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RESUMO 

Saber o momento certo para renovar a frota é um ponto importante na 
gestão de empresas que optam por possuírem frota própria para realizar suas 
atividades, sejam elas na área de logística/distribuição ou vendas. Este trabalho 
buscou analisar este momento ideal e para isto apresentou um referencial sobre 
aquisição e manutenção de veículos, trazendo conceitos sobre vida útil do veículo, 
despesas fixas e variáveis e depreciação. Com base neste contexto, o objetivo geral 
deste trabalho foi comparar um método de renovação de frota de veículos pelo VPL 
com o método utilizado por empresa de grande porte em indústria automobilística de 
Curitiba. Os objetivos específicos estudados foram: descrever o método utilizado 
pela empresa de grande porte, descrever o método desenvolvido pelo critério de 
VPL e comparar os dois métodos. Foi realizado estudo de caso fictício com base em 
um veículo com características reais, dentro de cenários reais, o qual foi aplicado o 
modelo desenvolvido para avaliação da sensibilidade das variáveis: custo médio de 
manutenção, distância média percorrida (consumo de pneus, lubrificantes, 
combustível, desgaste de componentes elétricos e mecânicos) e condições de uso. 
A partir de uma análise utilizando três possíveis cenários de período de compra e 
rodagem foi comparado este modelo de avaliação pelo VPL com o modelo utilizado 
pela indústria. Como resultado o estudo mostrou que a empresa renova sua frota no 
mesmo período indicado como melhor VPL pelo modelo desenvolvido, mesmo que 
ela não tenha realizado uma análise financeira. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
Renovação de frota de veículos, valor presente líquido, 

operação e manutenção. 
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INTRODUÇÃO  

As organizações buscam constantemente o aumento da competitividade, o 

melhor desempenho econômico e financeiro e a melhor gestão de recursos. Esses 

cenários têm forçado as empresas buscarem continuamente o estudo de alternativas 

para redução de despesas. Para realizar suas atividades, muitas possuem frota de 

veículos própria, seja para equipe de vendas ou para distribuição e logística.  

Algumas empresas optam por terceirizar o serviço logístico, já outras 

querem gerir de perto de forma a ter excelência em todas suas atividades. Estes 

veículos não são bens de vida útil longa, e necessitarão substituição para 

desempenhar sua função. A vida útil econômica de veículo é o período de utilização 

que minimiza o seu custo médio anual, essa vida dependerá dos custos de 

manutenção e de propriedade (REIS, 2001, p.61).  

Conhecer, controlar, medir e avaliar a produtividade do negócio são 

questões vitais para desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos da empresa 

(JIM e KITE-POWELL, 2000, p. 3). Saber o momento certo de renovação de uma 

frota parece ser ponto importante na gestão de uma empresa que possui esta 

atividade, quer para reduzir suas despesas ou proporcionar qualidade na prestação 

de serviços e satisfação do cliente. 

Com base neste contexto, o objetivo geral deste trabalho é comparar o 

momento ideal para renovar a frota de veículos leves entre um modelo baseado no 

estudo da evolução dos gastos de operação pelo VPL e o método utilizado por 

empresa de grande porte em indústria automobilística de Curitiba. 

Para atingir tal objetivo, o trabalho foi estruturado com os seguintes objetivos 

específicos: 

• Enumerar gastos envolvidos na operação de frota de veículos; 

• Conceituar método financeiro do VPL, fluxo de caixa descontado e questões 

fiscais e tributárias; 

• Descrever método desenvolvido pelo critério de VPL;  

• Relatar método utilizado pela empresa; 

• Comparar resultados; 
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REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1. Vida útil de veículos  
 

A pergunta básica que as empresas fazem é: quanto tempo a empresa deve 

utilizar o veículo antes de trocá-lo por um novo? Alguns fatores influenciam na vida 

útil econômica do veículo. Em primeiro lugar aparece o custo do capital. Para a 

empresa parece vantajoso manter o veículo em operação por prazos mais longos. 

Há fatores negativos que contrapõem a esse aspecto, como o custo de manutenção 

que envolve basicamente peças de reposição e os custos com oficina. No início da 

vida útil, os custos de manutenção são pequenos, e a cada ano vão aumentando. 

Além disso, o veículo deixa de produzir receita quando está parado na oficina. Pode 

também quebrar durante um serviço e dar prejuízos maiores como efeitos negativos 

na imagem da marca e socorro. (ALVARENGA e NOVAES, 1994, p. 136). 

 A Receita Federal fixou as taxas de depreciação para veículos de transporte 

de passageiros em 20% ao ano, por 5 anos, referência NCM 8703 (Instruções 

Normativas SRF nºs. 162/98 e 130/99). 

 

2. Gastos de operação da frota 
 

Foram considerados vários custos para o estudo do momento ótimo de 

renovação de frota. Existem custos bastante relevantes que afetam diretamente a 

operação dos veículos, como todos os gastos com manutenção e todos os custos de 

capital, que afetam diretamente a operação da empresa. 

Neste estudo, o custo pouco relevante é o de mão de obra, pois esta estará 

presente na empresa independente de renovação de frota. Na dissertação de 

Adriano Araújo de Lima é realizada uma classificação dos custos, neste trabalho 

utilizaram-se algumas delas para avaliar os custos envolvidos no estudo de caso 

realizado. (LIMA, 2002, p. 22-27) 

Os custos fixos incidem independentemente da utilização do bem. Já os 

custos variáveis tem variação quanto a utilização do veículo e foram considerados 

neste estudo conforme dados da tabela 1 abaixo: 
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CUSTOS	  FIXOS	  (CONSTANTES)	   CUSTOS	  VARIÁVEIS	  (VARIAM	  DE	  
ACORDO	  COM	  UTILIZAÇÃO)	  

IPVA	   COMBUSTÍVEL	  
LICENCIAMENTO	   PLANO	  DE	  MANUTENÇÃO	  

SEGURO	  OBRIGATÓRIO/	  DPVAT	   PNEUS,	  CÂMARAS,	  LUBRIFICAÇÃO	  
DEPRECIAÇÃO	  

	  REMUNERAÇÃO	  DE	  CAPITAL	  
	  Tabela 1 – Custos Fixos e variáveis 

 

Entre custos fixos e variáveis, pode-se também dividi-los em outros grupos 

para melhor entendimento, na tabela 2 é possível ter esta visualização: 

 

CUSTOS	  DE	  TER	  (TEM	  RELAÇÃO	  
COM	  O	  CAPITAL	  INVESTIDO)	  

CUSTOS	  DE	  MANTER	  (TEM	  RELAÇÃO	  
COM	  A	  MANUTENÇÃO)	  

CUSTOS	  DE	  OPERAÇÃO	  (TENDEM	  
A	  SER	  CONSTANTES)	  

DEPRECIAÇÃO	   PLANO	  DE	  MANUTENÇÃO	   COMBUSTÍVEL	  
REMUNERAÇÃO	  DE	  CAPITAL	  

	  
PNEUS,	  CÂMARAS,	  LUBRIFICAÇÃO	  

Tabela 2 – Divisão de grupos de custos 

 

• Custo de Ter (possuir): está relacionado ao custo do capital investido, 

decresce com os anos e envolve as variáveis: 

- Remuneração de Capital; 

- Depreciação. 

Por depreciação pode-se entender como o custo ou a despesa decorrente 

do desgaste ou da obsolescência dos ativos imobilizados (máquinas, veículos, 

móveis, imóveis e instalações) da empresa. Ao longo do tempo, com a 

obsolescência natural ou desgaste com uso na produção, os ativos vão perdendo 

valor, essa perda de valor é apropriada pela contabilidade periodicamente até que 

esse ativo tenha valor reduzido a zero. 

A depreciação do ativo imobilizado diretamente empregada na produção, 

será alocada como custo, por sua vez, os ativos que não forem usados diretamente 

na produção, terão suas depreciações contabilizadas como despesa. 

No Brasil, em termos contábeis, o cálculo da depreciação deverá obedecer 

aos critérios determinados pelo governo, através da Secretaria da Receita Federal, 

art. 305 do RIR/99, que estipula o prazo de dez anos para depreciarmos as 

máquinas, cinco anos para veículos, dez anos para móveis e vinte e cinco anos para 

os imóveis.  
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A depreciação é uma técnica contábil que independe da influência 

administrativa, visa a atender às exigências do Fisco quanto à dedução do Imposto 

sobre a Renda das empresas em percentuais fixados. A razão dessa depreciação é 

a de promover a capitalização das empresas, para quando o objeto que está sendo 

usado ser substituído no seu descarte, fazendo a entidade "poupar" recursos que 

seriam distribuídos aos sócios ou acionistas, afinal, o lucro contábil da entidade, que 

será distribuído "monetariamente", foi reduzido por um efeito contábil "não 

monetário", através da depreciação, e assim, capitalizou a empresa no exato valor 

lançado nesta rubrica, através do lançamento a débito do patrimônio na “despesa 

com depreciação”. 

O custo de depreciação está relacionado a perda de valor do equipamento à 

medida que vai sendo utilizado e ficando velho, normalmente essa desvalorização é 

ditada pelo mercado de usados, sendo influenciada por alguns fatores como preço 

do equipamento novo, marca, modelo, aceitação no mercado (VALENTE, 

PASSIGLIA e NOVAES, 1997, p.34). 

Nesta análise de desvalorização, parece ser vantajoso a empresa manter o 

veículo em operação pelo maior tempo possível, com depreciação reduzindo, no 

entanto vale lembrar que os custos com manutenção crescem a cada ano. 

• Custos de Manter 

- Custos de Manutenção da frota. 

São aqueles ligados à manutenção dos equipamentos de transporte, como 

os custos com peças de reposição, materiais e mão-de-obra de manutenção. Estes 

são pequenos quando o equipamento é novo e podem aumentar com o passar do 

tempo. Nas empresas que possuem frotas em área distintas, é importante analisar 

qual a política e sistemática de manutenção adequada, pois a periodicidade altera 

consideravelmente a análise. 

Os custos de manutenção tem influência no cálculo do ponto econômico de 

substituição, sendo importante a empresa manter um controle com o histórico 

desses custos. Algumas metodologias propostas para cálculo do ponto econômico 

de substituição sugerem que os custos de manutenção sejam estimados quando a 

empresa não possuir histórico dos mesmos. 
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Outra forma utilizada para se expressar o custo de manutenção é atribuir um 

percentual em relação ao valor do veículo novo (VALENTE, PASSAGLIA e 

NOVAES, 1997, p.28).  

• Custos de Operação 

São aqueles gerados pela utilização do equipamento, tendem a ser 

constantes caso o maquinário esteja com o plano de manutenção sempre em dia: 

- Combustível; 

- Pneus, câmaras, lubrificação. 

Nas classificações acima, os custos que tem maior representatividade neste 

estudo são os relativos à manutenção do veículo, cujo impacto é maior dependendo 

da idade, rodagem, carregamento utilizado, e à remuneração de capital, que 

também afeta diretamente o Fluxo de Caixa da empresa. 

Depois de selecionadas as variáveis, foi elaborado o Fluxo de Caixa 

Descontado, onde o estudo demonstrou o resultado financeiro para certo intervalo 

de tempo, que determinou-se mais abaixo. 
 
 

3. Fluxo de caixa descontado 
 
O Fluxo de Caixa Descontado (FCD) resulta no valor presente dos fluxos de 

caixa previstos, descontados a uma taxa que reflita seu grau de risco. 

O levantamento do fluxo de caixa de uma empresa é a base principal para a 

sua avaliação e projeção adequadas.  São quesitos fundamentais para o 

levantamento de um fluxo de caixa (ABREU FILHO e OUTROS, 2008, p. 49 - 50): 

- trate a inflação de modo consistente, moeda constante; 

- utilize o fluxo de caixa livre, após os impostos; 

- inclua todos os efeitos do projeto diretos e indiretos; 

- ignore os custos passados e utilize preços atuais de mercado; 

- depreciação representa ajuste contábil. 

 

O fluxo de caixa descontado (FCD) é a principal metodologia utilizada para 

se avaliar empresas e projetos. A abordagem do FCD é amplamente utilizada por 

bancos de investimentos, consultorias e empresários quando querem calcular o 
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valor de uma empresa, seja para fins internos, de análise de investimento ou para 

fusões e aquisições. 

Pela abordagem do FCD, o valor de uma empresa é determinado pelo fluxo 

de caixa projetado, descontado por uma taxa que reflita o risco associado ao 

investimento. O valor de uma empresa calculado pelo método do FCD é obtido a 

partir dos seguintes elementos relevantes:  

1. Estimativa do fluxo de caixa; 

2. Determinação da taxa de desconto; 

3. Cálculo do valor residual; 

4. Cálculo do valor da empresa. 

A projeção dos fluxos de caixa começa com a projeção da receita e de todos 

os itens da Demonstração de Resultados da empresa avaliada (MACHADO, 2002, 

54).  

Dentre os modelos matemáticos comumente utilizados, este é o que fornece 

resultado mais confiável, pois captura todos os elementos que afetam o valor do 

negócio de maneira abrangente, e por ser um método de natureza econômica, 

reflete de forma mais consistente o valor do negócio do que o valor obtido em outros 

métodos utilizados. 

 
 

4. Valor Presente Líquido 
 

O valor presente líquido (VPL), também conhecido como valor atual 

líquido (VAL) ou método do valor atual, é a fórmula matemático-financeira capaz de 

determinar o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa 

de juros apropriada, menos o custo do investimento inicial. Basicamente, é o cálculo 

de quanto os futuros pagamentos somado a um custo inicial estariam valendo 

atualmente. É necessário considerar o valor do dinheiro no tempo.  

Para cálculo do valor presente das entradas e saídas de caixa é utilizada a 

TMA (Taxa Mínima de Atratividade) como taxa de desconto. Se a TMA for igual à 

taxa de retorno esperada pelo acionista, e o VPL > 0, significa que a decisão 

favorável à sua realização. Sendo o VAL superior a zero, o projeto cobrirá tanto o 

investimento inicial, bem como a remuneração mínima exigida pelo investidor, 
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gerando ainda um excedente financeiro. É, portanto, gerador de mais recursos do 

que a melhor alternativa ao investimento, para um nível risco equivalente, uma vez 

que a taxa de atualização reflete o custo de oportunidade de capital. Este indicador 

indica um projeto economicamente viável. Desta maneira, o objetivo da corporação é 

maximizar a riqueza dos acionistas, os gerentes devem empreender todos os 

projetos que tenham um VPL > 0, ou no caso se dois projetos forem mutualmente 

exclusivos, deve escolher-se o com o VPL positivo mais elevado. 

O valor presente líquido para fluxos de caixa uniformes pode ser calculado 

através de fórmula, onde t é a quantidade de tempo (geralmente em anos) que o 

dinheiro foi investido no projeto (começa no ano 1 que é quando há efetivamente o 

primeiro desencaixe de dinheiro), n a duração total do projeto (no caso acima 6 

anos), i o custo do capital e FC o fluxo de caixa naquele período. 

O indicador VPL é, do ponto de vista teórico, em condições estritamente 

deterministas, o mais consistente dos indicadores disponíveis. Contudo, também 

apresenta algumas limitações sendo, sobretudo, de difícil interpretação. 

O VPL não apresenta insensibilidade à escala do projeto, como acontece 

com o IR, TIR e PB. 

O VPL é insensível à duração do projeto e tem como vantagens facilidade de 

cálculo, mas apenas uma vez conhecida uma taxa de atualização apropriada, e 

conceitualmente mais perfeito e complexo que o período de retorno uma vez que 

considera a totalidade dos fluxos assim como o custo de oportunidade do capital 

utilizado. 

Como desvantagens pode-se citar que ele exige que o fluxo de caixa futuro 

seja estimado e que a taxa a ser utilizada seja corretamente determinada (ABREU 

FILHO e OUTROS, 2008, p. 84). O método não é conclusivo quando é aplicado a 

projetos alternativos com vidas económicas substancialmente diferentes 

(WIKIPEDIA, 2013, p. 1). 

O critério do valor presente líquido é o mais utilizado em análise de 

investimento, no entanto não por ser melhor que outros, cada método mede um 

aspecto diferente do projeto, o VPL mede o lucro em termos absolutos (ABREU 

FILHO e OUTROS, 2008, p. 82). 
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5. Conceitos fiscais/tributários 
 
5.1 Compra do Veículo 
 
O valor comercial considerado teve como base o preço atual de um veículo 

com as características requeridas para o tipo de operação proposta. Considerou-se 

neste estudo a compra de um veículo novo “zero quilometro” com destaque de ICMS 

– Imposto sobre Circulação de Mercadorias - e PIS / Cofins, tributos recuperáveis na 

operação. O prazo legal para depreciação é de cinco anos (taxa de 20% ao ano). 

 

 

5.2 Forma de Crédito do ICMS do Ativo Permanente  
 
De acordo com a Lei Kandir (LC 87/1996), nas operações que decorra a 

entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente, a manutenção do crédito 

do imposto depende de controle especial. Esse controle deve se dar por meio do 

"Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente - CIAP. Tal controle é feito pelo 

fato de o crédito do ICMS relativo à aquisição de bem para o ativo somente ser 

permitido se dividido em 48 vezes. Dessa forma, cada mês é apropriado à fração de 

1/48, devendo a 1ª ocorrer no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento, 

excetuada a hipótese do estabelecimento encontrar-se ainda em fase de 

implantação (caso em que o crédito será apropriado à razão entre a unidade e o 

número estabelecido pela diferença entre quarenta e oito e a quantidade de meses 

transcorridos entre a entrada do bem no estabelecimento e o efetivo início de suas 

atividades) e a apropriação da 1ª fração ficará postergada para o mês de efetivo 

início das atividades. 

Notas: 

(1) O quociente de 1/48 será proporcionalmente aumentado ou diminuído, 

"pro rata" dia, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês.   

(2) Não será admitido o credito do valor total da parcela, em cada período de 

apuração do ICMS, relativamente à proporção das operações de saídas ou 

prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou 

prestações efetuadas no mesmo período.                                                                                                
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O cálculo do montante do crédito a ser apropriado será o obtido 

multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator igual a 1/48 da relação 

entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total das 

operações de saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas, para 

fins desse cálculo, as saídas e prestações com destino ao exterior. Ao final do 48º 

mês contado da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente 

do crédito será cancelado. A apropriação do crédito é feita mediante lançamento no 

campo "Outros Créditos" do livro Registro de Apuração do ICMS (Art. 23, § 3º do 

RICMS/PR). 

 

 

            5.3 Alienação ou mudança da destinação do bem do ativo permanente 
 

Quando ocorrer a alienação, saída, perecimento, extravio, deterioração, ou 

mesmo qualquer mudança da destinação do referido bem do ativo permanente 

antes de decorrido o prazo de quatro anos contado da data de sua entrada no 

estabelecimento, não será admitido, a partir da data da ocorrência, o crédito do 

imposto em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio (Art. 23, 

§ 3º, V do RICMS/PR). 

 
 
5.4 IPVA 
 

O Imposto sobre Veículos Automotores - IPVA - constitui tributo estadual, 

cobrado sob forma de alíquota sobre o valor do veículo.    

 No estado do Paraná esta alíquota é de 1,0% ao ano, cobrada nos três 

primeiros meses do ano. Seu valor costuma ser publicado pelos jornais, no final do 

ano anterior e pode ser encontrado no site de Fazenda Estadual (Art. 9º e 16º da Lei 

no. 14.260/2003). 

Neste estudo utilizou-se o SANDERO Expression Hi-Flex 1.6 8V 5p – Código 

FIPE: 025144-5, e no quadro 1 abaixo apresentam-se os valores: 

    Idade Valor revenda IPVA IPVA mensal 
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1 R$ 34.885,00 R$ 348,85 R$ 29,07 

2 R$ 30.920,00 R$ 309,20 R$ 25,77 

3 R$ 27.715,00 R$ 277,15 R$ 23,10 

4 R$ 25.177,00 R$ 251,77 R$ 20,98 

5 R$ 23.568,00 R$ 235,68 R$ 19,64 

6 R$ 21.725,00 R$ 217,25 R$ 18,10 

7 R$ 20.957,00 R$ 209,57 R$ 17,46 

8 R$ 19.472,33 R$ 194,72 R$ 16,23 

9 R$ 18.166,83 R$ 181,67 R$ 15,14 

10 R$ 16.861,33 R$ 168,61 R$ 14,05 

Quadro 1 – Comparativo de valor de IPVA em relação à idade do veículo. 

Fonte: www.fipe.org.br - Ano referência: 2014. 

 
 

5.5 Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 
Vias Terrestres - Seguro obrigatório (DPVAT)   

     

A partir de 1999, o seguro obrigatório, DPVAT, que cobre riscos contra 

terceiros em acidentes, passou a ser cobrado junto com o IPVA. Em 2014 o valor de 

referência é R$110,38 (Lei nº. 11.482/07). 

 
 

METODOLOGIA 

 
Para uma empresa ser competitiva, os gestores precisam administrar seus 

recursos de forma eficiente. A renovação de frota faz parte desta administração. 

Para o trabalho, a metodologia utilizada foi de análise de referenciais teóricos e 

agrupamento de informações pertinentes à operação de uma frota. 

O intuito do trabalho é comparar dois métodos, o primeiro realiza análise que 

se encaixe em diversos tipos de cenários, modificando somente os valores padrão 
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de cada tipo de despesa para cada caso, chegando ao melhor VPL, e o outro 

modelo é uma descrição do método utilizado por empresa de grande porte. 

Através de agrupamento de dados essenciais para a vida útil do veículo foi 

montada uma planilha e realizada a análise do Fluxo de Caixa descontado, onde 

pode ser indicado em qual momento o investimento já passa a ser mais oneroso 

para a empresa, ponto este que será indicado como o momento de troca da frota. 

Foi realizado estudo de caso fictício com base em um veículo com 

características reais, dentro de cenários reais, o qual se aplicou o modelo 

desenvolvido para avaliação da sensibilidade das variáveis: custo médio de 

manutenção, distância média percorrida e condições de uso. 

As principais despesas atreladas a distância média percorrida foram: 

consumo de pneus, de lubrificantes, de combustível, desgaste de componentes 

elétricos e mecânicos. 

 
Características da frota 

 
Para o presente estudo, optou-se pela escolha de um veículo marca 

Renault, modelo Sandero Expression Hi-Flex 1.6 8V 5 portas, para aplicação 

urbana, aquisição zero quilômetro, que percorre em média dois mil quilômetros por 

mês. O veículo opera em jornada de trabalho normal de 8h, de segunda a sexta, 

com motoristas diferenciados. O abastecimento é centralizado. A manutenção é 

externa conforme programação preventiva adquirida com a revenda autorizada. 

Como premissa de estudo, adotou-se frota unitária, a fim de multiplicação pela 

quantidade de frota desejada.  

 

Gastos decorrentes da utilização do Veículo: 

Combustível: 

 

O cálculo do custo é simples, desde que a empresa tenha um bom sistema 

de controle. Basta dividir o preço do combustível pelo rendimento do veículo. 

 
Peças e material de oficina 
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Este custo deve ser controlado pela empresa, por categoria e idade dos 

veículos, por meio de softwares apropriados. Na falta de melhores dados, ele 

geralmente é orçado como um percentual do valor do veículo completo, para uma 

determinada quilometragem padrão. A NTC adota 1,12% ao mês sobre o valor do 

veículo, enquanto a TM usa percentuais menores. Fabricantes de máquinas 

rodoviárias, como a Caterpillar costumam adotar 1% ao mês. 

 

O controle da manutenção 

 

O controle dos custos de manutenção é muito importante para se determinar 

a vida útil econômica do veículo, ou seja, o tempo de operação que minimiza o seu 

custo operacional médio anual. Estes dados geralmente são obtidos por meio da 

Ordem de Serviço, espécie de orçamento-programa que o departamento de 

controle abre quando o veículo entra na oficina, relacionando os serviços a 

executar, os custos de peças e de mão-de-obra. 

 
Pneus, câmaras e protetores 

 

O cálculo do custo por quilômetro é relativamente médias desenvolvidas 

pelo pneu novo, na primeira reforma e na segunda reforma. Normalmente, 

multiplica-se este resultado por um coeficiente (por exemplo, 20%), para cobrir 

eventuais perdas de carcaças antes que completem as duas reformas.  

 

Óleo de cárter, óleo de câmbio e diferencial 

 

O custo por quilômetro é obtido simplesmente multiplicando-se a soma da 

capacidade do cárter mais o remonte previsto pelo preço do litro e dividindo-se o 

resultado pela quilometragem de troca. 

 

Lavagem 

 

O veículo deve sofrer lavagem completa e o custo é obtido dividindo-se o 

preço do serviço pela quilometragem entre as lavagens. 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Considerando as informações obtidas, preparou-se uma planilha de Excel 

em formato de fluxo de caixa descontado com desembolso projetado na linha do 

tempo. Para estabelecer um comparativo sem distorções, escolheu-se 12 anos 

como base para todas as análises. A escolha se justifica pela razão matemática: 

dois ciclos de seis anos = doze anos, ou quatro ciclos de três anos = doze anos, e 

três ciclos de quatro anos = doze anos. Desta forma entende-se que o menor VPL 

(Valor Presente Líquido) para doze anos entre as propostas deve ser escolhido por 

apresentar fluxo de gastos totais. 

Neste estudo foram elencadas todas as despesas mais expressivas no ciclo 

de vida do veículo em estudo. Consideraram-se os custos (Depreciação, 

Licenciamento, seguro obrigatório, combustível, peças e materiais de oficina, pneus, 

câmaras e protetores, óleo e lavagem) e os benefícios tributários (Crédito ICMS e 

Crédito PIS/COFINS) para verificar se há vantagem em renovar a frota e em quanto 

tempo, considerando que o veículo rode 2.000 km ao mês, demonstrada nos 

quadros 2, 3 e 4.  

O quadro 2 representa imagem da planilha com cenário de renovação de 

frota a cada seis anos, o quadro 3 representa imagem da planilha com cenário de 

renovação de frota a cada quatro anos e o quadro 4 representa imagem da planilha 

com cenário de renovação de frota a cada três anos. 

O quadro 2 abaixo representa imagem da planilha com cenário de 

renovação de frota a cada seis anos com média de 2.000 km rodados mês gerando 

um VPL de R$ 100.063,00. 
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Quadro 2 – Cenário 1 do Estudo do Fluxo de Caixa Descontado: 2 ciclos de 

6 anos. 

 

O quadro 3 abaixo representa imagem da planilha com cenário de 

renovação de frota a cada quatro anos com média de 2.000 km rodados mês 

gerando um VPL de R$ 87.132,00. 

 

 
Quadro 3 – Cenário 2 do Estudo do Fluxo de Caixa Descontado: 3 ciclos de 

4 anos. 

Cenario	  (2	  ciclos	  de	  6	  anos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Compra	  Veículo
Valor	  Residual	  (	  tabela	  fipe) R$ 39.841	   34.885 30.920 27.715 25.177 39.841	   34.885 30.920 27.715 25.177
Receita	  Revenda -‐23.568	   -‐23.568	  
Ganho	  de	  Capital 23.568 23.568
IR	  Ganho	  Capital 8.013 8.013
Depreciação 60 meses 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968
Crédito	  ICMS	  /	  48	  Veiculos 12% al íquota -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	  
Crédito	  PIS/Cofins	  -‐	  Deprec 9,25% al íquota -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   0 -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   0
Licenciamento	  (IPVA	  PR) 1,00% al íquota 398 349 309 277 252 236 398 349 309 277 252 236
Seguro	  obrigatório	  (DPVAT) 171,09	  	  	  	  	   R$	  /	  ano 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

Quilometragem	  (	  Km	  ) 2.000	  	  	  	  	  	  	   Km	  /	  mês
R$/Km 0,260	  	  	  	   0,260	  	   0,290	  	  	   0,330	  	  	  	   0,360	  	  	  	   0,380	  	  	  	   0,260	  	  	  	   0,260	  	  	   0,290	  	  	  	   0,330	  	  	  	   0,360	  	  	  	   0,380	  	  	  
R$ 6.240 6.240 6.960 7.920 8.640 9.120 6.240 6.240 6.960 7.920 8.640 9.120

R$/Km 0,183	  	  	  	   0,193	  	   0,306	  	  	   0,473	  	  	  	   1,031	  	  	  	   1,031	  	  	  	   0,183	  	  	  	   0,193	  	  	   0,306	  	  	  	   0,473	  	  	  	   1,031	  	  	  	   1,031	  	  	  
R$ 4.392 4.632 7.344 11.352 24.744 24.744 4.392 4.632 7.344 11.352 24.744 24.744

Pneus,	  câmaras	  e	  protetores 0,018	  	  	  	  	  	  	   R$/Km 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
Óleo	  de	  cárter 0,007	  	  	  	  	  	  	   R$/Km 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177
Óleo	  de	  câmbio	  e	  diferencial 0,003	  	  	  	  	  	  	   R$/Km 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Lavagem	  e	  engraxamento 0,045	  	  	  	  	  	  	   R$/Km 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080
Efeito	  IR	  Lucro	  Real 34% -‐6.505	   -‐6.569	   -‐7.723	   -‐9.401	   -‐14.548	   -‐12.247	   -‐6.505	   -‐6.569	   -‐7.723	   -‐9.401	   -‐14.548	   -‐12.247	  

Fluxo Caixa Livre 44.499 4.784 7.023 10.281 20.272 8.219 44.499 4.784 7.023 10.281 20.272 8.219
Taxa	  Livre	  de	  Risco 12,00% a.a
Valor	  Presente	  Líquido 100.063	  	   39.159 3.705 4.786 6.165 10.698 3.817 18.186 1.720 2.223 2.863 4.968 1.773

Peças	  e	  material	  de	  oficina

Combustível

ANOS

Cenario	  (3	  ciclos	  de	  4	  anos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Compra	  Veículo
Valor	  Residual	  (	  tabela	  fipe) R$ 39.841	   34.885 30.920 39.841	   34.885 30.920 39.841	   34.885 30.920
Receita	  Revenda -‐27.715	   -‐27.715	   -‐27.715	  
Ganho	  de	  Capital 35.683 35.683 35.683
IR	  Ganho	  Capital 12.132 12.132 12.132
Depreciação 60 meses 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968
Crédito	  ICMS	  /	  48	  Veiculos 12% al íquota -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	  
Crédito	  PIS/Cofins	  -‐	  Deprec 9,25% al íquota -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	  
Licenciamento	  (IPVA	  PR) 1,00% al íquota 398 349 309 277 398 349 309 277 398 349 309 277
Seguro	  obrigatório	  (DPVAT) 171,09	  	  	  	  	   R$	  /	  ano 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

Quilometragem	  (	  Km	  ) 2.000	  	  	  	  	  	  	   Km	  /	  mês
R$/Km 0,260	  	  	  	   0,260	  	   0,290	  	  	   0,330	  	  	  	   0,260	  	  	  	   0,260	  	  	  	   0,290	  	  	  	   0,330	  	  	   0,260	  	  	  	   0,260	  	  	  	   0,290	  	  	  	   0,330	  	  	  
R$ 6.240 6.240 6.960 7.920 6.240 6.240 6.960 7.920 6.240 6.240 6.960 7.920

R$/Km 0,183	  	  	  	   0,193	  	   0,306	  	  	   0,473	  	  	  	   0,183	  	  	  	   0,193	  	  	  	   0,306	  	  	  	   0,473	  	  	   0,183	  	  	  	   0,193	  	  	  	   0,306	  	  	  	   0,473	  	  	  
R$ 4.392 4.632 7.344 11.352 4.392 4.632 7.344 11.352 4.392 4.632 7.344 11.352

Pneus,	  câmaras	  e	  protetores 0,018	  	  	  	  	  	  	   R$/Km 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
Óleo	  de	  cárter 0,007	  	  	  	  	  	  	   R$/Km 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177
Óleo	  de	  câmbio	  e	  diferencial 0,003	  	  	  	  	  	  	   R$/Km 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Lavagem	  e	  engraxamento 0,045	  	  	  	  	  	  	   R$/Km 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080
Efeito	  IR	  Lucro	  Real 34% -‐6.505	   -‐6.569	   -‐7.723	   -‐9.401	   -‐6.505	   -‐6.569	   -‐7.723	   -‐9.401	   -‐6.505	   -‐6.569	   -‐7.723	   -‐9.401	  

Fluxo Caixa Livre 44.499 4.784 7.023 -‐5.302	   44.499 4.784 7.023 -‐5.302	   44.499 4.784 7.023 -‐5.302	  
Taxa	  Livre	  de	  Risco 12,00% a.a
Valor	  Presente	  Líquido 87.132	  	  	  	  	   39.159 3.705 4.786 -‐3.180	   23.484 2.222 2.870 -‐1.907	   14.083 1.332 1.721 -‐1.144	  

Combustível

Peças	  e	  material	  de	  oficina

ANOS
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O quadro 4 abaixo representa imagem da planilha com cenário de 

renovação de frota a cada três anos com média de 2.000 km rodados mês gerando 

um VPL de R$ 79.085,00. 

 

 
Quadro 4 – Cenário 3 do Estudo do Fluxo de Caixa Descontado: 4 ciclos de 

3 anos. 

 

ANALISE DOS RESULTADOS 

 
Neste estudo se observou que a variável mais significativa corresponde ao 

valor de revenda dos veículos, que inclusive é superior ao valor contábil, gerando 

ganho de capital, que deve ser tributado pelo IR. Identificou-se que muitos gastos 

crescem significativamente associados a distância rodada pelos veículos e 

interferem no estudo.. Mesmo com a demonstração dessas variações pode-se 

observar que o NPV associado a substituição dos veículos a cada três anos 

apresenta menor valor. Com o objetivo de demonstrar os impactos, agrupou-se em 

um modelo como o quadro 5 abaixo, que mostra que quanto maior a média de 

rodagem dos veículos menor o custo unitário do km rodado 

 

Cenario	  (4	  ciclos	  de	  3	  anos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Compra	  Veículo
Valor	  Residual	  (	  tabela	  fipe) R$ 39.841	   34.885 39.841	   34.885 39.841	   34.885 39.841	   34.885
Receita	  Revenda -‐30.920	   -‐30.920	   -‐30.920	   -‐30.920	  
Ganho	  de	  Capital 23.905 23.905 23.905 23.905
IR	  Ganho	  Capital 8.128 8.128 8.128 8.128
Depreciação 60 meses 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968
Crédito	  ICMS	  /	  48	  Veiculos 12% al íquota -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	   -‐1.052	  
Crédito	  PIS/Cofins	  -‐	  Deprec 9,25% al íquota -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	   -‐737	  
Licenciamento	  (IPVA	  PR) 1,00% al íquota 398 349 309 398 349 309 398 349 309 398 349 309
Seguro	  obrigatório	  (DPVAT) 171,09	  	  	  	  	   R$	  /	  ano 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

Quilometragem	  (	  Km	  ) 2.000	  	  	  	  	  	  	   Km	  /	  mês
R$/Km 0,260	  	  	  	   0,260	  	   0,290	  	  	   0,260	  	  	  	   0,260	  	  	  	   0,290	  	  	  	   0,260	  	  	  	   0,260	  	  	   0,290	  	  	  	   0,260	  	  	  	   0,260	  	  	  	   0,290	  	  	  
R$ 6.240 6.240 6.960 6.240 6.240 6.960 6.240 6.240 6.960 6.240 6.240 6.960

R$/Km 0,183	  	  	  	   0,193	  	   0,306	  	  	   0,183	  	  	  	   0,193	  	  	  	   0,306	  	  	  	   0,183	  	  	  	   0,193	  	  	   0,306	  	  	  	   0,183	  	  	  	   0,193	  	  	  	   0,306	  	  	  
R$ 4.392 4.632 7.344 4.392 4.632 7.344 4.392 4.632 7.344 4.392 4.632 7.344

Pneus,	  câmaras	  e	  protetores 0,018	  	  	  	  	  	  	   R$/Km 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
Óleo	  de	  cárter 0,007	  	  	  	  	  	  	   R$/Km 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177
Óleo	  de	  câmbio	  e	  diferencial 0,003	  	  	  	  	  	  	   R$/Km 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Lavagem	  e	  engraxamento 0,045	  	  	  	  	  	  	   R$/Km 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080
Efeito	  IR	  Lucro	  Real 34% -‐6.505	   -‐6.569	   -‐7.723	   -‐6.505	   -‐6.569	   -‐7.723	   -‐6.505	   -‐6.569	   -‐7.723	   -‐6.505	   -‐6.569	   -‐7.723	  

Fluxo Caixa Livre 44.499 4.784 -‐15.770	   44.499 4.784 -‐15.770	   44.499 4.784 -‐15.770	   44.499 4.784 -‐15.770	  
Taxa	  Livre	  de	  Risco 12,00% a.a
Valor	  Presente	  Líquido 79.085	  	  	  	  	   39.159 3.705 -‐10.746	   26.686 2.525 -‐7.323	   18.186 1.720 -‐4.991	   12.393 1.172 -‐3.401	  

Combustível

Peças	  e	  material	  de	  oficina

ANOS
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Quadro 5 – Desenvolvimento dos custos por Km rodado em relação ao 

tempo. 

 

MÉTODO UTILIZADO PELA EMPRESA 

A empresa analisada é uma indústria automobilística da cidade de Curitiba, 

de grande porte, que conta com aproximadamente quatro mil funcionários e possui 

em média setenta veículos utilitários leves em sua frota própria. 

 Os veículos são destinados para empréstimos aos funcionários, para rodarem 

principalmente em Curitiba e região metropolitana, podendo ser utilizados para 

viagens de pequenas e médias distâncias.  

 Os veículos rodam em média dois mil quilômetros por mês, possuem poucos 

sinistros e tem quase sempre os mesmos usuários.  

 A empresa possui acordo mundial e só pode adquirir as marcas Renault, 

Nissan, Ford e Volvo, pois possui um desconto frotista que varia de 15 a 18% na 

aquisição.  

 A política de empréstimo dita que o usuário é responsável por danos 

causados ao veículo, pois este só possui seguro contra terceiros. As manutenções 

são realizadas sempre dentro do programa de revisão programada da 

concessionária responsável pela venda, manutenções preventivas e corretivas, 

exceto os serviços de lataria e pintura que são realizados por outro fornecedor 

cadastrado. Os veículos contam com rastreador. 

 O controle das despesas possui três grandes grupos: manutenção, taxas e 

combustível. As multas são de responsabilidade dos usuários.  A administração 

Km	  /mês 6 4 3 6 4 3
1.500	  	  	  	  	  	   80.902	  	  	  	  	   72.837	  	  	  	  	   66.242	  	  	  	  	   0,37	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,34	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.000	  	  	  	  	  	   100.063	  	  	   87.132	  	  	  	  	   79.085	  	  	  	  	   0,35	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,27	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.500	  	  	  	  	  	   119.224	  	  	   101.427	  	  	   91.928	  	  	  	  	   0,33	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,28	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.000	  	  	  	  	  	   138.385	  	  	   115.723	  	  	   104.772	  	  	   0,32	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,27	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.500	  	  	  	  	  	   157.546	  	  	   130.018	  	  	   117.615	  	  	   0,31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.000	  	  	  	  	  	   176.706	  	  	   144.313	  	  	   130.458	  	  	   0,31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.500	  	  	  	  	  	   195.867	  	  	   158.609	  	  	   143.302	  	  	   0,30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5.000	  	  	  	  	  	   215.028	  	  	   172.904	  	  	   156.145	  	  	   0,30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5.500	  	  	  	  	  	   234.189	  	  	   187.199	  	  	   168.988	  	  	   0,30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6.000	  	  	  	  	  	   253.350	  	  	   201.495	  	  	   181.832	  	  	   0,29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6.500	  	  	  	  	  	   272.510	  	  	   215.790	  	  	   194.675	  	  	   0,29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7.000	  	  	  	  	  	   291.671	  	  	   230.085	  	  	   207.518	  	  	   0,29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7.500	  	  	  	  	  	   310.832	  	  	   244.381	  	  	   220.362	  	  	   0,29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

R$/	  kmNPV	  -‐	  Cenários	  de	  substituição
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destes veículos é realizada por três pessoas. O leasing financeiro foi avaliado, mas 

exigiria maior controle e aumento do quadro de funcionários da empresa.  

 A política atual de renovação de frota de veículos da empresa estabelece o 

limite de 90.000 quilômetros rodados ou três anos de uso, o que ocorrer primeiro, 

podendo ser alterada a qualquer momento pela governança corporativa. Após este 

período, cria-se politica de venda destes veículos para os funcionários da própria 

empresa. 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se a utilização deste modelo para aplicação em outras análises 

que tenham por objetivo auxiliar a tomada de decisão sobre o melhor momento de 

substituir os veículos em uma operação bem caracterizada, sendo necessária a 

adequação das variáveis de acordo com cada cenário.  

Ao comparar o período de três anos do método VPL com os três anos 

utilizados pela empresa, mesmo que a empresa tenha boa sensibilidade do 

momento ideal de troca, recomenda-se uma validação dos dados levando-se em 

conta os detalhes de cada operação e considerando a análise por modelo de 

veículo. 

  

 

CONCLUSÃO 

 
A partir de uma necessidade contemporânea de constantemente obter 

melhores desempenhos econômicos financeiros e excelência em suas operações, 

mantendo-se assim competitiva e fortalecida no mercado, as empresas necessitam 

de técnicas e metodologias de redução de custos e adequada gestão de recursos 

para analisar o momento ideal para uma renovação periódica de frotas de veículos 

próprios, com isso otimizando suas atividades. Para tanto, foram analisadas as 

variáveis envolvidas na aquisição e evolução de gastos de manutenção, conceitos 

sobre vida útil, depreciação e despesas fixas e variáveis. Conceituou-se VPL e Fluxo 
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de Caixa Descontado. Além disto, foram enumerados os tipos de gastos que 

impactam diretamente na operação de veículos em Curitiba, impostos e taxas de 

aquisição e operação. Com estes dados, calculou-se o fluxo de caixa descontado 

em três cenários visando determinar o VPL da operação.  

Os dados foram coletados utilizando um estudo de caso fictício com base 

em um veículo com características reais, dentro de cenários reais aplicando-se a 

metodologia desenvolvida para avaliação da sensibilidade das variáveis: custo 

médio de manutenção, distância média percorrida e condições de uso, além de 

análises de referenciais teóricos e agrupamento de informações pertinentes à 

operação. Definiu-se assim o VPL em três cenários diferentes como forma de 

compará-los e determinar o momento ideal para troca da frota.  Descreveu-se o 

modelo utilizado por empresa de grande porte em indústria automobilística de 

Curitiba, comparando os resultados. Diante das duas descrições, pôde-se comparar 

os dois períodos, o momento de renovação da frota pelo método do VPL sugere a 

troca a cada três anos, coincidindo com o período utilizado pela empresa de forma 

empírica e atingiu-se o objetivo do trabalho. 
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