando-os, o custo correspondente vai sendo apropriado”, ou seja , pode-se 

determinar um custo por quilômetro rodado.  
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Existem diversas maneiras de se calcular os custos em uma organização: custos históricos, 

custos orçados, custo padrão, etc. Cada qual possui vantagens e desvantagens, possui pontos 

positivos  ou introduz erro nos resultados. Nesta pesquisa, utilizou-se método baseado nos 

valores  históricos dos gastos  corrigidos pelas variações do poder aquisitivo da moeda para 

reduzir distorções causadas pela inflação.    

2.4.1. Controle de Custos Operacionais 

Segundo Ehrlich (1986, p.17), “decisões conduzem a ações no presente com as quais 

desejamos controlar eventos no futuro”. Para  Valente, Passaglia e Novaes (1997, p.85), o 

segredo da boa decisão é um “sistema eficaz de orçamento e de controle de custos ...” 

A administração precisa sempre avaliar os impactos de suas decisões sobre os custos. O gerente eficaz, 

[...], deve ter um bom conhecimento acerca dos mesmos, de modo a poder converter essas informações 

em subsídios que propiciem decisões acertadas. 

O ideal é que se tenha um controle detalhado dos componentes do custo operacional e de um 

sistema confiável de apuração dos custos na organização. Cada uma necessita de um  sistema 

de controle próprio, que seja mais adequado às suas necessidades e aos seus  objetivos, pois 

têm uma composição de custos diferentes e “ as variáveis que influenciam no processo de 

custo são tantas que seria impraticável calcular um custo operacional e considerá-lo como 

padrão” Mercedes Benz (1988). 

Com relação ao aspecto financeiro, os métodos de custeio baseados na tradicional contabilidade de custos, 
em sua maioria, não atendem aos objetivos gerenciais. Portanto, os custos devem ser apropriados através de 
métodos peculiares que retratem de forma fiel o que realmente acontece e possam de fato subsidiar o 
processo decisório [...] O sistema de indicadores é fundamental para o planejamento, controle e delegação 
de poderes na gestão de transportes. Por exemplo, atividades como renovação, dimensionamento e 
padronização de frota devem ser desenvolvidas através de critérios técnicos. A exatidão dos dados 
levantados, a intervenção nos procedimentos operacionais e a adequação das informações geradas, podem 
contribuir para a gestão adequada de uma função ou podem representar um entrave ao seu desenvolvimento. 
Barreto (1999). 

2.4.2. Classificação dos Custos Operacionais 

A posse de um bem de capital gera custos pela aquisição, pela manutenção de sua 
funcionalidade e pela sua  operação. Valente, Passaglia e Novaes (1997, p.86) , classificam os 
custos operacionais dos veículos rodoviários  em diretos e indiretos ou administrativos. Os 
custos diretos por sua vez podem ser fixos ou variáveis. Os custos fixos “englobam o conjunto 
dos gastos, cujo valor, dentro de limites razoáveis de produção , não varia em função do nível 
de atividade da empresa ou grau de utilização do equipamento”  e os custos  variáveis  “são 
proporcionais à sua utilização”. 
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Dentre os custos fixos pode-se citar a depreciação, seguros e salários. A exemplo de  custos 

variáveis têm-se os gastos com peças, serviços de manutenção, combustível, pneus e 

lubrificantes, que variam diretamente com o uso. 

“Custos indiretos são os custos  necessários para manter o sistema de transporte  da empresa” 

e  que não permitem uma  correspondência direta  com os serviços executados ,  tais como  

comunicações e aluguéis, de acordo com Valente, Passaglia e Novaes (1997, p. 86 e 87). 

Nesta pesquisa, não será considerada a influência destes custos por não haver estudos ou 

estimativas que demonstrem qual seja a participação percentual  destes custos dentro custo  

total, na área da IFMT/Norte, e também por considerá-los de pouca relevância  nos resultados 

desta pesquisa,  pois  os reflexos destes custos independem da idade da frota. 

2.5.  Custo Financeiro 

Para se dispor de uma frota de veículos existem várias alternativas como aquisição com 

recursos próprios, aquisição com recursos de terceiros, terceirização, locação ou arrendamento 

mercantil. Todas elas  competem entre si e implicam em desembolso de recursos financeiros. 

Não cabe nos objetivos deste trabalho analisar qual seria a melhor opção para a  Fazenda 

Pública, mas  apenas buscar dentro do modelo implantado, qual seria o ponto ideal para 

reposição da frota e para encontrá-lo precisa-se primeiro saber qual o custo do capital 

necessário para possuí-lo ao longo de sua vida útil.   

Independente da fonte,  o capital a ser investido possui um custo de oportunidade, por deixar 

de ganhar em não aplicar estes recursos em outros investimentos, caso sejam próprios,  ou 

pelos juros incidentes sobre o capital de terceiros.  

Para Valente, Passaglia e Novaes (1997, p.97), “[...] as maiores dificuldades para se incluir 

esses custos nas planilhas não estão só na fixação das taxas, mas também na determinação do 

valor sobre o qual devem ser aplicadas. 

Johnson (1973, p.235) define o “custo do capital como sendo a taxa mínima que os gastos de 

capital propostos deverão proporcionar” além de considerá-lo “um valor numa área” e não um 

“ponto de interseção”. 

 



 12

Para mensurar o custo ponderado de capital de um ente público, como o Governo do  Estado 

da Bahia, ao longo de todo o período pesquisado,  seria muito complexo, pois  a estrutura  de 

capital  e o custo dos componentes desta estrutura mudam constantemente, na medida em que 

vão sendo resgatadas as dívidas antigas,  feitos novos contratos de financiamento ou a 

emissão de novos  títulos públicos.  

No cálculo do custo financeiro utilizou-se como referência  a  média da TJLP   do ano de 

aquisição do veículo por ser uma taxa que se aproxima  dos  juros reais da SELIC  sendo  

menor do que as taxas de juros para financiamentos de bens duráveis para pessoas jurídicas, o 

que seria de se esperar para um cliente institucional.    

2.6  Depreciação 

Os veículos  fazem parte do grupo de contas do  ativo de uma empresa. Segundo D’Auria 

(1958, p. 65)  o ativo é  “o conjunto e meios  ou a matéria posta à disposição do administrador 

para que este possa operar de modo a conseguir os fins que a entidade entregue à sua direção  

tem em vista”, numa visão mais restrita (não considera por exemplo bens intangíveis) ou na 

definição mais abrangente  de Meigs & Johnson (1962, p.9)  são “recursos econômicos 

possuídos por uma empresa” . 

Ao longo do tempo o patrimônio de uma organização vai sofrendo transformações. Existem 

vários métodos dentro da Teoria Contábil para expressar essas mutações. Uma das variações 

que os bens sofrem se chama “depreciação”, que reflete  a  redução do potencial e do valor do 

bem em função do tempo, do uso,  da obsolescência ou da inadequação do mesmo.  

Para Iudícibus (1993, p.171),  “Se freqüentemente  é difícil definir qualquer fenômeno em 

Contabilidade [...] muito mais complexa é a definição deste  fenômeno”.  A definição de 

depreciação da  American Accouting Association é :  

qualquer declínio no potencial de serviços e outros ativos não correntes deveria ser reconhecido nas contas 

no período em que tal declínio ocorre[...] O potencial de serviços dos ativos pode declinar por causa de        

[ ...] deterioração física gradual ou abrupta, consumo dos potenciais de serviço através do uso, mesmo que 

nenhuma mudança física seja aparente, ou deterioração econômica por causa de obsolescência ou de 

mudança na demanda dos consumidores,  apud  Iudícibus (1993, p.172) 
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Pode-se empregar método de cálculo da depreciação que considere custos constantes ou 

variáveis, crescentes ou decrescentes. Neste trabalho, considerar-se-á os valores de realização, 

consagrando a avaliação aos preços  médios de mercado a fim de expressar a depreciação  

como a simples diferença entre os valores de mercado do veículo no fim (valor de revenda) e 

no início dos períodos estudados, devidamente corrigidos monetariamente, em referência a 

uma data base . 

 2.6.1 Métodos de Cálculo da Depreciação 

Ehrlich (1986, p.139 a 141) e Valente, Passaglia e Novaes (1997, p.94) descrevem três 

métodos  normalmente usados para cálculo da depreciação: o exponencial, o método dos 

dígitos ou  da soma  dos anos  e o método linear ou da taxa média. Flink, Grunewald (1977, 

p.46, 47) descrevem também o método do saldo decrescente. 

Nesta pesquisa utilizou-se o método dos dígitos ou da soma dos anos apenas para completar 

as lacunas existentes na pesquisa de preços de mercado, por considerá-lo o mais preciso dos 

quatro. “... a depreciação no ano n, de um equipamento com vida útil igual a N anos, é uma 

fração onde o denominador é a soma dos primeiros n anos e o numerador é a vida útil 

remanescente em anos” Valente, Passaglia e Novaes (1997, p.95). 

O valor do veículo (Vn) para o ano (n)  é dado pela fórmula: Vn = P – (D1+D2+...+Dn), 

sendo:   

CD nn DT ×=             (I); 

DT = (P – L)             (II); 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ +−
=

∑N
nNCn

1      (III);  onde: 

 

• P  = Preço do veículo novo 

• L = Valor residual no fim da vida útil  

• N = Vida útil em anos 

• n =  Ano de cálculo da depreciação 
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• Cn = Coeficiente de depreciação para o ano “n”, em relação ao preço do veículo novo 

• Dn = A depreciação que o veículo sofrerá no  ano “n” 

• DT = A depreciação total que o veículo sofrerá ao longo de sua vida útil 

2.7 Manutenção 

Valente, Passaglia e Novaes (1997, p.134) definem o conceito de manutenção como o 

“conjunto de medidas e operações que tem como objetivo manter os veículos em condições 

adequadas de uso, de modo a evitar problemas que resultem em reparos e no 

comprometimento técnico, econômico e de segurança  da frota”. 

“A manutenção de veículos consiste em procurar manter a frota em boas condições de uso, 

dentro dos limites econômicos, de forma que a sua imobilização seja mínima.” Valente, 

Passaglia e Novaes  (1997, p.133) 

Como a vida útil de um veículo pode ser prorrogada indefinidamente,  os custos de operação e 

de manutenção se tornam estratégicos. Eles é que vão determinar o ponto em que se torna 

antieconômico mantê-lo em uso, devido à deterioração do bem que gera custos crescentes e 

aumento na ociosidade. Por isso,  Valente, Passaglia e Novaes (1997, p.99) recomendam que 

“para determinar a vida útil de um equipamento, é fundamental pesquisar e estabelecer uma 

política para sua manutenção”. 

2.8  Vida Útil  Econômica dos Veículos 

A vida útil  de um veículo, que vai do início de sua utilização até o momento em que deixe de 

estar operacionalmente ativo,  pode ser prolongada indefinidamente, enquanto houver peças 

de reposição que permitam manter a sua funcionalidade. Ela vai depender de fatores diversos 

como a qualidade intrínseca do veículo, o grau de utilização do bem, o tipo e a qualidade  da 

manutenção, o nível de deterioração, a obsolescência, o tipo de pavimentação, a adequação do 

veículo, o zelo do condutor, dentre outros.  

No conceito clássico de vida útil econômica, o que se busca é a eficiência e a eficácia do bem 

e  compreende o período que vai da aquisição até o ponto em que o custo médio anual atingir 
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o seu valor mínimo, e não inclui, a priori, reformas, retífica, recondicionamentos  ou 

ampliações.  

“Trata-se daquele período de tempo em que o bem em serviço possa continuar prestando a mesma 
quantidade e qualidade de serviços para os quais foi designado ...sem incorrer em gastos de manutenção 
fora dos padrões originalmente planejados ...”.  Furtado et al.(2004,  p.52). 

Considerando-se a vida útil econômica não basta que seja mantida a confiabilidade  

operacional do veículo, mas é necessário que ele não gere gastos com manutenção  acima de 

um padrão desejado, minimizando custos diretos e indiretos. Sob o ponto de vista econômico, 

três fatores pesam na determinação de sua vida útil: Os gastos com manutenção, o nível de 

depreciação do bem e o seu custo financeiro.    

Os gastos com manutenção dos veículos variam muito ao longo de sua  vida útil. Os veículos, 

em geral, apresentam uma curva de gastos médios com manutenção crescente, em função do 

tempo de uso dos mesmos. Em Valente, Passaglia e Novaes (1997, p 150), vamos encontrar a 

seguinte informação: 

Enquanto o veículo é novo, os custos de manutenção são baixos, cobrindo, basicamente, as revisões de 
rotina e a substituição de componentes, como: pneus, lonas de freio, etc. Depois de uma certa idade, esses 
custos vão aumentando mês a mês, de uma forma crescente...  

Por outro lado, quanto maior for a vida útil de um ativo, menor será o custo médio anual sobre 

o capital. Geralmente, o custo médio anual  de depreciação é decrescente, sendo a 

desvalorização nos primeiros anos maior e vai decrescendo com o passar dos anos, até atingir 

o valor de descarte ou de sucata. 

O custo financeiro inicial sobre o capital é elevado.  De acordo com Valente, Passaglia e 

Novaes (1997, p.153) “Conforme o veículo for se desvalorizando com o tempo, os juros sobre 

o valor empatado vão caindo”... 

2.9  Ponto Econômico de Renovação de Frota 

Existem diversos métodos propostos para calcular o período mais adequado para renovação 

de uma frota de veículos. Oliveira (2000, p.40) cita os métodos: do custo anualizado 

equivalente, utilizado por Petterson et al. (1975) e Audisley et al. (1978); da curva de custos 

unitários acumulados médios,  Kletke, (1969) ; comparativo entre curvas de reparo, proposto 

por Witney (1988); de cruzamento das curvas de custos unitários anuais e custos unitários 

acumulados médios,  Kletke (1969) e Witney (1988); do  ciclo terminal, segundo Masse 
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(1962); de substituição considerando custos de pontualidade, Deere (1994); e de cadeia de 

substituição, Masse (1962).  

Barreto (1999) cita os métodos de quilometragem versus tempo de uso, proposto pela 

Wolkswagen (1987), e do menor custo médio anual,  recomendado pela Mercedes Benz 

(1988). Valente, Passaglia e Novaes (1997, p.152),  utilizam um método de custo médio anual 

simplificado  e outro de custo médio anual com auxílio de matemática financeira. 

 Como existem vários meios de se avaliar a vida econômica dos ativos sujeitos à depreciação, 

cada organização precisa fazer estudos para verificar que método é o mais adequado para suas 

necessidades, tendo em vista sua estratégia  de substituição da frota. Para analisar e  

selecionar os projetos  de investimentos necessários é importante dispor de um sistema de 

informações confiáveis.  

2.9.1   Método do Custo Médio Anual Simplificado  

Por este método, citado por Valente, Passaglia e Novaes (1997, p.152), calculam-se, em 

separado, cada um dos principais componentes dos custos de uma frota de veículos 

(desvalorização, manutenção e financeiro), ao longo de sua vida útil estimada. Depois, se 

acumulam os gastos anuais, ano a ano, e divide-se pelo tempo de uso para se encontrar  o 

custo médio anual. Por fim, somam-se os custos médios anuais com manutenção, 

desvalorização e financeiro para se achar o custo médio anual que englobe os três importantes 

custos de uma frota.   

Depois, divide-se este custo médio anual total pela quilometragem média anual para se obter 

um custo médio por quilômetro, os quais podem ser comparados entre si para se observar 

quando atinge seu valor mínimo. 

Para calcular a desvalorização média anual, utiliza-se o método de cálculo da depreciação 

julgado mais adequado. A desvalorização acumulada em relação ao valor do veículo novo, 

para cada período, é dividida pelo número de anos de uso. 

No cálculo do custo de manutenção pode-se  estimar (é necessário dispor de  algum sistema 

de controle de custos e  dados estatísticos) ou somar  os gastos  com manutenção durante o 

ano, ir acumulando estes valores, ano a ano,  e depois dividir estes gastos acumulados pelo 

número de anos de uso do veículo, para se obter os custos anuais médios de manutenção. 
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Para se obter o custo financeiro médio anual, acumula-se os juros efetivamente  pagos ao 

longo de cada período (caso estejam disponíveis), ou de maneira simplificada, calculados   

pela  aplicação de uma taxa  de juros anual sobre o valor do bem no início de cada período de 

sua vida útil,   e depois se dividem estes valores acumulados pelos respectivos tempos de uso.  

Para cada ano de uso, totaliza-se a depreciação média anual mais o custo médio anual de 

manutenção mais o custo financeiro médio anual, obtendo-se, desta forma, o custo médio 

anual total que dividido pela quilometragem média anual fornece o custo médio por 

quilômetro. 

Tratando-se de uma pesquisa que analisa fatos passados, deve-se corrigir monetariamente 

estes valores para diminuir as  distorções causadas pela inflação, utilizando uma mesma data 

base de referência (Nesta pesquisa utilizou-se o mês de junho de 2004). 

2.9.2 Método do Custo Médio Anual Clássico 

Para aplicar-se tal método é necessário calcular os custos médios anuais de capital 

(depreciação mais o custo financeiro) e de manutenção, com auxílio de matemática financeira. 

Na obtenção do custo anual de capital utiliza-se a seguinte expressão, conforme   Valente, 

Passaglia e Novaes (1997, p.157):  

{ ( )[ ] } ( )JxVRxFRCVRICn +−= , onde: 

• Cn = Custo médio anual de capital para um veículo que vai ser usado durante  ‘n ’ 

anos; 

• I = Investimento inicial (valor de aquisição do veículo novo); 

• FRC = Fator de recuperação do capital (Transforma um valor atual em quantidades 

iguais, para ‘n’ períodos, a uma determinada taxa de juros); 

• VR = Valor de revenda depois de ‘n’ anos de uso; 

• J = taxa de juros dividida por cem. 

Os gastos anuais com manutenção são obtidos pelo método subjetivo (valores estimados) ou 

objetivo (valores registrados). Para cálculo do custo de manutenção, como se tratam de 
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valores anuais, deverão ser convertidos a um valor presente com auxílio de uma tabela de 

matemática financeira, aplicando aos valores do custo anual de manutenção um fator de valor 

presente (FVP), em função do tempo de uso e de uma determinada taxa de juros.  

Os valores presentes do custo anual de manutenção serão acumulados ano a ano e sobre este 

valor presente acumulado será aplicado o fator de recuperação do capital correspondente ao 

tempo de uso, obtendo-se assim, o custo médio anual de manutenção. 

Desta forma, pode-se adicionar o custo médio de manutenção ao custo médio anual de capital, 

ano a ano, comparando estes  valores referentes ao custo total entre si,  ao longo da vida útil 

do veículo, ou apropriando estes custos totais em função das horas trabalhadas ou da 

quilometragem  efetiva ou estimada através das fórmulas:  

( ) ) } nFRCVPAFVP
n

Nn CMCMAM ÷×
⎪⎩

⎪
⎨
⎧
⎢
⎣

⎡
⎜
⎝

⎛
+×= ∑

−1

1  ;    onde: 

• CMAMn = Custo médio anual de manutenção no ano ‘n’; 

• CMn = Custo anual de manutenção no ano “n”; 

• FVP = Fator de valor presente; 

• VPA = Valor presente dos custos de manutenção acumulados; 

• FRC = Fator de recuperação do capital 

• n = Tempo de uso  

E o custo médio anual total pode ser encontrado  através da expressão:  CTn = Cn + CMAMn, 

onde: 

• CTn = Custo médio anual total (no ano ‘n’) ; 

• Cn = Custo médio anual de capital (no ano ‘n’); 

• CMAMn = Custo médio anual de manutenção (no ano ‘n’). 

2.9.3 Método do Custo Anualizado Equivalente (CAE) 
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Utiliza-se este método, segundo Peterson (1976), Audsley (1978), Noronha et al. (1991) e 

Valverde e Rezende (1997) apud Oliveira (2000, p.40), “quando se deseja fazer comparações 

válidas de alternativas econômicas com fluxos de caixa diferentes, em diferentes pontos no 

tempo”,  valendo-se de  fatores de juros compostos para “transformar todos os valores de cada 

série a uma série equivalente uniforme de mesma periodicidade para cada alternativa” Ehrlich 

(1986, p.47). 

O fluxo de caixa representa todas as entradas e saídas monetárias (investimento inicial, gastos 

com manutenção, salários, combustível, valor de revenda, etc.) vinculadas ao veículo que vão 

sendo acompanhadas no decorrer da vida útil econômica  dos veículos.  

De acordo com Oliveira (2000, p. 58), após a construção de uma tabela do fluxo de caixa, 

pode-se calcular o custo anualizado equivalente (CAE) através da fórmula: 

( )
( ) ( )

( )
( )

}
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

−
×∑

− +
+

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
−

+
+=
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1

11 ρ
ρρ

ρρρ T

T

T
TT

t t
VRDtVITCAE ; onde: 

 CAEρ (T) =  custo anualizado equivalente para uma vida útil de  N anos, a uma taxa 

de desconto  ρ; 

 T =   Vida útil do veículo; 

 ρ = taxa unitária de desconto; 

 VI = Valor inicial do veículo; 

 Dt = Despesas totais no ano t; 

 VRt = Valor de revenda ao final do ano t. 
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III.  METODOLOGIA 
 

3.1 Objeto 

Este estudo tem como objeto de pesquisa a frota de veículos da Inspetoria de Fiscalização de 

Mercadorias em Trânsito / Norte,  integrante da estrutura organizacional da SEFAZ, sediada 

em Feira de Santana, BA, com área de atuação em 214 municípios do Estado da Bahia. 

3.2 Tipo de Pesquisa 

A pesquisa quanto aos seus objetivos gerais é exploratória pois “[...] têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses”. Gil (2002, p.41). 

3.2.1. Quanto ao objetivo da metodologia 

Quanto ao aspecto bibliográfico  a presente pesquisa tem por objetivo reunir informações que 

forneçam uma visão conceitual sobre os principais componentes de custos que influem sobre 

a renovação da frota de veículos de uma organização e sobre alguns métodos de avaliação de 

investimentos, para determinação do período ideal de substituição idêntica de ativos 

depreciáveis. 

Quanto ao aspecto prático, através do estudo de caso nos veículos da frota da IFMT/Norte, 

buscou-se a confirmação  da hipótese  levantada neste estudo, podendo os seus resultados 

subsidiar decisões que venham a reduzir o custeio do setor de transportes da SEFAZ-BA. 

3.2.2 Quanto ao delineamento da metodologia 

Tomando por base os procedimentos técnicos utilizados a pesquisa será do tipo estudo de 

caso, com apoio de recursos bibliográficos disponíveis no mercado. De acordo com Gil (2002, 

p.41), “Embora o planejamento de uma pesquisa exploratória seja bastante flexível, na 

maioria dos casos assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso [...]”. 
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3.3. Procedimentos 

 Preliminarmente, foi realizada pesquisa em livros, publicações científicas,  revistas, jornais, 

artigos e na mídia eletrônica, para embasamento teórico dos estudos. O  passo seguinte foi 

coletar  dados de fontes diretas e indiretas sobre a  frota de veículos da IFMT / Norte. 

Segundo KAPLAN e RIESER (1996), “não se pode provocar uma melhoria duradoura em 

nenhuma atividade do setor de serviços se não for possível medi-la.” Foram  tomadas notas 

em fichas próprias  dos conteúdos e das fontes diversas de interesse para a pesquisa. 

Por não se dispor de informações diversas como datas e preços de compra de veículos, 

percentuais de descontos recebidos, opcionais inclusos, preço de leilão de usados, utilizou-se 

os preços de tabelas de veículos básicos, coletados na  mídia especializada. 

Para acompanhar a depreciação real, em termos de valor de mercado, foi realizada coleta de 

preços de veículos novos e usados, nos Cadernos de Auto & Motos do Jornal A Tarde, 

disponíveis na  Seção de Periódicos da Biblioteca Central dos Barris, no período de 1996 a 

2003, complementada por cálculos de depreciação  utilizando o método dos dígitos ou soma 

dos anos  (por ser considerado um método mais preciso) para complementar as lacunas em 

períodos que não foram encontradas cotação de preços nos veículos estudados. 

Procedeu-se  também a uma coleta de dados, por amostragem, na Diretoria de Administração  

Tributária Norte,  sobre um terço dos três principais  modelos de veículos em uso na frota da 

IFMT / Norte, para  levantamento  dos gastos parciais de manutenção com peças, serviços, 

filtros e lubrificantes (excluídos os  gastos com  pneus, combustíveis e acessórios),   

englobando o período de  1996 a 2003, ao quais foram  lançados em tabelas e processados 

com auxílio da planilha de cálculo Excel. 

Os gastos financeiros, em virtude da  dificuldade em se levantar os valores reais que o Estado 

paga pelo capital empregado na aquisição dos veículos de sua frota,   foram estimados em 

função da média aritmética anual de uma taxa básica (TJLP) utilizada pelo BNDES. A base 

de cálculo do investimento adotada foi o valor líquido do investimento, na  qual  do preço 

inicial é deduzida a depreciação acumulada a cada período computado, conforme  sugerido 

por Valente, Passaglia e Novaes (1997, p.98). 
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Para encontrar o ponto econômico de substituição da frota foram  empregados três métodos 

diferentes. O método de custo médio anual simplificado, que utiliza fluxos de caixa em 

termos nominais,  os quais foram atualizados monetariamente  em relação a uma data base, 

para corrigir distorções causadas pela inflação. O método clássico onde o  custo médio anual 

do capital e de manutenção é obtido com auxílio de matemática financeira. E o método do 

custo anualizado equivalente ou custo anual uniforme equivalente, que usa fluxos reais de 

caixa.  

Para se chegar às conclusões sobre a questão  proposta, os dados obtidos foram processados 

em planilhas de cálculo, resumidos em tabelas e gráficos, sendo depois analisados e 

interpretados estatisticamente e à luz dos conceitos estudados, fazendo-se comparações entre 

os  resultados alcançados pelos três métodos  para comprovar que o uso da frota após o 

término de sua vida econômica útil incorrerá em maiores gastos com manutenção. Os dados 

da pesquisa foram  testados e organizados logicamente, sendo depois transformados em 

monografia a ser submetida a avaliação.  
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IV. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

4.1 Levantamento da Frota de Veículos da IFMT / Norte, no período de 
1996 a 2003 

A IFMT /Norte possuía, quando iniciou este estudo, uma frota de  75 veículos, sendo 40 

carros tipo passeio, 33 utilitários ( sendo 30 “pick-ups” e 3 utilitários esportivos)   e 2 veículos 

especiais (“Office motor”). No ano de 2003, foram adquiridos 117 carros novos para a 

SEFAZ, dos quais 22  foram destinados à Inspetoria em estudo,  sendo efetuada a devolução à 

SAEB dos veículos em pior estado de conservação, na mesma quantidade. 

Tabela 4.1 - Levantamento da Frota de Veículos da IFMT/Norte - Periodo de 1996 a 2003

*1996/1999 2000 2001 2002 2003
I Passeio 1996 Gasolina 6 6 6 6 1
II Passeio 1997 Gasolina 29 29 29 29 20
III Utilitário 1997 Gasolina 4 4 4 4 4
IV Utilitário 1998 Gasolina 4 4 4 4 1
V Utilitário 1998 Diesel 4 4 4 4 2
VI Utilitário 2000 Diesel 0 18 18 18 18
VII Diversos Diversos Diversos 28 10 10 10 29
Total 75 75 75 75 75
Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração própria)
* Neste período faziam parte da frota das DEREF

Quantidade de Veículos ExistenteGrupo Tipo Ano de 
Fabricação Combustível

 

Os veículos foram divididos em sete grupos, por modelo, ano  de fabricação e tipo de 

combustível similar, para torná-los o mais homogêneo possível, à exceção do grupo VII que 

não foi objeto de estudo (Vide Tabela 4.1). Os veículos dos grupos I e II são do tipo “carro de 

passeio” movidos a gasolina ; os grupos III e IV são do tipo “utilitário” movidos a gasolina e 

os grupos  V e VI são utilitários movidos a diesel. 

Foram escolhidos os veículos dos grupos a serem pesquisados através de amostragem 

aleatória simples Gil (2002, p.121), nos seguintes percentuais: 50% do grupo I , 39% do grupo 
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II , 50% do grupo III ,  50% do grupo IV , 50% do grupo V e  33% do grupo VI, sendo 

pesquisados um terço do total da frota de veículos. 

 

4.2 Custos Relacionados com a Frota de Veículos da IFMT/Norte - Período 

de 1996/ 2003 

A Secretaria da Fazenda, no período compreendido nesta pesquisa, ainda não  implantara uma 

contabilidade de custos, que permitisse saber qual o centro de custos que cada veículo 

representa, pois apenas consolida as despesas em planos de contas gerais ou por unidade 

gestora do orçamento e das despesas.  

Também não possuía um banco de dados informatizado que permitisse o registro e controle 

dos indicadores do setor de transporte  e dos componentes que formam os custos operacionais. 

Ressalta-se, no entanto, que a Secretaria da Fazenda iniciou a implantação de um sistema  de 

apropriação de custos públicos, nas diversas unidades,  em meados de 2003, portanto, na fase 

final  da pesquisa. 

O controle orçamentário e dos gastos com a manutenção da frota  é efetuado diretamente pela 

DAT/Norte, através de processo de licitação, credenciamento de oficinas, orçamentos, ordens 

de serviço, registro de  peças substituídas, valor dos serviços, empenhos, arquivamento de 

documentos fiscais, liquidação, etc. A manutenção engloba diversas atividades como revisão, 

substituição de peças e acessórios,   limpeza, recondicionamento  e reforma. 

Na Coordenação Financeira da  DAT/Norte ficam arquivadas as pastas de cada veículo onde 

são mantidos as notas fiscais, notas fiscais de prestação de serviços, orçamentos e alguns 

comprovantes de pagamentos efetuados (Sistemas Ticket Car e Ticket Combustível) e fichas 

de controle de serviços executados em veículos. 

A  SEFAZ  optou pela terceirização dos serviços de manutenção, ficando a cargo dos usuários 

apenas a chamada manutenção de operação que se reduz às  inspeções de rotina e cuidados 

diários de manutenção como calibragem de pneus, verificação do nível do óleo do motor e 

freios, água do radiador, etc. 
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Optou também por um modelo essencialmente de manutenção corretiva, contando com uma 

sobrevida das peças  como forma de diminuição imediata de gastos e quando necessário e haja  

disponibilidade de verbas, pela recuperação e reforma dos veículos, enquanto não se faz a 

substituição dos mesmos por outros novos. 

As informações sobre os gastos com manutenção possuem lacunas, pois, nos anos de 1996 a 

1999, estes gastos eram controlados pelas extintas Delegacias Regionais, e estas informações 

não foram repassadas para a recém criada Diretoria de Administração Tributária Norte, que 

veio substituí-las em suas funções, a exceção das pastas da DEREF / Feira de Santana. 

Portanto, as informações sobre gastos com manutenção, de parte das amostras, nos quatro 

primeiros  anos do período pesquisado,  são inexistentes ou parciais, exceto as do grupo VI, 

que estão completas.  

Não se obteve os gastos com combustíveis e pneus de cada veículo e, por isso,  foi  necessário 

fazer estimativas que são  imprecisas. Como não se dispõe também dos  indicadores relativos 

a quilometragem rodada por cada veículo por mês ou ano  ou horas efetivamente trabalhadas  

a pesquisa ficou prejudicada. 

 Considerou-se uma quilometragem anual constante - o que não ocorre na prática; e  os custos 

médios anuais foram comparados entre si, somente em função do fator tempo de uso, para 

verificar o período que ele é mínimo.  Os resultados da  pesquisa poderiam ser mais 

confiáveis, caso houvesse maior disponibilidade de  informações. 

Em relação aos veículos novos somente se obteve os preços de tabela sugeridos pelos 

fabricantes (não incluso o frete e nem opcionais), mas na prática estes preços sofrem 

variações em função da demanda.  Em certos períodos são oferecidos descontos e em outros 

são vendidos  com ágio, acima dos preços sugeridos. 

 No caso específico da SEFAZ, ela goza de benefícios fiscais, através de convênio, na 

aquisição de veículos para renovação de sua frota, podendo receber redução que varia de 7%  

a 12% (referente ao  ICMS),  além dos descontos na margem de lucro  oferecidos pelas 

revendas e pelos fabricantes, por comprar grandes lotes de veículos. 

Não existem cotações precisas  sobre os preços dos veículos usados. O leque de veículos é 

muito grande. Se for considerado apenas o ano, modelo e as versões lançadas entre 1998 e 

2004 o número de opções passa de 2500 entre veículos nacionais, utilitários e importados de 
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acordo com o departamento de pesquisas da Agência Autoinforme. Os preços dos veículos 

usados disponíveis  nem sempre correspondem ao mesmo modelo, pois são tabelados em 

subgrupos onde entram  estatísticas de outros modelos, sem contar que a variedade de 

opcionais é imensa,  podendo causar desvios para mais ou para menos, a depender do modelo 

e seus opcionais inclusos.     

Além disso, normalmente não é encontrada a cotação de preço de seminovos, ou seja, a 

desvalorização do período inicial. Alguns subgrupos de referência, depois de um certo  

período,  saíram de linha  e foram inclusos outros subgrupos  no seu lugar. 

Portanto, as cotações de preços, coletadas na mídia especializada,  não possuem a precisão 

que o método científico recomenda, pois generalizam  os preços em faixas que nem sempre 

retratam com exatidão a amostra que se deseja monitorar. 

Além disso, parte dos preços cotados é coletada em revendedoras, os quais possuem embutido 

uma  taxa de corretagem ou margem de lucro, muitas vezes, alta. Assim, os anúncios e tabelas 

servem apenas de referência, pois o veículo nem sempre é negociado, de fato, pelo valor que 

foi anunciado. Os preços variam também em função do estado geral de conservação do 

veículo, da quilometragem rodada, dos opcionais, do mercado de veículos novos, da região e 

de outros fatores econômicos. 

Os valores se referem normalmente ao veículo em bom estado. Vale lembrar que muitas 

vezes, quando os veículos da SEFAZ foram alienados,  já se encontravam em péssimo estado 

de conservação, precisando de reforma ou de reparos vultosos, o que diminui o valor de 

revenda dos mesmos, podendo ser leiloados  até como “sucata”; ou seja, para avaliação, às 

vezes, é preciso uma vistoria por pessoal especializado. 

Os índices de reajuste da correção monetária são variados. Nenhum reflete fielmente os 

reajustes dos automóveis, pois, às vezes, até dentro de uma mesma marca, modelos diferentes 

têm reajustes diferenciados em função do mercado (similares da concorrência, preferências 

dos clientes) ou de inovações tecnológicas e de opcionais que são incluídos ou excluídos dos 

veículos de série, de variações cambiais,  de mudanças na política fiscal, etc.. 

Utilizou-se a UFIR, para o período de janeiro de 1996 a dezembro de 2000, e o IPCA-e 

medido pelo IBGE, a partir de janeiro de 2001,  como indexadores para correção monetária, 

porque são índices usados oficialmente pelo Governo e reconhecidos pela jurisprudência dos 
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Tribunais.  Os valores atualizados monetariamente tiveram como referência o mês de junho 

de 2004. 

As taxas de juros utilizadas  para calcular o custo financeiro também representam  outra 

dificuldade em refletir com exatidão as taxas realmente praticadas, pois em geral são taxas de 

financiamento flutuantes. Dependerão das fontes de recursos. Para cada fonte de receita 

(financiamento externo, interno, emissão de títulos, própria) variam as regras. Poderá incluir,  

além de uma taxa real de juros,  variações cambiais, deságios, “spread”, correção monetária 

ou expectativa de inflação, etc. 

Se for com recursos próprios não haverá incidência de juros, mas é relevante lembrar que 

existirá um custo de oportunidade do capital empregado na compra ou considerar uma taxa de 

desconto que permita a reposição do bem que será equivalente a valorização do veículo a ser 

adquirido. Neste caso, poderia ser formado um fundo de reposição. 

Na determinação do custo financeiro, as taxas de desconto aplicadas no cálculo não 

representam de fato o custo ponderado real de capital   do Estado  ou da SEFAZ.  Devido às 

dificuldades encontradas nesta pesquisa, o que se utilizou foram as médias anuais das taxas de 

juros de longo prazo, fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e calculadas pelo BNDES, 

conforme normas baixadas pelo Banco Central. 

 4.2.1. Custos de  Manutenção da Frota da IFMT/Norte 

Observando-se a tabela 4.2 nota-se que os gastos anuais nominais  com manutenção sofrem 

uma oscilação muito grande ao longo do tempo de uso. Por isso, se torna difícil encontrar os 

custos de manutenção que sejam próximos dos reais através de estimativas.  

Tempo de 
Uso (anos) Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1 ** N/D *** 309,20 ** N/D ** N/D *** 1.533,39 1.075,22
2 ***   46,77 *** 561,42 *** 2.788,11 *** 4.602,85 *** 7.993,83 5.374,05
3 *** 1.106,17 1.796,41 9.243,91 6.059,08 3.972,33 11.128,20
4 *** 1.481,17 2.524,69 5.580,08 10.850,79 10.155,64
5 4.228,91 4.708,10 11.533,54 12.923,65 10.609,55
6 2.613,21 3.918,48 8.777,80
7 2.520,16

Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração própria)
* Não incluso pneus e câmaras 
** Não disponível
*** Dados incompletos

Tabela 4.2   Média Aritmética dos Valores Históricos dos Gastos Anuais com Manutenção (R$) *
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 Mesmo após atualização monetária para corrigir os efeitos inflacionários (Vide Tabela 4.3) 

os gastos mantiveram-se estáveis apenas nas amostras do grupo IV, entre o quarto e o quinto 

ano de uso. Apresentaram  declínio nos gastos em relação aos períodos anteriores, o grupo I, 

no sexto e no sétimo ano de uso; o grupo II no sexto ano; o grupo III no quarto e no sexto ano; 

e o grupo V no terceiro ano de uso. Porém, na maior parte dos períodos pesquisados (75% dos 

casos) houve aumento anual nos gastos em relação ao ano anterior, chegando até ao 

percentual máximo de  364% no grupo VI, no segundo ano de uso, e a 341% no terceiro ano 

do grupo I. 

Tempo de
uso (anos) Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1  ** N/D *** 494,31  ** N/D  ** N/D *** 2.411,46 1.428,32
2 *** 394,50 *** 882,91 *** 4.384,69 *** 6.646,11 *** 11.542,40 6.628,18
3  *** 1.739,60 2.593,86 13.347,41 8.048,87 5.276,84 11.706,44
4  *** 2.138,68 3.353,79 7.412,57 13.383,00 12.525,63
5 5.617,68 5.806,81 14.225,09 13.595,18 11.160,83
6 3.223,05 4.122,09 9.233,90
7 2.651,12

Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração própria)
* Valores atualizados - Base Jun/04  (UFIR/IPCA-e)
** Dados não disponíveis
*** Dados incompletos

Tabela  4.3   Média Aritmética dos Valores Atualizados dos Gastos Anuais com Manutenção (R$) *

 

O grupo I apresentou um pico de gastos no quinto ano de uso, caindo os gastos nos anos 

subseqüentes. É preciso levar em conta que no último ano parte deste grupo (68%) das 

amostras pesquisadas estavam indisponíveis ou foram devolvidas. A diminuição dos gastos 

com manutenção, no último ano, pode ter sido também resultado da política de redução do 

custeio implementada pela SEFAZ.   

Os grupos III e V curiosamente apresentaram curvas de gastos de manutenção em forma de 

dente de serra. Após um período de gastos crescentes  eles caem no ano subseqüente, e 

depois, voltam a crescer abruptamente (92% do 4° para o 5° ano no grupo III e 137% do 3° 

para o 4° ano no grupo V). Após gastos mais significativos, como retífica ou reforma, a 

tendência é de apresentar menores gastos no período subseqüente. Como não há uma 

classificação por tipo de gastos com manutenção fica difícil fazer uma análise da causa destes 

picos nos gastos. 
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Figura 4.1 Média Aritmética dos Valores Históricos dos Gastos Anuais com Manutenção por Grupos de 
Veículos 
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Figura 4.2
* Base jun/04 (UFIR/IPCAe)

Valores Atualizados dos Gastos  Anuais com Manutenção por Grupos de Veículos *
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Os gastos com manutenção acumulados chegaram a alcançar cerca de 119,32 % do preço do 

veículo novo no grupo III, com seis anos de uso;  a cerca  89 % do valor do veículo novo no 

grupo V, com cinco anos de uso e a 31,6% no grupo VI,  com  três anos de uso (Comparar 

tabelas 4.4 e 4.8). 

Tabela 4.4   Gastos com Manutenção Acumulados em Função do Tempo de Uso (R$) *
Tempo de
uso (anos) Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1 ** N/D 494,32 ** N/D ** N/D 2.411,47 1.428,32
2 394,50 1.377,23 4.384,69 6.646,12 13.953,87 8.056,50
3 2.134,11 3.971,09 17.732,10 14.694,99 19.230,71 19.762,94
4 4.272,79 7.324,88 25.144,67 28.078,00 31.756,34
5 9.890,47 13.131,69 39.369,76 41.673,18 42.917,17
6 13.113,52 17.253,79 48.603,66
7 15.764,64

Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração própria)
* Valores atualizados - Base jun/04 (UFIR-IPCA-e)
** Dados não disponíveis  
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Apesar das lacunas de informações existentes  pode-se observar pelas Figuras 4.1 e 4.2 que há 

uma tendência crescente de gastos com manutenção, na maioria dos grupos pesquisados. Em 

todos os grupos pesquisados, o custo médio anual com manutenção  (custo anual acumulado 

corrigido monetariamente dividido pelo número de anos de uso) mostrou-se crescente em 

função do tempo de uso, conforme pode ser visto na tabela  4.5  e na figura  4.3. 

Não existem informações sobre o número de horas de trabalho  de cada veículo, mas na 

prática, há uma tendência de se usar em menor escala (postos fiscais, volantes com menores 

deslocamentos, carro reserva) os veículos mais velhos, por cair a sua confiabilidade, usando 

mais intensivamente para grandes deslocamentos os veículos mais novos. 

Tabela  4.5   Custo  Médio  Anual com Manutenção por Grupos (R$) *
Tempo de
uso (anos) Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1 0,00 494,32 0,00 0,00 2.411,47 1.428,32
2 197,25 688,62 2.192,35 3.323,06 6.976,94 4.028,25
3 711,37 1.323,70 5.910,70 4.898,33 6.410,24 6.587,65
4 1.068,20 1.831,22 6.286,17 7.019,50 7.939,08
5 1.978,09 2.626,34 7.873,95 8.334,64 8.583,43
6 2.185,59 2.875,63 8.100,61
7 2.252,09

Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração própria)
* Valores atualizados - Base Jun/04  (UFIR/IPCA-e)  

Figura 4.3
* Valores atualizados - Base jun/04 (UFIR/IPCAe)
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A análise descritiva referente aos gastos com manutenção, com auxílio de ferramentas 

estatísticas do Excel,   nos mostra que a variância dos valores das amostras é muito elevada 

em todos os grupos pesquisados. A título de exemplo,  mesmo nas amostras do grupo VI (ver 

tabela 4.6), em que as informações estão completas,  os intervalos variam de R$ 385,00 a 

1.693,00 no 1° ano de uso, com um gasto médio de R$ 1.075,13 para  um desvio padrão igual 

a 464 e uma variância de amostras de 215.630. 

No 2° ano de uso os gastos variam R$ 2.210,00 a R$ 10.860,00 com uma média de R$ 

5.374,00 com um desvio padrão de 3.476 e uma variância de 12.085.312. E no 3° ano, variam 
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de R$ 1.976,00 a 18.479,00 com desvio padrão de 7.214 para uma média de gastos de R$ 

11.128,33 e variância de 52.044.827.   

Tabela 4.6    Estatística Descritiva dos Gastos com Manutenção das Amostras do Grupo VI
Medidas 1° ano Medidas 2° ano Medidas 3° ano

Média 1075,17 Média 5374,00 Média 11128,33
Erro padrão 189,57 Erro padrão 1419,23 Erro padrão 2945,19
Mediana 1121,50 Mediana 4296,00 Mediana 11739,00
Modo #N/D Modo #N/D Modo #N/D
Desvio padrão 464,36 Desvio padrão 3476,39 Desvio padrão 7214,21
Variância 215630,57 Variância 12085312,00 Variância 52044827,47
Curtose -0,32 Curtose -0,73 Curtose -2,43
Assimetria -0,29 Assimetria 0,86 Assimetria -0,19
Intervalo 1308 Intervalo 8650 Intervalo 16503
Mínimo 385 Mínimo 2210 Mínimo 1976
Máximo 1693 Máximo 10860 Máximo 18479
Soma 6451 Soma 32244 Soma 66770
Contagem 6 Contagem 6 Contagem 6
Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração própria)  

 Nas figuras 4.4 e 4.5 podem-se visualizar as variações que ocorrem nos gastos com 

manutenção entre as amostras pesquisadas. Nos outros grupos foram encontradas variações 

tão grandes quanto às dos grupos citados. 

Figura 4.4 Comparativo dos Gastos com Manutenção entre as Amostras do Grupo II
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Figura 4.5 Gastos com Manutenção, Média Aritmética  e Custo Médio Anual das Amostras do Grupo VI
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Os gastos acumulados corrigidos alcançaram 47% do valor do veículo novo, nas amostras do  

grupo I, com sete anos de uso; 55% no grupo II, com seis anos de uso;  119% no grupo III,  

com 6 anos de uso; 102% no grupo IV , com cinco anos de uso; 90% no grupo V, com cinco 

anos de uso  e 32% no grupo VI, com  três anos de uso (Tabela 4.4). 

 Isso mostra que com o aumento do tempo de uso os gastos com manutenção acumulados 

podem  ultrapassar o preço de compra de um veículo novo (neste caso não está incluso o custo 

financeiro) ou ainda pode-se gastar, por ano, com manutenção, valores aproximados ou até   

maiores do que o valor do bem depreciado ( Figuras 4.6 e 4.7). 

Figura 4.6 Comparativo entre  o Valor de Revenda  e os Gastos com Manutenção do Grupo I
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Figura 4.7 Comparativo entre o Valor Residual e os Gastos com Manutenção do Grupo III
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Deve-se considerar que no caso de reformas e recondicionamentos, contabilmente, pode-se 

alocar tais gastos como imobilização, pois, prolongam a vida útil do veículo, mas numa 

pesquisa que busca subsidiar a gestão mais eficaz da renovação de uma frota , sob o ponto de 

vista  econômico, a diferenciação destes gastos não é tão relevante, pois o aporte de recursos 

gastos nem sempre se reflete numa valorização proporcional do veículo e foge do conceito de 

vida útil econômica . Há que se considerar ainda que as informações sobre tais gastos estão 

incompletas, pois, não é feita uma distinção entre os vários tipos  de manutenção.   

Depois de ter seus valores atualizados monetariamente, o grupo V apresentou o maior custo 

médio anual que foi de R$ 8.583,00, com cinco anos de uso, enquanto que para o mesmo 
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tempo de uso o  grupo I apresentou custo médio anual  de apenas  R$ 1.978,00 ( tabela 4.4). 

Pela comparação entre as  Tabelas 4.2  e 4.9 verifica-se  que na medida  em que os valores 

residuais dos veículos vão caindo, os gastos com manutenção vão aumentando.  A tendência é 

de se chegar a um ponto crítico onde os gastos com manutenção ultrapassem o  custo do 

capital e o valor de mercado do veículo, como acontece com algumas amostras isoladas (vale 

lembrar que a tabela 4.2 se refere uma média das amostras). 

Quando comparados o custo médio de manutenção dos grupos de utilitários com os grupos de 

veículos de passageiros,  os primeiros apresentam um custo de manutenção três vezes maior, 

o que é um fator importante na escolha dos modelos. Muito embora o custo de manutenção 

dos utilitários tenha se mostrado mais elevado, e apesar de não se dispor de informações sobre 

os gastos com combustíveis, a tendência é de que os utilitários movidos a diesel sejam mais 

econômicos, em termos de consumo de combustível. 

  

4.2.2  Custos referentes à  Depreciação 

A depreciação pode ser encarada sob várias abordagens. Em cada uma existem modelos e 

métodos para se avaliar a depreciação. Como ela é decorrente de diversos fatores como tempo 

de uso, grau de utilização do bem, deterioração, nível de manutenção, obsolescência, etc, cada 

qual possui a sua margem de erro, pois ela não ocorre de maneira linear, constante, mas 

variável ao longo da vida útil. 

Dentro dos princípios gerais da Contabilidade, segundo Iudícibus, (1993, p. 172 e 173) ela 

visa a amortização do custo, ou seja, alocar os custos passados para despesas de períodos 

futuros. 

Nesta pesquisa busca-se uma melhor distribuição dos custos com depreciação,  em função do 

tempo de uso, por isso, utiliza-se  o método de depreciação em função dos valores de 

mercado, no qual vai-se acumulando as perdas sofridas pelo veículo ao longo do período e 

rateando pelo número de anos de uso do mesmo. 

 Para preencher a  falta de informação sobre o  1° e 2° ano de uso do grupo VI, foi utilizado o 

método dos dígitos ou soma dos anos e o 5° ano de uso dos grupos  IV e  V foram estimados 

em função de similares. 
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Para efeito de comparação utilizamos os métodos de depreciação  linear e soma dos anos , no 

cálculo do custo médio anual total pelo método simplificado do grupo I, obtendo os resultados 

constantes das tabelas 4.16 a 4.18.  

Foram realizadas coletas de preços semanais no Jornal A Tarde e calculada a média aritmética  

mensal e depois a média aritmética anual de preços praticados na Bahia, com predominância 

de Salvador e região metropolitana. 

O ideal é que o acompanhamento das cotações de preços seja feito em tempo real, pois ainda 

não dispomos de publicações que forneçam tabelas com  valores precisos, de veículos novos e 

usados,  por modelos e versões, incluindo opcionais. 

Pela falta de  informações, utilizou-se nesta pesquisa o preço de tabela sugerido pelos 

fabricantes, calculou-se a média anual e  foi usado o mês de junho como referência. Assim,  

para qualquer grupo, os cálculos teriam uma defasagem máxima de  sete  meses em função do 

tempo de uso. 

Os preços médios dos grupos de veículos são os constantes das tabelas 4.7 e 4.8 (valores 

históricos e corrigidos). O comportamento dos preços é extremamente  variado. Os modelos 

dos grupos I e II logo no primeiro ano de uso sofreram forte desvalorização. Isto ocorreu não 

só porque é comum esta desvalorização mais acentuada no primeiro ano de uso, conforme se 

pode observar na tabela 4.9,  como também pelo fato de que o modelo saiu de linha logo após 

a aquisição, o que aumentou ainda mais a sua desvalorização.  

Tabela 4.7   Valores Históricos dos Grupos de Veículos em Função do Tempo de Uso (R$) * 
Tempo de
uso (anos) Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

0 18086,00 18580,00 24146,00 25482,00 29880,00 **43.290,00
1 11605,00 11577,00 19531,00 20998,00 22979,00 **33.829,00
2 10806,00 10588,00 15735,00 17252,00 23032,00 27522,00
3 9405,00 11238,00 14538,00 17304,00 24489,00 26829,00
4 10052,00 10615,00 15800,00 16528,00 24204,00
5 9225,00 9394,00 13890,00*** 15.140,00*** 22.300,00
6 8048,00 9123,00 12891,00
7 7534,00

* Média aritmética anual
** Calculado pelo método dos dígitos
*** Estimado em função de similares

Fonte: Dados da pesquisa baseados nos Cadernos de Auto&Moto do Jornal A Tarde / BA 
(Período de 1996 a 2003)
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Tabela 4.8   Valores Atualizados dos Grupos de Veículos em Função do Tempo de Uso (R$) *
Tempo de
uso (anos) Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

0 33532,73 31343,42 40732,95 40736,97 47767,86 62507,03
1 19576,99 18507,65 31223,36 33022,28 36137,68 44938,40
2 17275,08 16651,11 24745,48 24910,40 33256,23 33944,74
3 14790,67 16226,70 20991,62 22986,61 32531,16 28223,06
4 14514,22 14100,95 20988,70 20385,10 29852,42
5 12254,48 11586,25 17131,47 15926,69 23458,73
6 9926,14 9597,04 13560,83
7 8507,21

Fonte : Dados da pesquisa
*  Base Jun/04 (UFIR/IPCA-e)  

No quarto ano de uso, o grupo I , chegou aparentemente a sofrer alguma valorização nominal, 

mas quando descontada a inflação do período (Tabela 4.8), ainda houve uma pequena 

desvalorização (1 % em relação ao ano anterior). 

Pela tabela 4.9 vemos como o custo médio anual com depreciação se comporta nos diferentes 

grupos pesquisados, ao longo da vida útil do veículo. Nos primeiros anos de uso este custo se 

manteve muito elevado, principalmente nos grupos I, II, V e VI influindo fortemente na 

composição do custo total e inviabilizando economicamente a reposição dos veículos num 

estágio em que estejam ainda seminovos. Por isso, é aconselhável que sejam feitos estudos de 

adequação, para que se possa encontrar aqueles veículos que sejam funcionalmente mais 

adaptados às necessidades da SEFAZ-BA e ao mesmo tempo sofram menores índices de 

desvalorização e tenham baixo custo de manutenção e de operação.  

I

Tabela 4.9  Depreciação Média Anual dos Grupos de Veículos em Função do Tempo de Uso (R$) * 
Tempo de
uso (anos) Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

0 **  S/C **  S/C **  S/C **  S/C **  S/C **  S/C
1 13.955,74 12.835,78 9.509,59 7.714,68 11.630,17 17.568,63
2 8.128,82 7.346,16 7.993,74 7.913,28 7.255,82 14.281,15
3 6.247,35 5.038,91 6.580,44 5.916,78 5.078,90 11.427,99
4 4.754,63 4.310,62 4.936,06 5.087,97 4.478,86
5 4.255,65 3.951,43 4.720,30 4.962,06 4.861,83
6 3.934,43 3.624,40 4.528,69
7 3.575,68

Fonte: Dados da pesquisa
* Valores atualizados - Base jun/04 (UFIR-IPCA-e)
**  Sem cotação de preços de veículos semi-novos  

Através da tabela 4.10 e da figura 4.8 pode-se acompanhar a desvalorização percentual dos 

grupos de veículos em relação aos preços dos veículos novos, devidamente atualizados.  
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Tabela 4.10  Desvalorização Percentual dos Grupos de Veículos em Relação aos Preços dos Novos*
Tempo de
uso (anos) Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1 42 41 23 19 24 28
2 48 47 39 39 30 46
3 56 48 48 44 32 55
4 57 55 48 50 38
5 63 63 58 61 51
6 70 69 67
7 75

Fonte: Dados da pesquisa
* Valores atualizados - Base Jun/04  (UFIR/IPCA-e)  

Figura 4.8 Percentuais de Desvalorização dos Veículos  em Função do Tempo 
de Uso por Grupos
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Através das figuras 4.7 e 4.8 pode-se visualizar melhor o comportamento destes custos. 

Houve caso, como no grupo V,  em que após uma queda no primeiro ano, o grupo chegou a 

apresentar valorização nominal no segundo, terceiro e quarto ano de uso. Isso se explica pela 

elevada valorização dos veículos novos deste modelo, e pela inserção no subgrupo das tabelas 

de veículos usados, de modelos mais luxuosos, sem contar que veículos com motores a diesel 

têm menor depreciação pois são mais duráveis e econômicos (em termos de consumo de 

combustível). 

Houve períodos em que os preços dos veículos usados, dos grupos I, II, III e V  mantiveram-

se valorizados, permanecendo estáveis por praticamente dois anos seguidos. Os grupos de 

utilitários sofreram desvalorização média de 24% no 1° ano, 39% no 2° ano e de 45% no 3° 

ano de uso (Tabela 4.11). 
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Tabela 4.11 - Análise Descritiva dos Percentuais de Depreciação dos Veículos Utilitários
Medidas Ano 1 Medidas Ano 2 Medidas Ano 3 Medidas Ano 4 Medidas Ano 5 Medidas Ano 6

Média 23,50 Média 38,50 Média 44,75 Média 45,33 Média 56,67 Média 67,00
Erro padrão 1,85 Erro padrão 3,28 Erro padrão 4,82 Erro padrão 3,71 Erro padrão 2,96 Erro padrão 0,00
Mediana 23,50 Mediana 39,00 Mediana 46,00 Mediana 48,00 Mediana 58,00 Mediana 67,00
Modo #N/D Modo 39,00 Modo #N/D Modo #N/D Modo #N/D Modo #N/D
Desvio padrão 3,70 Desvio padrão 6,56 Desvio padrão 9,64 Desvio padrão 6,43 Desvio padrão 5,13 Desvio padrão #DIV/0!
Variância 13,67 Variância 43,00 Variância 92,92 Variância 41,33 Variância 26,33 Variância #DIV/0!
Curtose 1,14 Curtose 1,61 Curtose 1,01 Curtose #DIV/0! Curtose #DIV/0! Curtose #DIV/0!
Assimetria 0 Assimetria -0,45 Assimetria -0,72 Assimetria -1,55 Assimetria -1,09 Assimetria #DIV/0!
Intervalo 9 Intervalo 16 Intervalo 23 Intervalo 12 Intervalo 10 Intervalo 0
Mínimo 19 Mínimo 30 Mínimo 32 Mínimo 38 Mínimo 51 Mínimo 67
Máximo 28 Máximo 46 Máximo 55 Máximo 50 Máximo 61 Máximo 67
Soma 94 Soma 154 Soma 179 Soma 136 Soma 170 Soma 67
Contagem 4 Contagem 4 Contagem 4 Contagem 3 Contagem 3 Contagem 1
Fonte: Dados da pesquisa  

Os grupos de veículos de passageiros sofreram no mesmo período desvalorização média de 

41%, 48% e 52%,  respectivamente, alcançando 70% no 6° ano (Ver tabela 4.10 e figuras  4.9 

e 4.10). 

Figura 4.9

* Atualizados - Base Jun/04 (UFIR/IPCA-e)
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Figura 4.10 Valor Residual dos Veículos da Frota da IFMT/Norte em Percentuais em Função do 
Tempo de Uso - Média Geral dos Grupos
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Pelos resultados da pesquisa observa-se que entre o terceiro e o quarto ano de uso os grupos 

estudados já haviam perdido  metade do seu valor de tabela novo, chegando ao sétimo ano da 

pesquisa com apenas cerca de 25% do seu valor original,  já próximo do percentual  que é 

utilizado por muitos como parâmetro para valor de descarte,   nas  projeções de investimentos. 
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4.2.3 Custos Financeiros Estimados 

 Como foi citado o custo financeiro dependerá da fonte de recursos,  de cada contrato de 

financiamento ou de disponibilidade de dotação orçamentária própria. Nesta pesquisa 

utilizamos valores estimados, devido à dificuldade de se levantar quais foram  as taxas reais 

de cada aquisição de grupos de veículos.  

Na tabela 4.12 estão lançados os juros  anuais por grupos de veículos , calculados pela média 

anual da TJLP em razão do ano de compra do veículo e na tabela 4.13 os valores dos juros 

anuais corrigidos monetariamente. Foram utilizadas as taxas de 16% para o grupo I, 10% para 

o grupo II, 10% para o grupo III, 12% para o grupo IV, 12% para o grupo V e 11% para o 

grupo VI.  

Tabela 4.12   Juros Anuais Estimados por Grupos  em Função do Tempo de Uso (R$)* 
Tempo de 

uso Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

(Anos) 16% aa 10% aa 10% aa 12% aa 12% aa 11% aa
1 2.893,76 1.858,00 2.414,60 3.057,84 3.585,60 4.761,90
2 1.856,80 1.157,70 1.953,10 2.519,76 2.757,48 3.721,19
3 1.728,96 1.058,80 1.573,50 2.070,24 2.763,84 3.027,42
4 1.504,80 1.123,80 1.453,80 2.076,48 2.938,68
5 1.608,32 1.061,50 1.580,00 1.983,36 2.904,48
6 1.476,00 939,40 1.389,00
7 1.287,68

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa
* Calculados pela média aproximada das TJLP do ano de compra do veículo  

 Tabela 4.13 - Valores Atualizados dos Juros Anuais em Função do Tempo de Uso (R$) * 
Tempo de
uso (anos) Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1 5.365,24 3.134,34 4.073,30 4.888,44 5.732,14 6.875,77
2 3.132,32 1.850,76 3.122,34 3.962,67 4.336,52 4.943,22
3 2.764,01 1.665,11 2.474,55 2.989,25 3.990,75 3.733,92
4 2.366,51 1.622,67 2.099,16 2.758,39 3.903,74
5 2.322,28 1.410,10 2.098,87 2.446,21 3.582,29
6 1.960,72 1.158,63 1.713,15
7 1.588,18

Fonte: Dados da pesquisa
* Valores atualizados - Base Jun/04  (UFIR/IPCA-e)  

Na tabela dos juros acumulados ( Tabela 4.14) pode-se observar como este custo pesa na hora 

de se planejar a renovação de uma frota, sendo muito elevado nos primeiros anos, pois se 

considera os juros sobre o valor residual no início de cada período, começando em cem por 

cento do capital investido . 
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Tabela 4.14 - Juros Anuais Acumulados por Grupos em Função do Tempo de Uso (R$) *
Tempo de

uso(anos) Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1 5.365,24 3.134,34 4.073,30 4.888,44 5.732,14 6.875,77
2 8.497,56 4.985,11 7.195,63 8.851,11 10.068,66 11.819,00
3 11.261,57 6.650,22 9.670,18 11.840,36 14.059,41 15.552,92
4 13.628,08 8.272,89 11.769,34 14.598,75 17.963,15
5 15.950,35 9.682,98 13.868,21 17.044,96 21.545,44
6 17.911,07 10.841,61 15.581,36
7 19.499,25

Fonte: Dados da pesquisa
* Valores atualizados (UFIR-IPCA-e)  

Quanto mais elevadas forem as taxas de juros maior será o tempo de uso necessário para 

minimizar e diluir os efeitos referentes a este custo, implicando em ter que arcar com um 

custo de manutenção mais elevado por  aumentar a  vida útil econômica do veículo. 

Este custo é diretamente proporcional ao valor de compra do bem e da taxa de juros 

empregada. Na tabela 4.15  pode-se visualizar como o custo médio financeiro vai decrescendo 

ao longo tempo de uso e na figura 4.11 podem-se comparar os custos financeiros dos diversos 

grupos entre si e dos anos de uso de cada grupo. 

Tabela 4.15 - Custo Financeiro Médio Anual por Grupos em Função do Tempo de Uso (R$) *
Tempo de
uso (anos) Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1 5.365,24 3.134,34 4.073,30 4.888,44 5.732,14 6.875,77
2 4.248,78 2.492,55 3.597,82 4.425,55 5.034,33 5.909,50
3 3.753,86 2.216,74 3.223,39 3.946,79 4.686,47 5.184,31
4 3.407,02 2.068,22 2.942,34 3.649,69 4.490,79
5 3.190,07 1.936,60 2.773,64 3.408,99 4.309,09
6 2.985,18 1.806,93 2.596,89
7 2.785,61

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa
* Valores atualizados (UFIR-IPCA-e)  

 

Figura 4.11 Comparativo dos Custos Financeiros Médios Anuais por 
Grupos de Veículos 
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4.3 Ponto Econômico de Renovação da Frota da IFMT/Norte 

4.3.1 Resultados Obtidos através  do Método Simplificado 

Este método permite de maneira simplificada estimar a vida útil econômica de um veículo 

desde que se disponha de informações como percentuais médios de desvalorização anual da 

frota, quilometragem média (mensal / anual), percentual de gastos anuais com manutenção em 

relação ao valor do veículo novo e ao tempo de uso e taxas médias  de juros anuais.  Assim, 

pode-se comparar o comportamento destes custos, e encontrar aquele período que representa o 

menor ônus para a organização, na renovação de sua frota.  

No presente estudo de caso,  se houvesse disponibilidade de informações sobre a  

quilometragem  anual efetiva, poder-se-ia referenciar  tal custo, em reais, em função do 

quilômetro rodado, o que aumentaria a precisão dos resultados, o que infelizmente não foi 

possível. Através deste método, no grupo I , utilizando-se os três métodos de depreciação ( 

por valor de mercado, linear e soma dos anos), obteve-se no sétimo ano o menor custo anual 

total, porém, as informações sobre gastos com manutenção das amostras são parciais (Ver 

tabelas 4.16 a 4.18). Além disso, a taxa de juros empregada foi a mais alta de todas, 

combinada com uma grande desvalorização inicial pois o modelo saiu de linha. 

Tabela 4.16 - Cálculo do Custo Médio Anual pelo Método Simplificado - Grupo I (R$)* 
Tempo de 

uso        
(anos)

Depreciação  
média anual **

Custo de 
manutenção 
médio anual

Custo 
financeiro 

médio anual

Custo médio 
anual total

1 13.955,74 ** N/D 5.365,24 19.320,98
2 8.128,82 197,25 4.248,78 12.574,85
3 6.247,35 711,37 3.753,86 10.712,58
4 4.754,63 1.068,20 3.407,02 9.229,84
5 4.255,65 1.978,09 3.190,07 9.423,81
6 3.934,43 2.185,59 2.985,18 9.105,20
7 3.575,07 2.252,09 2.785,61 8.612,77

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa
* Valores atualizados (UFIR-IPCA-e)
**  Calculada pelo método de depreciação por valor de mercado
*** Não disponível  
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Tabela 4.17  Cálculo do Custo Médio Anual pelo Método Simplificado - Grupo I (R$)* 
Tempo de 

uso        
(anos)

Depreciação  
média anual **

Custo de 
manutenção 
médio anual

Custo 
financeiro 

médio anual

Custo médio 
anual total

1 3.662,00 *** N/D 5.365,28 9.027,28
2 3.661,50 197,25 4.779,36 8.638,11
3 3.661,67 711,37 4.193,60 8.566,64
4 3.661,50 1.068,20 3.607,68 8.337,38
5 3.661,60 1.978,09 3.021,92 8.661,61
6 3.661,67 2.185,59 2.436,00 8.283,25
7 3.661,57 2.252,09 1.850,08 7.763,74

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa
* Valores atualizados (UFIR-IPCA-e)
** Calculada pelo método de depreciação linear
*** Não disponível  

Tabela 4.18  Cálculo do Custo Médio Anual  pelo  Método Simplificado - Grupo I (R$)* 
Tempo de 

uso        
(anos)

Depreciação  
média anual **

Custo de 
manutenção 
médio anual

Custo 
financeiro 

médio anual

Custo médio 
anual total

1 6.408,00 *** N/D 5.365,28 11.773,28
2 5.950,00 197,25 4.340,00 10.487,25
3 5.492,33 711,37 3.461,28 9.664,98
4 5.034,50 1.068,20 2.728,96 8.831,66
5 4.576,80 1.978,09 2.143,20 8.698,09
6 4.119,17 2.185,59 1.703,84 8.008,59
7 3.661,43 2.252,09 1.410,88 7.324,40

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa
* Valores atualizados (UFIR-IPCA-e)
** Calculada pelo método de depreciação soma dos anos
*** Não disponível  

Considerando-se o período em que as informações são completas o menor custo anual, no 

grupo I, seria o do sexto ano, pelos três métodos.  Pelo método de depreciação por valor de 

mercado, entre o quarto e o sexto ano de uso há uma variação no custo anual total de apenas 

3%; pelo método linear, entre o segundo e o sexto ano ocorre uma variação de 8% no custo 

anual total e pelo método de soma dos anos, entre o quarto e o sexto ano ocorre uma variação 

de 9%.  

Tabela 4.19  Cálculo do Custo Médio Anual  pelo Método Simplificado - Grupo II  (R$)* 
Tempo de 

uso        
(anos)

Depreciação  
média anual **

Custo de 
manutenção 
médio anual

Custo 
financeiro 

médio anual

Custo médio 
anual total

1 12.835,78 494,32 3.134,34 16.624,37
2 7.346,16 688,62 2.492,55 10.482,66
3 5.038,91 1.323,70 2.216,74 8.330,02
4 4.310,62 1.831,22 2.068,22 8.128,47
5 3.951,43 2.626,34 1.936,60 8.410,23
6 3.624,40 2.875,63 1.806,93 8.268,44

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa
* Valores atualizados (UFIR-IPCA-e)
**  Calculada pelo método de depreciação por valor de mercado  
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Tabela 4.20  Cálculo do Custo Médio Anual  pelo Método Simplificado - Grupo III  (R$)* 
Tempo de 

uso        
(anos)

Depreciação  
média anual **

Custo de 
manutenção 
médio anual

Custo 
financeiro 

médio anual

Custo médio 
anual total

1 9.509,59 *** N/D 4.073,30 13.582,89
2 7.993,74 2.192,35 3.597,82 13.783,90
3 6.580,44 5.910,70 3.223,39 15.714,54
4 4.936,06 6.286,17 2.942,34 14.164,57
5 4.720,30 7.873,95 2.773,64 15.367,89
6 4.528,69 8.100,61 2.596,89 15.226,19

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa
* Valores atualizados (UFIR-IPCA-e)
**  Calculada pelo método de depreciação por valor de mercado
*** Não disponível  

Para o grupo II (tabela 4.19), o menor custo total de renovação da frota foi de R$ 

8.128,47/ano, encontrado no quarto ano de uso. No sexto ano de uso o custo médio anual 

voltou a cair, ficando em torno de R$ 8.268,44/ano, mas é preciso considerar que uma parte 

das amostras foi substituída. Para o grupo III (tabela 4.20), o menor custo ficou com o 

primeiro ano de uso, porém,  as informações sobre gastos com manutenção nos primeiros 

anos de uso estão incompletas e considera-se mais confiável o resultado referente ao quarto 

ano de uso. 

Tabela 4.21  Cálculo do Custo Médio Anual  pelo Método Simplificado - Grupo IV  (R$)* 
Tempo de 

uso        
(anos)

Depreciação  
média anual **

Custo de 
manutenção 
médio anual

Custo 
financeiro 

médio anual

Custo médio 
anual total

1 7.714,68 0,00 4.888,44 12.603,12
2 7.913,28 3.323,06 4.425,55 15.661,90
3 5.916,78 4.898,33 3.946,79 14.761,90
4 5.087,97 7.019,50 3.649,69 15.757,15
5 4.962,06 8.334,64 3.408,99 16.705,68

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa
* Valores atualizados (UFIR-IPCA-e)
**  Calculada pelo método de depreciação por valor de mercado
*** Não disponível  

Tabela 4.22  Cálculo do Custo Médio Anual  pelo Método Simplificado - Grupo V  (R$)* 
Tempo de 

uso        
(anos)

Depreciação  
média anual **

Custo de 
manutenção 
médio anual

Custo 
financeiro 

médio anual

Custo médio 
anual total

1 11.630,17 2.411,47 5.732,14 19.773,79
2 7.255,82 6.976,94 5.034,33 19.267,08
3 5.078,90 6.410,24 4.686,47 16.175,61
4 4.478,86 7.939,08 4.490,79 16.908,73
5 4.861,83 8.583,43 4.309,09 17.754,35

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa
* Valores atualizados (UFIR-IPCA-e)
**  Calculada pelo método de depreciação por valor de mercado  
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No grupo IV (tabela 4.21), o custo mínimo também ocorreu no primeiro ano de uso, mas por 

não ter dados completos sobre os gastos com manutenção,  seria mais prudente considerar o 

terceiro ano de uso. Para o grupo V (tabela 4.22),  o menor custo médio anual foi aquele do 

terceiro ano de uso e para o grupo VI (tabela 4.23), até o momento pesquisado o último ano 

de uso (terceiro) tinha o menor custo médio anual. 

Tabela 4.23  Cálculo do Custo Médio Anual  pelo Método Simplificado - Grupo VI  (R$)* 

Tempo de 
uso (anos)

Depreciação  
média anual **

custo de 
manutenção 
médio anual

custo 
financeiro 

médio anual

custo médio 
anual total

1 17.568,63 1.428,32 6.875,77 25.872,72
2 14.281,15 4.028,25 5.909,50 24.218,90
3 11.427,99 6.587,65 5.184,31 23.199,94

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa
* Valores atualizados (UFIR-IPCA-e)
**  Calculada pelo método de depreciação por valor de mercado  

Os resultados obtidos  por este método, quanto ao período de tempo ideal para reposição da 

frota, foram semelhantes aos resultados alcançados pelo método de custo anualizado 

equivalente, podendo ser observado na figura 4.12 as linhas dos custos anuais médios totais 

de todos os grupos. 

Figura 4.12 Valores dos Custos Médios Anuais de Renovação da Frota por grupo Obtidos 
pelo  Método Simplificado
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4.3.2 Resultados Obtidos através do Método Clássico 

Por este método faz-se o cálculo do custo médio anual do capital ( que envolve num mesmo 

cálculo o custo de depreciação e o custo financeiro),  com auxílio de matemática financeira, 

convertendo tais custos a um valor presente, através de fatores que são função da expectativa 

de vida útil do veículo e da taxa de juros  e depois aplicando um fator de recuperação do 
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capital que reflita uma expectativa de retorno do investimento ( no caso do Estado que não 

visa lucro, um índice que represente os juros a serem pagos). 

 

 O cálculo do custo médio anual incidente  sobre o capital pode ser visto nas tabelas 4.24,  

4.25, 2.26, 4.27, 4.28 e 4.29. 

 
Tabela 4.24  Cálculo do Custo Médio Anual do Capital pelo Método Clássico - Grupo I 

(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g) (h)

Tempo 
de      
uso     

Depreciação 
acumulada    

(I-VR)

Fator de re-
cuperação 
do capital 

(FRC)

(b) X ( 
c)

Valor 
residual    

(VR)

Taxa de  
juros     
(J)

(e)  X  (f)

Custo médio  
anual do 
capital       

(d)  + ( g)
(anos) (R$) (16% a.a.) (R$) (R$) % a.a. (R$) (R$)

1 6.481,00 1,16 7.517,96 11.605,00 16,00 1.856,80 9.374,76
2 7.280,00 0,62 4.535,17 10.806,00 16,00 1.728,96 6.264,13
3 8.681,00 0,45 3.865,28 9.405,00 16,00 1.504,80 5.370,08
4 8.034,00 0,36 2.871,15 10.052,00 16,00 1.608,32 4.479,47
5 8.861,00 0,31 2.706,23 9.225,00 16,00 1.476,00 4.182,23
6 10.038,00 0,27 2.724,21 8.048,00 16,00 1.287,68 4.011,89
7 10.552,00 0,25 2.612,81 7.534,00 16,00 1.205,44 3.818,25

Fonte: Dados da pesquisa  
 
 
Tabela 4.25  Cálculo do Custo Médio Anual do Capital pelo Método Clássico - Grupo II 

(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g) (h)

Tempo 
de      
uso     

Depreciação 
acumulada   

(I-VR)

Fator de re-
cuperação 
do capital 

(FRC)

(b) X ( c)
Valor 

residual    
(VR)

Taxa de  
juros    
(J)

(e)  X  
(f)

Custo médio  
anual do 
capital       

(d)  + ( g)
(anos) (R$) (10% a.a.) (R$) (R$) % a.a. (R$) (R$)

1 7.003,00 1,10 7.703,30 11.577,00 10,00 1.157,70 8.861,00
2 7.992,00 0,58 4.604,91 10.588,00 10,00 1.058,80 5.663,71
3 7.342,00 0,40 2.952,33 11.238,00 10,00 1.123,80 4.076,13
4 7.965,00 0,32 2.512,72 10.615,00 10,00 1.061,50 3.574,22
5 9.186,00 0,26 2.423,24 9.394,00 10,00 939,40 3.362,64
6 9.457,00 0,23 2.171,40 9.123,00 10,00 912,30 3.083,70

Fonte: Dados da pesquisa  
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Tabela 4.26  Cálculo do Custo Médio Anual do Capital pelo Método Clássico - Grupo III 
(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g) (h)

Tempo 
de     
uso     

Depreciação 
acumulada   

(I-VR)

Fator de re-
cuperação 
do capital 

(FRC)

(b) X ( c)
Valor 

residual    
(VR)

Taxa de  
juros    
(J)

(e)  X  (f)

Custo médio  
anual do 
capital       

(d)  + ( g)
(anos) (R$) (10% a.a.) (R$) (R$) % a.a. (R$) (R$)

1 4.615,00 1,10 5.076,50 19.531,00 10,00 1.953,10 7.029,60
2 8.411,00 0,58 4.846,34 15.735,00 10,00 1.573,50 6.419,84
3 9.608,00 0,40 3.863,52 14.538,00 10,00 1.453,80 5.317,32
4 8.346,00 0,32 2.632,92 15.800,00 10,00 1.580,00 4.212,92
5 10.256,00 0,26 2.705,51 13.890,00 10,00 1.389,00 4.094,51
6 11.255,00 0,23 2.584,23 12.891,00 10,00 1.289,10 3.873,33

Fonte: Dados da pesquisa  

 
Tabela 4.27  Cálculo do Custo Médio Anual do Capital pelo Método Clássico - Grupo IV 

(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g) (h)

Tempo 
de    uso 

Depreciação 
acumulada   

(I-VR)

Fator de re-
cuperação 
do capital 

(FRC)

(b) X ( c)
Valor 

residual    
(VR)

Taxa de  
juros     
(J)

(e)  X  (f)

Custo médio  
anual do 
capital       

(d)  + ( g)
(anos) (R$) (12% a.a.) (R$) (R$) % a.a. (R$) (R$)

1 4.484,00 1,12 5.022,08 20.998,00 12,00 2.519,76 7.541,84
2 8.230,00 0,59 4.869,68 17.252,00 12,00 2.070,24 6.939,92
3 8.178,00 0,42 3.404,90 17.304,00 12,00 2.076,48 5.481,38
4 8.954,00 0,33 2.947,97 16.528,00 12,00 1.983,36 4.931,33
5 10.342,00 0,28 2.868,97 15.140,00 12,00 1.816,80 4.685,77

Fonte: Dados da pesquisa  
 
 
Tabela 4.28  Cálculo do Custo Médio Anual do Capital pelo Método Clássico - Grupo V 

(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g) (h)

Tempo 
de      
uso     

Depreciação 
acumulada   

(I-VR)

Fator de re-
cuperação 
do capital 

(FRC)

(b) X ( 
c)

Valor 
residual    

(VR)

Taxa de  
juros    
(J)

(e)  X  (f)

Custo médio  
anual do 
capital       

(d)  + ( g)
(anos) (R$) (12% a.a.) (R$) (R$) % a.a. (R$) (R$)

1 6.901,00 1,12 7.729,12 22.979,00 12,00 2.757,48 10.486,60
2 6.848,00 0,59 4.051,95 23.032,00 12,00 2.763,84 6.815,79
3 5.391,00 0,42 2.244,54 24.489,00 12,00 2.938,68 5.183,22
4 5.676,00 0,33 1.868,73 24.204,00 12,00 2.904,48 4.773,21
5 7.580,00 0,28 2.102,77 22.300,00 12,00 2.676,00 4.778,77

Fonte: Dados da pesquisa  
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Tabela 4.29  Cálculo do Custo Médio Anual do Capital pelo Método Clássico - Grupo VI 
(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g) (h)

Tempo 
de      
uso     

Depreciação 
acumulada   

(I-VR)

Fator de re-
cuperação 
do capital 

(FRC)

(b) X ( c)
Valor 

residual    
(VR)

Taxa de  
juros    
(J)

(e)  X  
(f)

Custo médio  
anual do 
capital       

(d)  + ( g)
(anos) (R$) (11% a.a.) (R$) (R$) % a.a. (R$) (R$)

1 9.461,00 1,11 10.501,71 33.829,00 11,00 3.721,19 14.222,90
2 15.768,00 0,58 9.207,47 27.522,00 11,00 3.027,42 12.234,89
3 16.461,00 0,41 6.736,06 26.829,00 11,00 2.951,19 9.687,25

Fonte: Dados da pesquisa  
 
 Os custos de manutenção recebem o mesmo tratamento e depois são totalizados, acumulados 

e rateados pelo número de anos correspondentes, podendo assim ser comparados em função 

do tempo de uso dos mesmos (Ver tabelas  4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34 e 4.35). 

 
Tabela 4.30  Cálculo do Custo Médio Anual de Manutenção pelo Método Clássico - Grupo I

(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g)
Tempo 

de     
uso

Gasto anual 
de 

manutenção

Fator de valor 
presente  
(FVP) *

Valor 
presente 

(b) X ( c)

Valor 
presente 

acumulado

Fator de recu-
peração  do 

capital  (FRC)

Custo anual de 
manutenção 

(e) X (f)
(anos) (R$) * (R$) (R$) 16% a.a. (R$)

1 0,00 0,86 0,00 0,00 1,16 0,00
2 246,77 0,74 183,39 183,39 0,62 114,25
3 1.106,17 0,64 708,68 892,07 0,45 397,20
4 1.481,17 0,55 818,04 1.710,10 0,36 611,15
5 4.228,91 0,48 2.013,44 3.723,54 0,31 1.137,20
6 2.613,21 0,41 1.072,57 4.796,12 0,27 1.301,62
7 2.520,17 0,35 891,71 5.687,83 0,25 1.408,38

Fonte: Dados da pesquisa
* Extraído de uma tabela de matemática financeira: JOHNSON (1973, p.212)   
 

Tabela 4.31  Cálculo do Custo Médio Anual de Manutenção pelo Método Clássico - Grupo II
(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g)

Tempo 
de      
uso

Gasto anual 
de 

manutenção

Fator de valor 
presente  
(FVP) *

Valor 
presente 

(b) X ( c)

Valor 
presente 

acumulado

Fator de recu-
peração  do 

capital  (FRC)

Custo anual de 
manutenção 

(e) X (f)
(anos) (R$) Índice (R$) (R$) 10% a.a. (R$)

1 309,21 0,91 281,10 281,10 1,10 309,21
2 561,42 0,83 463,99 745,08 0,58 429,31
3 1.796,41 0,75 1.349,67 2.094,75 0,40 842,33
4 2.524,69 0,68 1.724,40 3.819,15 0,32 1.204,83
5 4.708,10 0,62 2.923,36 6.742,50 0,26 1.778,66
6 3.918,49 0,56 2.211,88 8.954,39 0,23 2.055,99

Fonte: Dados da pesquisa
* Extraído de uma tabela de matemática financeira: JOHNSON (1973, p.212)   
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Tabela 4.32  Cálculo do Custo Médio Anual de Manutenção pelo Método Clássico - Grupo III
(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g)

Tempo 
de      
uso

Gasto anual 
de 

manutenção

Fator de valor 
presente  
(FVP) *

Valor 
presente 

(b) X ( c)

Valor 
presente 

acumulado

Fator de recu-
peração  do 

capital  (FRC)

Custo anual de 
manutenção 

(e) X (f)
(anos) (R$) Índice (R$) (R$) 10% a.a. (R$)

1 0,00 0,91 0,00 0,00 1,10 0,00
2 2.788,11 0,83 2.304,22 2.304,22 0,58 1.327,67
3 9.243,91 0,75 6.945,09 9.249,31 0,40 3.719,28
4 5.580,08 0,68 3.811,27 13.060,58 0,32 4.120,23
5 11.533,54 0,62 7.161,42 20.222,00 0,26 5.334,51
6 8.777,80 0,56 4.954,84 25.176,83 0,23 5.780,79

Fonte: Dados da pesquisa
* Extraído de uma tabela de matemática financeira: JOHNSON (1973, p.212)   

 

Tabela 4.33  Cálculo do Custo Médio Anual de Manutenção pelo Método Clássico - Grupo IV
(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g)

Tempo 
de      
uso

Gasto anual 
de 

manutenção

Fator de valor 
presente  
(FVP) *

Valor 
presente 

(b) X ( c)

Valor 
presente 

acumulado

Fator de recu-
peração  do 

capital  (FRC)

Custo anual de 
manutenção 

(e) X (f)
(anos) (R$) Índice (R$) (R$) 12% a.a. (R$)

1 0,00 0,89 0,00 0,00 1,12 0,00
2 4.602,85 0,80 3.669,36 3.669,36 0,59 2.171,16
3 6.059,08 0,71 4.312,73 7.982,10 0,42 3.323,34
4 10.850,79 0,64 6.895,87 14.877,97 0,33 4.898,34
5 12.923,66 0,57 7.333,23 22.211,20 0,28 6.161,60

Fonte: Dados da pesquisa
* Extraído de uma tabela de matemática financeira: JOHNSON (1973, p.212)   

Tabela 4.34  Cálculo do Custo Médio Anual de Manutenção pelo Método Clássico - Grupo V
(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g)

Tempo 
de     
uso

Gasto anual 
de 

manutenção

Fator de valor 
presente  
(FVP) *

Valor 
presente (b) 

X ( c)

Valor 
presente 

acumulado

Fator de recu-
peração  do 

capital  (FRC)

Custo anual de 
manutenção 

(e) X (f)
(anos) (R$) Índice (R$) (R$) 12% a.a. (R$)

1 1.533,39 0,89 1.369,10 1.369,10 1,12 1.533,39
2 7.993,83 0,80 6.372,63 7.741,73 0,59 4.580,77
3 3.972,33 0,71 2.827,43 10.569,16 0,42 4.400,46
4 10.155,64 0,64 6.454,09 17.023,25 0,33 5.604,64
5 10.609,55 0,57 6.020,14 23.043,39 0,28 6.392,46

Fonte: Dados da pesquisa
* Extraído de uma tabela de matemática financeira: JOHNSON (1973, p.212)   
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Tabela 4.35  Cálculo do Custo Médio Anual de Manutenção pelo Método Clássico - Grupo VI
(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g)

Tempo 
de      
uso

Gasto anual 
de 

manutenção

Fator de valor 
presente  
(FVP) *

Valor 
presente 

(b) X ( c)

Valor 
presente 

acumulado

Fator de recu-
peração  do 

capital  (FRC)

Custo anual de 
manutenção   (e) 

X (f)
(anos) (R$) Índice (R$) (R$) 11% a.a. (R$)

1 1.075,22 0,90 968,67 968,67 1,11 1.075,22
2 5.374,05 0,81 4.361,70 5.330,37 0,58 3.112,58
3 11.128,20 0,73 8.136,85 13.467,22 0,41 5.510,96

Fonte: Dados da pesquisa
* Extraído de uma tabela de matemática financeira: JOHNSON (1973, p.212)   

 Da mesma forma que no método simplificado, a disponibilidade   de indicadores como horas 

efetivamente trabalhadas ou quilometragem rodada conferiria maior precisão nos resultados, 

pois levaria em conta não só o fator tempo como também o fator produtividade. 

Os resultados obtidos através  da aplicação deste método podem ser visualizados na figura   

4.13 e tabelas 4.36 a 4.41, e foram  os seguintes: para os grupos I e II o menor custo médio 

anual ficou com o quarto ano de uso, sendo que os grupo III e IV, apresentaram o  menor 

custo médio no primeiro ano, mas como faltam dados sobre gastos com manutenção nos dois 

primeiros anos, o custo mínimo pode ter ocorrido no segundo ou quarto ano  para o grupo III  

ou no terceiro ano para o grupo IV. 

Figura 4.13 Valores dos Custos Médios Anuais Totais  por Grupos  em Função do 
Tempo  de Uso Obtidos pelo Método Clássico
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Tabela 4.36  Cálculo do Custo Médio Anual Total pelo Método Clássico - Grupo I
(a) (b) ( c) (d)

Tempo de 
uso 

Custo médio 
anual do 
capital

Custo médio 
anual de 

manutenção

custo médio 
anual total     
(b) + ( c)

(anos) R$ R$ R$
1 9.374,76 0,00 9.374,76
2 6.264,13 114,25 6.378,38
3 5.370,08 397,20 5.767,28
4 4.479,47 611,15 5.090,62
5 4.182,23 1.137,20 5.319,44
6 4.011,89 1.301,62 5.313,51
7 3.818,25 1.408,38 5.226,63

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa  

Tabela 4.37  Cálculo do Custo Médio Anual Total pelo Método Clássico - Grupo II
(a) (b) ( c) (d)

Tempo de 
uso 

Custo médio 
anual do 
capital

Custo médio 
anual de 

manutenção

custo médio 
anual total     
(b) + ( c)

(anos) R$ R$ R$
1 8.861,00 309,21 9.170,21
2 5.663,71 429,31 6.093,02
3 4.076,13 842,33 4.918,46
4 3.574,22 1.204,83 4.779,05
5 3.362,64 1.778,66 5.141,30
6 3.083,70 2.055,99 5.139,69

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa  

Tabela 4.38  Cálculo do Custo Médio Anual Total pelo Método Clássico - Grupo III
(a) (b) ( c) (d)

Tempo de 
uso 

Custo médio 
anual do 
capital

Custo médio 
anual de 

manutenção

custo médio 
anual total     
(b) + ( c)

(anos) R$ R$ R$
1 7.029,60 0,00 7.029,60
2 6.419,84 1.327,67 7.747,51
3 5.317,32 3.719,28 9.036,60
4 4.212,92 4.120,23 8.333,15
5 4.094,51 5.334,51 9.429,02
6 3.873,33 5.780,79 9.654,12

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa  

 



 50

Tabela 4.39  Cálculo do Custo Médio Anual Total pelo Método Clássico - Grupo IV
(a) (b) ( c) (d)

Tempo de 
uso 

Custo médio 
anual do 
capital

Custo médio 
anual de 

manutenção

custo médio 
anual total     
(b) + ( c)

(anos) R$ R$ R$
1 7.541,84 0,00 7.541,84
2 6.939,92 2.171,16 9.111,07
3 5.481,38 3.323,34 8.804,72
4 4.931,33 4.898,34 9.829,66
5 4.685,77 6.161,60 10.847,37

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa  

Tabela 4.40  Cálculo do Custo Médio Anual Total pelo Método Clássico - Grupo V
(a) (b) ( c) (d)

Tempo de 
uso 

Custo médio 
anual do 
capital

Custo médio 
anual de 

manutenção

custo médio 
anual total     
(b) + ( c)

(anos) R$ R$ R$
1 10.486,60 1.533,39 12.019,99
2 6.815,79 4.580,77 11.396,56
3 5.183,22 4.400,46 9.583,67
4 4.773,21 5.604,64 10.377,85
5 4.778,77 6.392,46 11.171,23

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa  

Tabela 4.41  Cálculo do Custo Médio Anual Total pelo Método Clássico - Grupo VI
(a) (b) ( c) (d)

Tempo de 
uso 

Custo médio 
anual do 
capital

Custo médio 
anual de 

manutenção

custo médio 
anual total     
(b) + ( c)

(anos) R$ R$ R$
1 14.222,90 1.075,22 15.298,12
2 12.234,89 3.112,58 15.347,47
3 9.687,25 5.510,96 15.198,21

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa  

Para os grupos  V e VI os resultados sinalizam para um menor custo médio anual no terceiro 

ano de uso, mas o grupo VI ainda estava no terceiro ano de uso, podendo diminuir ainda mais 

o seu custo médio anual.     

4.3.3 Resultados Obtidos através do Método CAE 

Utilizando o método do custo anualizado equivalente, no qual os fluxos de caixa vão sendo 

acompanhados no decorrer do tempo de uso dos veículos, obtiveram-se resultados 

satisfatórios, apesar da carência  de  informações referentes a parte dos custos variáveis como 
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consumo de combustível e pneus por veículo e outros não computados  desde o início do 

período estudado.  

Além disso, não dispomos de indicadores  como a quilometragem (mensal ou anual), ou o 

número de horas  efetivamente trabalhadas. Estes indicadores são importantes, pois definem o 

grau de utilização do veículo e sua ausência pode distorcer os resultados, uma vez que um 

custo anualizado equivalente  total / ano maior, não significa necessariamente,  um  CAE total 

/ hora ou CAE total / Km maior também.  

O resultado só será verdadeiro se a quantidade de horas trabalhadas / período for fixa. Como 

neste estudo de caso, transporte não é atividade fim, mas sim atividade meio, considerar-se-ia 

mais prudente o uso da quilometragem percorrida pelo veículo, caso se dispusesse destas 

informações.  

Nas tabelas 4.42 a 4.47 podemos ver  as informações disponíveis tabuladas de acordo com o 

método. Na coluna despesas só estão computadas as informações disponíveis sobre gastos 

com manutenção (incluindo peças e serviço) . A quilometragem foi  estimada  só a título 

ilustrativo (em função da média da última quilometragem que foi registrada quando de 

reparos ou serviços, no final do período pesquisado), sendo distribuída igualmente pelo 

número de anos. 

Tabela 4.42  Cálculo do Custo Anualizado Equivalente -  Grupo I *

Tempo  
  de   
uso 

Valor 
residual 

(VR)

Despesas 
com 

manutenção 
(D)

Fator de 
valor 

presente 
(FVP)

Valor 
presente: 
Despesas 

VP(D)

Valor 
presente: 

Valor 
residual 
VP(VR)

Custo 
com 

depreci-
ação

Deprecia-
ção acu- 
mulada

Despesas 
acumu-
ladas

VP  total 
acumu-

lado

Quilometra-
gem  anual 
estimada  **

Horas tra-
balhadas 
estimadas 
***      

(Anos) (R$ 1,00) (R$ 1,00) Índice (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) km/ano h/ano R$/ANO R$/Hora R$/Km
0 33.532,73 0 1 33.532,73 0 0 0 0 0 0 0
1 19.576,99 0 0,862069 0 16.876,71 16.656,02 16.656,02 0 16.656,02 38.273 2.160 19.320,56 8,945 0,505
2 17.275,08 394,5 0,7431629 293,18 12.838,20 4.038,51 20.694,53 293,18 20.987,71 38.273 2.160 13.074,57 6,053 0,342
3 14.790,67 1.739,61 0,6406577 1.114,49 9.475,76 3.362,44 24.056,97 1.407,67 25.464,64 38.273 2.160 11.338,33 5,249 0,296
4 14.514,22 2.138,68 0,5522911 1.181,18 8.016,08 1.459,68 25.516,66 2.588,85 28.105,50 38.273 2.160 10.044,03 4,65 0,262
5 12.254,48 5.617,68 0,476113 2.674,65 5.834,52 2.181,56 27.698,21 5.263,50 32.961,71 38.273 2.160 10.066,81 4,661 0,263
6 9.926,14 3.223,05 0,4104423 1.322,88 4.074,11 1.760,41 29.458,62 6.586,37 36.045,00 38.273 2.160 9.782,25 4,529 0,256
7 8.507,21 2.651,12 0,3538295 938,04 3.010,10 1.064,01 30.522,63 7.524,42 38.047,05 38.273 2.160 9.420,93 4,362 0,246

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa
* Atualizado até Jun/04 (UFIR/IPCA)

***  Estimadas 180 horas fixas por mês
**** Inclusa taxa de desconto de 16% a.a.

** Estimado em função da média aritmética das últimas quilometragens que foram registradas quando de reparos/serviços no final  do período pesquisado, dividida 
igualmente pelo número de anos de uso.

Custo anualizado equivalente 
(CAE)
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Tempo  
  de   
uso 

Valor 
residual 

(VR)

Despesas 
com 

manutenção 
(D)

Fator de 
valor 

presente 
(FVP)

Valor 
presente: 
Despesas 

VP(D)

Valor 
presente: 

Valor 
residual 
VP(VR)

Custo 
com 

depreci-
ação

Deprecia-
ção acu- 
mulada

Despesas 
acumu-
ladas

VP total 
acumu-

lado

Quilometra-
gem  anual 
estimada  **

Horas tra-
balhadas 
estimadas 
***      

(Anos) (R$ 1,00) (R$ 1,00) Índice (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) km/ano h/ano R$/ANO R$/Hora R$/Km
0 31.343,42 1,00000 0,00 31.343,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 18.507,65 494,32 0,90909 449,38 16.825,13 14.518,29 14.518,29 449,38 14.967,67 28.687 2.160 16.763,79 7,761 0,584
2 16.651,11 882,92 0,82645 729,68 13.761,25 3.063,89 17.582,18 1.179,06 18.761,24 28.687 2.160 11.100,99 5,139 0,387
3 16.226,70 2.593,86 0,75131 1.948,80 12.191,36 1.569,88 19.152,06 3.127,86 22.279,92 28.687 2.160 9.276,22 4,295 0,323
4 14.100,95 3.353,79 0,68301 2.290,68 9.631,14 2.560,22 21.712,28 5.418,55 27.130,83 28.687 2.160 8.932,40 4,135 0,311
5 11.586,25 5.806,81 0,62092 3.605,57 7.194,15 2.436,99 24.149,27 9.024,12 33.173,40 28.687 2.160 9.202,62 4,260 0,321
6 9.597,04 4.122,09 0,56447 2.326,81 5.417,28 1.776,87 25.926,14 11.350,94 37.277,08 28.687 2.160 9.066,92 4,198 0,316

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa
* Atualizado até Jun/04 (UFIR/IPCA)

***  Estimadas 180 horas fixas por mês
**** Inclusa taxa de desconto de 10% a.a.

Tabela 4.43  Cálculo do Custo Anualizado Equivalente -  Grupo II *

Custo anualizado equivalente 
(CAE)

** Estimado em função da média aritmética das últimas quilometragens que foram registradas quando de reparos/serviços no final  do período pesquisado, dividida 
igualmente pelo número de anos de uso.

 

Tabela 4.44  Cálculo do Custo Anualizado Equivalente -  Grupo III *

Tempo  
  de   
uso 

Valor 
residual 

(VR)

Despesas 
com 

manutenção 
(D)

Fator de 
valor 

presente 
(FVP)

Valor 
presente: 
Despesas 

VP(D)

Valor 
presente: 

Valor 
residual 
VP(VR)

Custo 
com 

depreci-
ação

Deprecia-
ção acu- 
mulada

Despesas 
acumu-
ladas

VP total 
acumu-

lado

Quilometra-
gem  anual 
estimada  **

Horas tra-
balhadas 
estimadas 
***      

(Anos) (R$ 1,00) (R$ 1,00) Índice (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) km/ano h/ano R$/ANO R$/Hora R$/Km
0 40.732,95 1,00 0,00 40.732,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 31.223,36 0,91 0,00 28.384,87 12.348,08 12.348,08 0,00 12.348,08 48.346 2.160 13.582,89 6,288 0,281
2 24.745,48 4.384,69 0,83 3.623,71 20.450,81 7.934,06 20.282,14 3.623,71 23.905,86 48.346 2.160 13.774,32 6,377 0,285
3 20.991,62 13.347,41 0,75 10.028,11 15.771,32 4.679,50 24.961,64 13.651,82 38.613,46 48.346 2.160 15.527,04 7,188 0,321
4 20.988,70 7.412,57 0,68 5.062,89 14.335,57 1.435,75 26.397,39 18.714,71 45.112,09 48.346 2.160 14.231,56 6,589 0,294
5 17.131,47 14.225,09 0,62 8.832,66 10.637,30 3.698,27 30.095,66 27.547,36 57.643,02 48.346 2.160 15.206,10 7,040 0,315
6 13.560,83 9.233,90 0,56 5.212,30 7.654,74 2.982,56 33.078,22 32.759,66 65.837,88 48.346 2.160 15.116,88 6,999 0,313

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa
* Atualizado até Jun/04 (UFIR/IPCA)

***  Estimadas 180 horas fixas por mês
**** Inclusa taxa de desconto de 10% a.a.

Custo anualizado equivalente 
(CAE)

** Estimado em função da média aritmética das últimas quilometragens que foram registradas quando de reparos/serviços no final  do período pesquisado, dividida 
igualmente pelo número de anos de uso.

 

Tabela 4.45  Cálculo do Custo Anualizado Equivalente -  Grupo IV *

Tempo  
  de   
uso 

Valor 
residual 

(VR)

Despesas 
com 

manutenção 
(D)

Fator de 
valor 

presente 
(FVP)

Valor 
presente: 
Despesas 

VP(D)

Valor 
presente: 

Valor 
residual 
VP(VR)

Custo 
com 

depreci-
ação

Deprecia-
ção acu- 
mulada

Despesas 
acumu-
ladas

VP total 
acumu-

lado

Quilometra-
gem  anual 
estimada  **

Horas tra-
balhadas 
estimadas 
***      

(Anos) (R$ 1,00) (R$ 1,00) Índice (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) km/ano h/ano R$/ANO R$/Hora R$/Km
0 40.736,97 1,00000 0,00 40.736,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
1 33.022,28 0,89286 0,00 29.484,18 11.252,78 11.252,78 0,00 11.252,78 48.000 2.160 12.603,12 5,835 0,263
2 24.910,40 6.646,12 0,79719 5.298,25 19.858,42 9.625,76 20.878,55 5.298,25 26.176,79 48.000 2.160 15.488,76 7,171 0,323
3 22.986,61 8.048,87 0,71178 5.729,03 16.361,42 3.497,00 24.375,55 11.027,28 35.402,82 48.000 2.160 14.739,93 6,824 0,307
4 20.385,10 13.383,00 0,63552 8.505,14 12.955,10 3.406,32 27.781,87 19.532,42 47.314,29 48.000 2.160 15.577,48 7,212 0,325
5 15.926,69 13.595,18 0,56743 7.714,27 9.037,23 3.917,87 31.699,73 27.246,69 58.946,42 48.000 2.160 16.352,30 7,571 0,341

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa
* Atualizado até Jun/04 (UFIR/IPCA)

***  Estimadas 180 horas fixas por mês

** Estimado em função da média aritmética das últimas quilometragens que foram registradas quando de reparos/serviços no final  do período pesquisado, dividida 
igualmente pelo número de anos de uso.

Custo anualizado equivalente 
(CAE)

 

Tempo  
  de   
uso 

Valor 
residual 

(VR)

Despesas 
com 

manutenção 
(D)

Fator de 
valor 

presente 
(FVP)

Valor 
presente: 
Despesas 

VP(D)

Valor 
presente: 

Valor 
residual 
VP(VR)

Custo 
com 

depreci-
ação

Deprecia-
ção acu- 
mulada

Despesas 
acumu-
ladas

VP total 
acumu-

lado

Quilometra-
gem  anual 
estimada  **

Horas tra-
balhadas 
estimadas 
***      

(Anos) (R$ 1,00) (R$ 1,00) Índice (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) km/ano h/ano R$/ANO R$/Hora R$/Km
0 47.767,86 47.767,86 0,00 0,00 0,00 0,00
1 36.137,68 2.411,47 0,89286 2.153,10 32.265,79 15.502,07 15.502,07 2.153,10 17.655,17 35.450 2.160 19.773,79 9,155 0,558
2 33.256,23 11.542,40 0,79719 9.201,53 26.511,66 5.754,13 21.256,20 11.354,63 32.610,83 35.450 2.160 19.295,76 8,933 0,544
3 32.531,16 5.276,84 0,71178 3.755,95 23.155,04 3.356,62 24.612,82 15.110,58 39.723,40 35.450 2.160 16.538,79 7,657 0,467
4 29.852,42 12.525,63 0,63552 7.960,26 18.971,76 4.183,28 28.796,10 23.070,84 51.866,95 35.450 2.160 17.076,36 7,906 0,482
5 23.458,73 11.160,83 0,56743 6.332,96 13.311,11 5.660,64 34.456,75 29.403,80 63.860,55 35.450 2.160 17.715,55 8,202 0,500

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa
* Atualizado até Jun/04 (UFIR/IPCA)

***  Estimadas 180 horas fixas por mês
**** Inclusa taxa de desconto de 12% a.a.

Custo anualizado equivalente 
(CAE)

** Estimado em função da média aritmética das últimas quilometragens que foram registradas quando de reparos/serviços no final  do período pesquisado, dividida 
igualmente pelo número de anos de uso.

Tabela 4.46  Cálculo do Custo Anualizado Equivalente -  Grupo V *
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Tabela 4.47  Cálculo do Custo Anualizado Equivalente -  Grupo VI *

Tempo  
  de   
uso 

Valor 
residual 

(VR)

Despesas 
com 

manutenção 
(D)

Fator de 
valor 

presente 
(FVP)

Valor 
presente: 
Despesas 

VP(D)

Valor 
presente: 

Valor 
residual 
VP(VR)

Custo 
com 

depreci-
ação

Deprecia-
ção acu- 
mulada

Despesas 
acumu-
ladas

VP total 
acumu-

lado

Quilometra-
gem  anual 
estimada  **

Horas tra-
balhadas 
estimadas 
***      

(Anos) (R$ 1,00) (R$ 1,00) Índice (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) (R$ 1,00) km/Ano h/Ano R$/Ano R$/Hora R$/Km
0 62.507,03 0,00 62.507,03 0,00 0,00 0,00 0,00
1 44.938,40 1.428,32 0,9009009 1.286,78 40.485,05 22.021,98 22.021,98 1.286,78 23.308,76 50.850 2.160 25.872,72 11,98 0,51
2 33.944,74 6.628,18 0,8116224 5.379,58 27.550,31 12.934,74 34.956,72 6.666,36 41.623,08 50.850 2.160 24.305,12 11,25 0,48
3 28.223,06 11.706,44 0,7311914 8.559,65 20.636,46 6.913,85 41.870,57 15.226,00 57.096,57 50.850 2.160 23.364,66 10,82 0,46

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa
* Atualizado até Jun/04 (UFIR/IPCA)

***  Estimadas 180 horas fixas por mês
**** Inclusa taxa de desconto de 11% a.a.

Custo anualizado equivalente 
(CAE)

** Estimado em função da média aritmética das últimas quilometragens que foram registradas quando de reparos/serviços no final  do período pesquisado, dividida 
igualmente pelo número de anos de uso.

 

Para o grupo I, o CAE mínimo foi obtido no sétimo ano de uso. Para o grupo II, o CAE 

mínimo ocorreu no 4° ano. No grupo III, o CAE mínimo foi obtido para o 1° e 2° ano de uso 

respectivamente, mas devido a ausência de informações sobre gastos de manutenção para este 

grupo nos dois primeiros anos de uso, considera-se mais provável que o CAE mínimo seja o 

correspondente ao 4° ano de uso, que é o terceiro menor dentre todos. 

Para o grupo IV, o CAE mínimo ficou também com o 1° ano de uso, mas devido à falta de 

dados do período a respeito de gastos com manutenção, é mais prudente considerar o 3° ano 

de uso como o que possui de fato, o  menor CAE. O grupo V apresentou o CAE mínimo no 3° 

ano de uso e o grupo VI, que tem apenas 3 anos de uso, até o momento da pesquisa (2003), 

teve no último ano seu menor CAE.  

Portanto, excluindo-se os resultados referentes aos CAE mínimos, no 1° ano de uso, dos 

grupos II e IV , por serem duvidosos,  tem-se dois grupos com ponto econômico de 

substituição calculados pelo método CAE  de três anos de uso e dois grupos com quatro anos 

de uso ( Figura  4.14). Um grupo sinaliza com três anos em diante e outro com sete anos 

(dados incompletos). 

Figura 4.14 Valores dos Custos Anualizados Equivalentes em Função da 
Quilometragem Estimada por Grupos de Veículos
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4.4 Análise Global do Ponto Econômico de Renovação da Frota da IFMT / 
Norte 

A pesquisa mostrou que  é possível encontrar os pontos econômicos mais adequados para 

renovar os veículos da frota da IFMT/Norte, que na verdade não são pontos mas, em geral são 

faixas de tempo que podem se estender por vários anos, logicamente que com uma margem de 

erro elevada devido à metodologia empregada e  à  carência de informações. 

Os veículos do grupo I, pelos resultados obtidos pelo método simplificado e pelo CAE 

estariam sendo substituídos no período adequado – 7° ano de uso. No entanto, se houvessem 

informações sobre gastos com manutenção nos primeiros anos de uso, quilometragem, 

consumo de combustível e se tivesse adotado uma taxa de juros menor, em torno de 12% a.a., 

provavelmente já teria passado do ponto econômico.  Pelo método clássico já teria passado do 

ponto ideal mas ainda estaria numa faixa de custo médio anual total  ainda próxima, com 

variação entre o quarto e o sétimo ano de uso de apenas 4,5% entre o valor mínimo e o 

máximo. O grupo teve 83 % de seus veículos substituídos no ano de 2003 por outro modelo.  

Os veículos do grupo II, apesar de apresentarem o ponto econômico pelos três métodos 

empregados no quarto ano de uso e de serem substituídos parcialmente (31%) com seis anos 

de uso, não significou perdas significativos, pois a variação do custo médio anual total e do 

custo anualizado equivalente foi  pequena entre o terceiro e o sexto ano de uso deste grupo 

(7,57% pelo método clássico; 4,49% pelo método simplificado e 3,85% pelo método CAE). 

Pelo resultado da pesquisa, o grupo III teve o seu ponto econômico no primeiro ano de uso, 

obtido pelos três métodos,  mas a sua substituição no primeiro ano de uso encontraria barreira 

referente à legislação que define o que seja material permanente e que exige a sua utilização 

por pelo menos dois anos. O segundo menor ponto econômico do grupo III foi aos dois anos 

de uso.  È preciso ressaltar, porém, que não existem informações sobre gastos com 

manutenção do grupo no primeiro ano de uso e que as informações do segundo ano estão 

incompletas. O grupo não teve nenhuma renovação em 2003. 

O comportamento do grupo IV é semelhante ao do grupo III, com exceção do segundo menor 

ponto econômico que neste grupo acontece no terceiro ano de uso e não no segundo ano de 

uso como no grupo III. No entanto, ambos, a partir do terceiro e quarto ano de uso têm 

apresentado tendência crescente nos seus custos anuais totais. O  grupo IV teve  75% de suas 

amostras substituídas em 2003.   
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O grupo V teve o seu ponto econômico identificado no terceiro ano de uso e a partir de então 

o custo médio anual total se mostrou com tendência crescente, servindo de indicativo para a 

oportunidade de reposição dos veículos deste grupo. Em 2003, a metade dos veículos do 

grupo foram substituídos por outro modelo.  

O grupo VI, por enquanto, tem mostrado custos médios anuais totais decrescentes, de onde se 

denota que ainda não atingiu o seu ponto econômico. Em 2003 não houve substituição   de 

nenhum veículo do grupo. 

 A determinação do período ótimo para reposição dos veículos e um planejamento estratégico, 

que permita fazer a substituição da frota dentro destes ciclos mais favoráveis,  implicarão em 

redução dos gastos com manutenção para o Erário Público, bem como, em menor perda do 

capital imobilizado devido à depreciação do patrimônio. 

Na gestão dos recursos públicos, a cada dia mais escassos,  onde se busca ofertar à população, 

cada vez mais bens e serviços, com melhor qualidade e menos ônus para o contribuinte, são 

grandes os desafios e o conhecimento é uma ferramenta importante para o gestor comparar 

resultados,  poder planejar e decidir com acerto onde, como, quanto e quando aplicá-los. 

Pela análise  da pesquisa, percebe-se, em primeiro lugar, que é vital se ter um banco de dados 

com informações suficientes e confiáveis para subsidiá-la, ou que se tenha um sistema de 

custos eficaz que possa  oferecer aos gestores públicos, o ponto de apoio necessário  para 

tomar decisões estratégicas,  se pautando pelo princípio da economicidade, que deve reger a 

administração pública.  

O Sistema de Informações Contábeis, Orçamentárias e Financeiras do Estado da Bahia 

(SICOF) não é suficiente para fornecer as informações adequadas para a apuração do custo 

operacional dos veículos da frota da IFMT/ Norte, sendo que, a implantação de um sistema de 

apropriação de  custos públicos no estado da Bahia, a partir do ano 2003, já é um passo 

importante para que se possa ter uma visão detalhada, esmiuçando mais a fundo a estrutura 

dos custos públicos, distribuídos  pelas diversas atividades exercidas pela Administração 

estatal.  

Sem informações disponíveis, se torna mais difícil planejar e tomar decisões, a  exemplo de  

quando e como renovar uma frota. A Administração Pública tem que pautar suas decisões 

pelas normas legais, que na maioria das vezes são  baseadas no empirismo, nos dotes 

intelectuais ou na intuição dos seus agentes políticos e públicos. As pesquisas são importantes 
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porque podem ajudar a melhorar a qualidade das leis que regem-na, e por conseguinte, 

contribuir para a melhoria das instituições.  

No presente estudo de caso,  pelo método clássico obteve-se um custo mínimo anual para  

uma média de 3,5 anos de uso e pelos outros métodos uma média de quatro anos. Portanto, 

pelos três métodos aplicados, chegou-se a um ponto econômico que ficou na média dos 

grupos pesquisados entre o terceiro e o quarto ano de uso. 

Este período pode se estender por até dois ou mais anos, como aconteceu com o grupo II, sem 

aumento significativo no custo médio anual, com o mesmo percentual de custo médio total  

sobre o preço do veículo novo,  a depender da dinâmica  do mercado e do comportamento dos 

custos operacionais. 

 Porém, este veículo vai perdendo valor de  revenda, o que aumenta gradativamente  o custo 

de reposição da frota, pois o que estará aumentando dentro do custo global serão os gastos 

com manutenção (que não agregam valor na mesma proporção), conforme se queria 

demonstrar neste estudo de caso e  pode ser bem visualizado nas séries de figuras de números 

4.15 a 4.38, cujos resultados foram alcançados  empregando-se o método CAE. 

A título de demonstração, tomando o grupo III como exemplo, e os custos médios anuais de 

capital, de manutenção e total calculados pelo método clássico, tem-se no terceiro ano de uso 

um custo do capital de R$ 5.481,00 para um custo de manutenção de R$ 3.323,00 e um custo 

total de R$ 8.804,00 em valores arredondados. Se o veículo fosse substituído a cada cinco 

anos de uso, o custo do capital cairia para R$ 4.686,00 enquanto o custo com manutenção 

aumentaria para R$ 6.161,00, implicando num custo total anual de R$ 10.847,00.  

Pois bem, considerando-se as duas alternativas possíveis, renovação de três em três anos ou 

de cinco em cinco anos e um período de estudo do comportamento dos custos dos dois 

modelos ao longo de quinze anos,  neste período ter-se-iam feito cinco substituições do 

modelo que usa o critério de substituição trienal  e ter-se-iam feito três substituições do 

modelo que adota o modelo qüinqüenal. 

No modelo trienal, após quinze anos de uso obtém-se um custo de manutenção total 

acumulado de R$ 49.845,00 enquanto que no modelo qüinqüenal o custo de manutenção total 

acumulado atinge R$ 92.415,00, portanto, uma diferença total de R$ 42.970,00 a mais com 

manutenção optando pela troca a cada cinco anos, ou  cerca de R$ 2.864,00 por ano, 
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equivalente a um gasto de cerca de 32% a mais sobre o custo médio anual total do modelo 

trienal. 

O custo total acumulado, em quinze anos de uso, do modelo trienal chega a R$ 132.060,00 e o 

do  modelo qüinqüenal chega a R$ 162.705,00, ou seja, uma diferença total R$ 30.645,00 , 

equivalente a R$ 2.043,00 por ano.  

Enquanto isso, no mesmo período de quinze anos, o custo com o capital no modelo trienal 

será de R$ 82.215,00 e o custo do capital no modelo qüinqüenal cairá para R$ 70.290,00, 

significando uma redução total de R$ 11.925,00 no custo do capital, ou seja, de R$ 795,00 por 

ano. 

Pelos valores compilados, percebem-se como os gastos com manutenção sobrepujam a 

redução do custo do capital quando se ultrapassa o ponto econômico de renovação da frota, 

conforme a hipótese aventada na introdução deste trabalho.  

Uma outra forma de se demonstrar o aumento dos custos médios anuais  com manutenção 

dentro do custos anuais totais, em função do tempo de uso, é com o auxílio de gráficos que 

permitem  uma melhor visualização do fenômeno.    

Assim, usando o método CAE, no grupo I, enquanto o custo equivalente anual por quilômetro 

cai 6%, de 0,26 R$/Km para 0,24 R$/Km, entre o 4° e o 7° ano de uso, a participação do custo 

de manutenção no custo total aumentou 11%.  

Figura 4.15 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                     
do Grupo I  (Método CAE) -  1° ano de uso
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Figura 4.16 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção 
do Grupo I  (Método CAE) -  2° ano de uso
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Figura 4.17 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção 
do Grupo I  (Método CAE) -  3° ano de uso
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Figura 4.18 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção 
do Grupo I  (Método CAE) -  4° ano de uso
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Figura 4.19 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção 
do Grupo I  (Método CAE) - 5° ano de uso
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Figura 4.20 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção 
do Grupo I  (Método CAE) -  6° ano de uso
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Figura 4.21 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                      
do Grupo I  (Método CAE) -  7° ano de uso
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No grupo II, entre  o 3° e o 6° ano de uso,  o custo anualizado caiu 3,7%, de 0.32R$/Km para 

0,31R$/Km, enquanto o custo de manutenção aumentou sua participação no custo total em 

16%.  

Figura 4.22 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                  do 
Grupo II  (Método CAE) -  1° ano de uso
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Figura 4.23 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                  
do Grupo II  (Método CAE) -  2° ano de uso
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Figura 4.24 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                  
do Grupo II  (Método CAE) -  3° ano de uso
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Figura 4.25 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                  
do Grupo II  (Método CAE) -  4° ano de uso
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Figura 4.26 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                  
do Grupo II  (Método CAE) -  5° ano de uso
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Figura 4.27 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                  
do Grupo II  (Método CAE) -  6° ano de uso
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No Grupo III, entre o 1° e o 6° ano, para uma variação de 14% no CAE, o custo de 

manutenção subiu 50% sua participação no custo total. 

Figura 4.28 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                        
do Grupo III (Método CAE) -  1° ano de uso
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Figura 4.29 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                      
do Grupo III (Método CAE) -  2° ano de uso
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Figura 4.30 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                      
do Grupo III (Método CAE) -  3° ano de uso
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Figura 4.31 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                      
do Grupo III (Método CAE) -  4° ano de uso
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Figura 4.32 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                  
do Grupo III (Método CAE) -  5° ano de uso
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Figura 4.33 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                  
do Grupo III (Método CAE) -  6° ano de uso
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 No Grupo IV, entre o 2° e o 5° ano, o custo equivalente anual por quilômetro  variou entre 

0.31 e 0,34 R$/Km, ou seja, cerca de 11%, mas o custo  de manutenção cresceu em 26% sua 

participação no custo total como pode ser observado na seqüência de tabelas 4.34 a 4.38. 

 

Figura 4.34 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção 
do Grupo IV (Método CAE) -  1° ano de uso
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Figura 4.35 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                      
do Grupo IV (Método CAE) -  2° ano de uso
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Figura 4.36 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                      
do Grupo IV (Método CAE) -  3° ano de uso

Despesas de 
manutenção

31%

Despesas de 
capital
69%

Despesas de capital

Despesas de manutenção

 
 

Figura 4.37 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                      
do Grupo IV (Método CAE) -  4° ano de uso
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Figura 4.38 Comparativo entre o Custo com Capital  e o de Manutenção                      
do Grupo IV (Método CAE) -  5° ano de uso
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Utilizando-se de gráficos comparativos entre custos anuais com o capital e os custos com 

manutenção obtidos pelo método clássico, conforme figuras 4.39 a 4.52, os resultados 

mostram uma tendência semelhante àquela mostrada pelo método CAE. 

Figura 4.39 Custo Médio Anual Total do Grupo I em Função do Tempo 
de Uso Calculado pelo Método Clássico 
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Figura 4.40 Comparativo entre o Custo Médio Anual do Capital e o de 
Manutenção do Grupo I ( Método Clássico) 
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Figura 4.41 Custo Médio Anual Total do Grupo II em Função do Tempo 
de Uso Calculado pelo Método Clássico 
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Figura 4.42 Comparativo entre o Custo Médio Anual do Capital e o de 
Manutenção do Grupo II ( Método Clássico) 
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Figura 4.43 Percentuais de Participação dos Custos de Capital e de Manutenção no 
Custo Médio Anual Total do Grupo II  ( Método Clássico) 
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Figura 4.44 Custo Médio Anual Total do Grupo III em Função do Tempo 
de Uso Calculado pelo Método Clássico 
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Figura 4.45 Percentuais de Participação dos Custos de Capital e de Manutenção no Custo 
Médio Anual Total do Grupo III  ( Método Clássico) 
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Figura 4.46 Custo Médio Anual Total do Grupo IV em Função do Tempo 
de Uso Calculado pelo Método Clássico 
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Figura 4.47 Percentuais de Participação dos Custos de Capital e de Manutenção no 
Custo Médio Anual Total do Grupo IV  ( Método Clássico) 
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Figura 4.48 Custo Médio Anual Total do Grupo V em Função do Tempo 
de Uso Calculado pelo Método Clássico 
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Figura 4.50 Percentuais de Participação dos Custos de Capital e de Manutenção no 
Custo Médio Anual Total do Grupo V  ( Método Clássico) 
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Figura 4.51 Custo Médio Anual Total do Grupo VI em Função do Tempo 
de Uso Calculado pelo Método Clássico 
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Figura 4.52 Comparativo entre o Custo Médio Anual do Capital e o de 
Manutenção do Grupo VI ( Método Clássico) 
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Também  pelo  método simplificado podemos ver nos gráficos das  figuras 5.53 a 5.59, que 

apesar do custo médio  anual total ter se mantido estável entre o terceiro e o sexto ano de uso, 

no grupo II, a componente de custos relativos a manutenção passou sua participação de 15% 

para 35% do total, enquanto o custo financeiro passou de 26% para 22%, e o custo com 

depreciação passou de 59% para 43%. 
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Figura 4.53 Custo Médio Anual Total  Obtido pelo Método Simplificado - Grupo II
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Figura 4.54 Comparativo entre os Custos de Manutenção, Financeiro e a 
Depreciação do Grupo II (Método Simplificado) - 1° Ano de Uso
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Figura 4.55 Comparativo entre os Custos de Manutenção, Financeiro e a 
Depreciação do Grupo II (Método Simplificado) - 2° Ano de Uso
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Figura 4.56 Comparativo entre os Custos de Manutenção, Financeiro e a 
Depreciação do Grupo II (Método Simplificado) - 3° Ano de Uso
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Figura 4.57 Comparativo entre os Custos de Manutenção, Financeiro e a 
Depreciação do Grupo II (Método Simplificado) - 4° Ano de Uso

53%

22%

25%

Depreciação média 
anual

Custo anual médio
de manutenção 

Custo financeiro
médio anual

 
 

Figura 4.58 Comparativo entre os Custos de Manutenção, Financeiro e a 
Depreciação do Grupo II (Método Simplificado) - 5° Ano de Uso
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Figura 4.59 Comparativo entre os Custos de Manutenção, Financeiro e a 
Depreciação do Grupo II (Método Simplificado) - 6° Ano de Uso
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Mesmo nos períodos em que o custo médio anual total com a frota de veículos permanece 

estabilizado ou decrescente a parcela de custos relativa à manutenção continua crescendo sua 

participação no custo total, implicando que a frota  vai perdendo valor de revenda, e 

conseqüentemente aumentando os gastos  para  reposição dos veículos. 

Portanto, a luz dos resultados obtidos nesta pesquisa, com as informações que foram possíveis 

de se obter (Vale ressaltar que foram utilizados os preços de tabela e não o preço real de 

compra e que há lacunas nas informações sobre gastos com manutenção), e com as taxas de 

juros estimadas,  conclui-se que os veículos do grupo I,  estariam sendo substituídos na época  
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correta (sete anos de uso), pelos  métodos CAE e de custo médio anual simplificado e já teria 

passado do ponto econômico (quatro anos) pelo método clássico.  

Pelo bom senso, o ponto econômico estaria situado no quarto ano (calculado pelo método 

clássico) ou  no  sexto ano  (segundo menor custo total  calculado pelos métodos CAE e 

simplificado) de vez que no sétimo ano de uso do grupo I a amostragem foi parcial (Vide 

tabela 4.48). 

Grupo
Método do Custo 

Médio Anual 
Simplificado

Método Clássico
Método do Custo 

Anualizado 
Equivalente

Média Geral

Nº (anos de uso) (anos de uso) (anos de uso) (anos de uso)

Grupo I *   7 *   4 *   7 6
Grupo II    4                             4                              4                           4
Grupo III *   1 *   1 *   1 1
Grupo IV *   1 *   1 *   1 1
Grupo V    3                             3                              3                           3
Grupo VI **   3 **   3 **   3 3

Tabela 4.48   Ponto Econômico de Renovação da frota de Veículos na IFMT / Norte

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa
* Informações incompletas sobre gastos com manutenção nos primeiros anos de uso
** O grupo possui apenas três anos de uso  

No grupo II, por todos os métodos empregados chegou-se ao quarto ano de uso como período 

mais adequado para substituição da frota. Nos grupos III e IV, o menor custo médio se deu no 

primeiro ano de uso, mas tal resultado não é totalmente  confiável, pois, as informações sobre 

os gastos de manutenção, nos três primeiros anos de uso,  estão incompletas. 

 Portanto, o mais provável é que o ponto econômico esteja situado no segundo ou quarto ano 

de uso no grupo III e no terceiro ano no grupo IV. Para os veículos do grupo V, o ponto 

econômico de substituição foi encontrado para o terceiro ano de uso, pelos três métodos 

empregados. 

O Grupo VI também não apresentou resultado conclusivo, porque foram analisados apenas 

três anos de uso, porém, do primeiro ao terceiro ano, o custo médio anual vem decrescendo, o 

que implica que o ponto econômico deverá estar situado do terceiro ano de uso em diante.   

Vale ressaltar, que além do  custo de manter um veículo, existe um custo não computado, 

devido à paralisação –  o custo da falta:  a indisponibilidade que aumenta com o tempo de uso, 

exigindo maior número de  veículos de reserva devido a redução na  confiabilidade da frota, 

sob pena de  perda operacional nas atividades fins, além de danos à imagem da Instituição.  
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Os fatores que interferem nos custos operacionais de um veículo são tão variados e complexos 

que se torna difícil estabelecer um padrão  que retrate com fidelidade o comportamento do 

conjunto de uma frota, ou estabelecer uma equação que defina-o ao longo de toda a sua vida 

útil.  

Pela análise das diferenças, relativas a gastos com manutenção (peças e serviços), obtido nas 

amostras, denota-se que o cálculo do ponto econômico por grupos ( média dos custos das 

amostras) não é confiável, pois o desvio-padrão e a variância entre elas são muito elevados. 

Podem-se utilizar outros métodos para comparar o desempenho das várias amostras. 

 Conclui-se que os resultados são mais confiáveis quando o acompanhamento  for feito de 

forma individualizada, veículo a veículo. O controle individualizado dá melhor margem de 

segurança para a tomada de decisões, porém, é preciso criar uma estrutura para se fazer este 

controle do custo operacional, o que gera outro custo (administrativo). 

Quando se busca encontrar a depreciação real, levando em conta os preços de mercado, não é 

fácil obter informações fidedignas (faltam publicações especializadas pormenorizadas) e por 

outro lado se torna difícil prever o comportamento futuro dos preços de uma marca ou  

modelo, em longo prazo,  pois são influenciados por fatores muito complexos como juros, 

variação cambial, tributação, crise econômica, nível de emprego e  de renda, nível de gastos 

com manutenção e consumo, durabilidade, continuidade ou descontinuidade  na produção, 

obsolescência do modelo, qualidade os serviços pós-venda, opcionais disponíveis, conforto, 

segurança,  gosto do consumidor, aceitação da marca/modelo,  dentre outros, os quais são 

difíceis de ser mensurados. 

O que pode ser feito é pesquisar a desvalorização dos diversos modelos e tentar encontrar um 

padrão que seja equivalente ou monitorar preços em tempo real e fazer projeções  estatísticas, 

ou ainda usar de cálculos matemáticos para fazer estimativas que nem sempre são precisos.      

Por outro lado, os gastos com manutenção, mesmo dentro de um grupo homogêneo (marca, 

modelo, ano, versão, combustível) sofrem variações extremas, pois também sofrem 

influências diversas (grau de utilização, tipo de pavimentação, qualidade da manutenção, zelo 

do condutor, adequação do veículo, ...) 

Uma vez controlados todos os principais elementos que influem nos custos  torna-se  possível  

calcular os valores prováveis dos custos futuros,  lançando mão de estimativas, cálculos 
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através de fórmulas ou de projeções estatísticas para cada um dos custos (depreciação, 

manutenção e financeiro), em função do  tempo de uso que se queira encontrar. 

 Então, poder-se-á compará-lo com os períodos anteriores, antecipando o planejamento de 

renovação da frota. Assim, conforme os resultados obtidos a cada ano, se formariam lotes de 

veículos para descarte, em função do comportamento do seu custo médio anual total 

comparado. 

Projetando as linhas de tendências do custo médio anual manutenção, juros e depreciação, 

pode-se  planejar gastos futuros e  o período mais adequado para renovação da frota de 

veículos, reduzindo conseqüentemente os gastos com manutenção e o custo de reposição. 

 Em ensaios nesta pesquisa, conseguimos obter fórmulas que davam até 100% ( R2 =1) de 

margem de acerto, para projeções de 1 e 2 anos (mas como a base de dados possui larga 

margem de erro, logicamente que o resultado não pode ter margem de acerto superior às 

informações que subsidiam estes resultados), logo, a confiabilidade das projeções dependerá 

da confiabilidade das informações disponíveis (Vide figura 4.60).  

Figura 4.60 Linhas de Tendências por Grupos de Veículos dos Custos Médios Anuais Totais Calculados 
pelo Método Clássico em Função do Tempo de Uso
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Para os grupos pesquisados, utilizando o método do custo médio anual com auxílio de 

matemática financeira  (Clássico),  as fórmulas que mais se aproximam das curvas de 

tendências (Obtidas através de ferramentas do Excel) para dois os anos seguintes,  são as 

relacionadas abaixo: 

Grupo I:  ( ))9,0982.106,382.277,230 22 =+−= Rx xy  
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Grupo II:   ( )934,0776.11352.338,354 22 =+−= Rx xy  

Grupo III:   ( )8762,05,012.7 21739,0 == Rxy    

Grupo IV:    ( )893,02,142.714,635304,16 22 =++= Rx xy   

Grupo V:   ( )7968,0445.143,603.262,388 22 =+−= Rx xy  

Grupo VI :  ( )1050.1526,347304,99 22 =++−= Rx xy   

Nos períodos em que os preços dos veículos usados permanecem estáveis,  desvalorizando 

menos, o custo médio  total anual tende  ao seu ponto mínimo. Foram justamente nestes 

períodos ou imediatamente após que se obteve  os menores valores médios, ou seja, o ponto 

econômico,   implicando em época mais oportuna para renovação da frota . 

Quando se comparam as três variáveis mais importantes no comportamento dos custos totais 

de uma frota de veículos conclui-se que depreciação acelerada e juros altos geram um custo 

elevado do capital  (Nos grupos I e II chegou-se a mais de 50% do valor do veículo novo), no 

primeiro ano de uso, aumentando o prazo em que seja compensatório fazer a substituição, 

enquanto que o nível de uso, de desgaste e de deterioração do veículo e conseqüentemente os 

gastos com manutenção vão determinar o ponto econômico, a partir do qual é mais viável 

fazer a troca, porque daí em diante ocorre perda do capital com aumento das despesas. 

Assim, a condição ideal seria aquela na qual se comprasse veículos que sofram menor 

desvalorização inicial , ou seja, que possuam alto percentual de  valor de revenda sobre o 

preço do veículo novo, a baixas taxas de juros (Se possível com receitas próprias, pois 

somente considerar-se-ia uma taxa de custo de oportunidade ) e que se tenha o mínimo de 

gastos com manutenção (período inicial  de uso). 

Com base em informações obtidas sobre o grupo VI, ao analisar os descontos recebidos em 

relação ao preço de tabela (16,5%) e descontando-se também o valor do ICMS (10% sobre 

preço de tabela) que depois é recolhido aos próprios cofres do Tesouro Estadual  (operação de 

importação direta através da fábrica) obteve-se custo de depreciação de apenas 1%, 

considerando-se o valor do veículo usado após o  primeiro ano, usando o método de 

depreciação dos dígitos ou soma dos anos. 
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Com o desconto acima seria possível trocar de veículo após um ano de uso com custo de 

depreciação e de manutenção mínimos e apenas o custo financeiro elevado. Se houver uma 

dotação própria específica para tal fim (Fundo rotativo de renovação de frota) este custo 

financeiro também seria minimizado, só necessitando de uma dotação complementar ou 

podendo até se obter resultados positivos. 

Porém, tal pretensão esbarraria em entrave burocrático, pois a Lei n° 4.320, de 17 de março de 

1964, no seu artigo 15, § 2º, estabelece que “para efeito de classificação da despesa considera-

se material permanente o de duração superior a 2 anos”, pois do contrário seria considerado 

despesa  de consumo. Sugere-se que a mesma seja revista para adaptação ao princípio de 

economidade que deve reger a Administração Pública.  

Realizando  pesquisas de adequação da frota,  que possibilitem saber qual o tipo de veículo 

que melhor se adapta a cada  serviço, quais os modelos que sofrem menor desvalorização 

inicial, que apresentam menores gastos com manutenção, que tenham menor consumo de 

combustível (inclusive com a possibilidade de adquirir veículos movidos a gás natural para 

certas regiões), utilizando racionalmente e renovando na época certa é possível reduzir o 

custeio  com os serviços de transporte.  

A SEFAZ-BA possui um sistema de controle de manutenção básico que precisa ser expandido 

para analisar um número maior de indicadores das  funções de transporte, devendo o mesmo, 

de preferência, ser informatizado. Sugere-se que seja criado um sistema onde possam ser 

armazenados pelo menos alguns dos indicadores mais importantes dos custos operacionais de 

seus veículos: gastos com peças, serviços, combustível, pneus, óleo/filtros, quilometragem 

rodada/dia ou mês, horas trabalhadas/dia ou mês, horas paradas para manutenção, consumo 

(quilometragem por litro de combustível ), etc.  

Atualmente, a maior parte dos veículos da SEFAZ trabalham com equipamento de 

comunicação de dados, o que poderia  ser uma das fontes para alimentar o sistema com 

informações que servirão mais tarde para as decisões gerenciais.                                                                    
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V. CONCLUSÃO 

A questão central norteadora deste estudo se refere à problemática da substituição de ativos 

fixos, neste caso – a frota de veículos da IFMT/ Norte, uma organização pública sem fins 

lucrativos, integrante da estrutura organizacional da  Secretaria da Fazenda do Estado da 

Bahia, onde se busca identificar o tempo de uso no qual se obterá a otimização dos custos 

totais acumulados, ao longo da vida útil do bem, ou seja, qual é o ponto econômico de 

reposição dos veículos desta organização? 

A hipótese levantada nesta pesquisa é de que o estabelecimento do ponto econômico, em 

relação à periodicidade mais adequada para substituição de veículos da frota de uma 

organização, incorre em menor custo de manutenção para a mesma, o que pode ser 

perfeitamente aplicável na Secretaria da Fazenda, onde certamente trará ganhos significativos 

na melhor aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. 

O estudo foi direcionado para obtenção do ponto econômico através de três métodos 

diferentes: menor custo médio anual simplificado, menor custo médio anual clássico e menor 

custo anualizado equivalente. Pelo método do custo médio anual simplificado e pelo método 

do custo anualizado equivalente o ponto econômico médio de todos os seis grupos 

pesquisados ficou em 3,16 anos, e pelo método do custo médio anual clássico o ponto 

econômico médio dos grupos ficou em 2,66 anos de uso, conforme tabela 4.48. A média geral  

dos pontos econômicos obtidos pelos três métodos, considerando-se todos os grupos 

pesquisados foi de três anos. 

 Daí, a validação  da hipótese objeto deste estudo já que,  ultrapassando a faixa de tempo ideal  

para reposição  da frota tem-se, em geral,  um aumento do custo de manutenção que não 

valoriza o veículo na mesma proporção dos gastos, elevando o nível dos custos totais da frota, 

a longo prazo, para esta  organização, conforme demonstrado no capítulo anterior.   

Assim, a hipótese levantada foi confirmada, provando que  é factível e aplicável à Secretaria 

da Fazenda, onde certamente trará redução no custeio de sua frota, precisando fazer a ressalva 

de que a base de informações  disponíveis é incompleta, introduzindo, através da metodologia 

empregada, uma margem de erro não mensurada nos resultados alcançados.  
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A carência de dados não permite uma análise mais aprofundada para saber se os parâmetros 

adotados  pela administração estadual têm sido eficazes na determinação do ponto econômico  

mas nota-se com base nos resultados obtidos na pesquisa,  que a observância do ponto 

econômico para substituição da frota tem sido cumprida apenas  parcialmente.  

Logicamente que o processo de renovação da frota na SEFAZ-BA não envolve apenas fatores 

econômicos, mas depende do arcabouço da legislação normatizadora, além  de um processo 

de decisão política, de planejamento orçamentário, da disponibilidade de recursos próprios ou 

captação de recursos de terceiros, das necessidades de outros órgãos,  e de inúmeros outros 

fatores. 

 Para que os métodos adotados para se encontrar o ponto econômico alcancem os fins visados 

é imprescindível que seja adotado um sistema de controle dos principais custos operacionais 

da frota e de indicadores da função  transporte, com ampliação do sistema básico já existente. 

Pela pesquisa teórica percebe-se a importância de fazer distinção entre a vida útil de um bem 

que é o tempo máximo de sua utilização até o esgotamento total de sua capacidade produtiva, 

dando uma idéia de durabilidade,  e a vida útil econômica que leva em conta o reflexo da 

variação de custos, em função do tempo de uso, sobre a estrutura econômico-financeira da 

organização, estando ainda correlacionada com outros conceitos como a eficiência, a 

produtividade, a obsolescência  e à inadequação do bem. 

Este estudo ajuda a lançar luzes sobre um tema que ainda é pouco pesquisado no serviço 

público estadual. O estudo de caso permitiu aprofundar conhecimentos sobre os principais 

custos que incidem sobre a aquisição, a manutenção e a operação da frota de veículos da 

IFMT/ Norte e que influem na determinação da vida útil econômica da mesma,   podendo 

proporcionar subsídios para a SEFAZ-BA  reduzir seus custos com manutenção e fazer  

melhor avaliação dos projetos de investimentos futuros para renovação da frota.  

Desta forma, ressalta-se a importância das organizações, em especial a Secretaria de 

Administração do Estado da Bahia que é o órgão responsável pelo processo de padronização, 

de aquisição, alienação e descarte  da frota de veículos do Estado,  observarem na substituição 

de sua frota de veículos, o critério do ponto econômico adequado, baseado no conceito de 

vida útil econômica, lastreado por algum método de pesquisa, ou por um sistema confiável de 

custos e de informações gerenciais, pois assim, se reverterá em melhores resultados para as 

mesmas. 
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 Por fim, espera-se que este trabalho sirva de estímulo  para a realização de  outras pesquisas 

científicas que  venham contribuir para a melhoria do desempenho das organizações públicas, 

tornando-as mais eficientes e eficazes, minimizando o custeio do serviço público e tornando a 

carga tributária do Estado menos onerosa para os contribuintes.    
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	Neste contexto,  o  Estado busca o equilíbrio financeiro de suas contas, provendo receitas que possam fazer face às despesas da administração pública  em atender às demandas crescentes  da   sociedade, para isso  aperfeiçoando suas instituições, modernizando suas práticas administrativas. 
	Conforme o seu  Regimento Interno (1), a  Secretaria de Estado da Fazenda da Bahia  (SEFAZ-BA) tem como  função precípua  “formular, coordenar e executar as funções de  administração tributária, financeira e contábil do Estado” e para alcançar seus objetivos  necessita,  como parte do suporte logístico, de um  serviço de transporte. A sua  frota é constituída  de veículos próprios,   cuja manutenção é terceirizada. 
	Apesar de ser dada importância secundária aos setores  de transportes dentro das Secretarias de Estado, por não fazer  parte de suas atividades fins, sabe-se que eles representam significativa parcela do seu custeio. 
	A SEFAZ  tem em sua estrutura organizacional a Superintendência de Administração Tributária com três Diretorias de Administração Tributária (DAT): Norte, Sul e Metropolitana;  cada qual  possui uma Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito,  muito   dependente   do serviço de transporte, por ser  responsável prioritariamente pela fiscalização externa, ostensiva e preventiva. 
	Neste aspecto, um dos motivos deste trabalho se deve ao fato de que dois terços da frota de veículos existente na Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito Norte (IFMT / NORTE) já possuem mais de  5 anos de uso, o que implica numa tendência  de apresentar maior necessidade de paradas para  manutenção, aumentando o custo operacional. 
	Existe também a cultura no serviço público de uso exaustivo de seus veículos até o sucateamento  quase total antes de substituí-los. Esta prática possibilita a diluição dos custos do capital empregado na aquisição da frota, mas, por outro lado, vai aumentando a depreciação acumulada obtendo-se baixo valor de revenda  na alienação destes ativos. 
	 Assim, é  preciso levar em conta não apenas os custos isolados, mas comparar os custos totais observados  ao longo de toda a vida útil do veículo, para se encontrar um período que seja o mais adequado para se fazer a renovação da frota com o mínimo de gastos. 
	 
	1.2 Problema 
	Há aqui a preocupação em se  estabelecer o ponto econômico em relação à periodicidade mais adequada de substituição dos veículos de uma organização.Diante deste quadro, essa pesquisa se endereça para a seguinte questão:  qual é o ponto econômico de substituição dos veículos  em relação à vida útil da frota da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia ? 
	1.3 Hipótese 
	O estabelecimento do ponto econômico, em relação à periodicidade mais adequada para substituição de veículos da frota de uma organização, incorre em menor custo de manutenção para a organização, o que pode ser perfeitamente aplicável na Secretaria da Fazenda, onde, certamente trará ganhos significativos na melhor aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.  
	 
	 
	1.4 Objetivos 
	1.4.1 Objetivo Geral 
	Desenvolver um estudo exploratório sobre o ponto econômico de renovação de  frota de veículos em uma organização, tendo como estudo de caso a Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito Norte, unidade administrativa da Secretaria da Fazenda da Bahia, no período de 1996 a 2003. 
	1. 4.2. Objetivos Específicos  
	 Levantar dados sobre a frota de veículos da IFMT /Norte, no intervalo de tempo entre os anos de 1996 a 2003. 
	 Pesquisar sobre os principais custos da IFMT/Norte, no período de 1996 a 2003, relacionados com a frota de veículos objeto do estudo. 
	 Identificar  o ponto econômico de renovação da frota de veículos da IFMT/Norte, com auxílio dos seguintes métodos: custo médio anual (simplificado), custo médio anual com auxílio de matemática financeira (clássico) e do custo anualizado equivalente (CAE). 
	1.5. Justificativa 
	O tema gestão de frotas  ainda  é   pouco estudado na Administração Pública. As empresas privadas que têm fins lucrativos há muito tempo buscam ter um maior controle sobre os seus custos operacionais no setor de transportes, como forma de  aumentar sua competitividade ou sua margem de lucro.  
	A Administração Pública, na atualidade, baseia-se no princípio da eficiência. Portanto, todo  esforço para que se possa aumentar a produtividade é desejável, pois sobram verbas para aplicação em outras atividades mais essenciais ou pode-se diminuir o ônus da carga tributária sobre os contribuintes. 
	É um dever do Estado  gerir bem seus recursos,  preservando seus ativos,  e,  para isso,  são importantes estudos para monitoramento da frota disponível, maximizando sua utilização com menores custos. 
	Nessa perspectiva, esse  estudo é relevante porque seus resultados podem oferecer aos gestores públicos  subsídios para planejar melhor sua política de substituição de frotas e com isso, colaborar para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. 
	Por tudo isso, este estudo é importante porque os seus resultados são generalizáveis e extensíveis a outros órgãos , e pode contribuir em termos de redução dos gastos públicos com os serviços de transporte,  melhorando assim,  o desempenho do Fisco e do  Estado. 
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