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RESUMO 

O trabalho descreve as caracteristicas de uma empresa do setor de serviço de 

transportes rodoviários de cargas, a sondagem economica e expectativas para o 

setor de transportes. Com  objetivo de demosntrar as areas envolvidas no processo 

de uma transportadora, foi escolhida para o presente estudo a Transportadora 

Zimmer Ltda,  uma empresa familiar do setor de transporte rodoviários de cargas.  

Através da vivência da autora deste trabalho, dentro da empresa em estudo foi 

identificado problemas no setor comercial e nas margens de contribução das 

vendas. As analises e resultados sobre os processos descritos em conjunto com a 

pesquisa bibliográfica possibilitou sugestões de melhorias propostas para area 

commercial da Transportadora Zimmer. 

 PALAVRAS-CHAVE: Setor de serviços, gestão comercial, margem de contribuição. 
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1 INTRODUÇÃO 

No dia a dia de toda a sociedade os prestadores de serviços de comunicação 

e transportes estão inseridos como parte essencial da  conexão da economia com 

outros  setores até o consumidor final, evidenciando no trabalho apresentado os  

princípios básicos do transporte rodoviário de carga seca e sua funcionalidade, 

demonstrando processos operacionais, comerciais e financeiros da empresa 

apresentada neste estudo, afim de  identificar  e implantar possíveis melhorias nas 

operações com o objetivo de tornar constante o sucesso e sustentabilidade do 

negócio. 

A escolha da Transportadora Zimmer Ltda, foi motivada por ser o local de 

trabalho atual da   autora desta pesquisa, possibilitando uma visão geral do negocio, 

conhecimento das rotinas de todas as áreas que envolvem o processo de realização 

do serviço ofertado, possibilitando o estudo sobre identificação  e implantação de 

melhorias dentro dos processos da empresa e de sua atuação profissional. 

Para este estudo foi realizado a pesquisa de campo e pesquisa-ação, com 

objetivo de conseguir informações e construir conhecimento sobre os processos 

operacionais de uma empresa familiar inserida no setor de transporte rodoviário de 

caga seca, permitindo o levantamento das hipóteses de novas formas de 

remuneração com o objetivo de responder  o problema estudado sobre o impacto da 

a remuneração variável   na margem de contribuição e no lucro liquido de vendas da 

Transportadora Zimmer.  

 A realização  deste trabalho consite em três fases: a primeira é a pesquisa 

bibliográfica a segunda fase  define o método de coleta de dados e determinação da 

amostra e a ultima descreve as técnicas de registro de dados e analise da pesquisa. 

A pesquisa tem o objetivo de identificar os processo operacionais, identificar 

os fatores determinantes no custo dos fretes, identificar a forma de remuneração dos 

funcionários, identificar o impacto da remuneração variável na margem de 

contribuição e no lucro liquido de uma venda,  interferir no processo comercial da 

Transportadora Zimmer Ltda,  através de simulações  de alteração das variáveis de 

valor de comissão paga aos vendedores, com objetivo de modificar fênomenos como 

o resultado liquido de uma venda e por fim apresentar sugestão de melhorias no 
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processo operacional da empresa visando redução de custos e aumento da 

lucratividade de uma venda. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA  

Qual o impacto da  remuneração variável   na margem de contribuição e no 

lucro liquido de vendas da Transportadora Zimmer? 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Objetivo geral 

Analisar o impacto da  remuneração variável   na margem de contribuição e 

no lucro liquido de vendas da Transportadora Zimmer 

 

Objetivos específicos 

 

o Identificar o ciclo de atividades da empresa.  

o Identificar fatores determinantes no custo dos fretes. 

o Identificar a forma de remuneração dos funcionários da empresa em 

estudo 

o Apresentar sugestão de melhorias no processo operacional da 

empresa visando redução de custos e aumento de rentabilidade. 



15 

 

2 QUADRO TEÓRICO-EMPÍRICO DE REFERÊNCIA 

Neste capitulo será apresentada principal caracterisitica da empresa de 

serviço no setor de transportes, fatores determinantes no valor do frete, definição 

dos custos ficos e variáveis, composição da tariga de transporte rodoviário de carga, 

definição do plano de venda, e formas de remunerações. 

2.1 A EMPRESA NO SETOR DE SERVIÇOS NO SETOR DE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGAS 

A principal característica de uma empresa prestadora de serviço é que suas 

atividades são continuas diária e abrange diversos tipos de clientes e segmentos 

além de envolver grande capital humano, que requer atenção para as burocracias 

legais de contratação, treinamento e qualificações. O Setor de serviços é alta mente 

competitivo tendo como palavra de destaque Agilidade, pois um aperfeiçoamento, 

controles preventivos e corretivos na linha de trabalho é essencial, aquele que 

ignora as manutenções de qualidade perde para o concorrente que esta mais ativo 

com o mercado. (Lima 2006). 

Para Fitzsimmons, (2005) o setor de serviços esta no centro das atividades 

econômicas de qualquer comunidade, evidenciando que serviços de transporte e 

comunicação  são responsáveis pela conexão e relação dentre todos os setores  

econômicos. O autor discrimina os serviços entre insumos e recursos, considerando 

insumos os consumidores e recursos o capital humano acompanhado da tecnologia. 

Ele considera a prestação de serviços em duas dimensões: Beneficiário direto do 

serviço e Natureza tangível do serviço. Demosntrando  quatro classificações: (1) 

medidas tangíveis dirigidas ao cliente por exemplo transporte de passageiros; (2) 

medidas tangíveis dirigidas a bens do cliente como serviços de lavanderia; (3) 

Medidas intngiveis direcionadas ao intelecto do consumidor e (4) medidas 

intangíveis voltadas para o os ativos do comprador, por exemplo serviços financeiros. 

Essas medidas prorpões reflexão sobre  impacto das instalações, localizações e 

prazos de atendimento ao cliente,  o autor  destaca que o pensamento criativo  
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sobre a essência da prestação de serviços pode identificar maneiras mais oportunas  

na realização de serviços ou  criar um produto que possa substiruir o mesmo. 

Segundo Wanke (2010) a observação do controle e distribuição física de uma 

unidade de negócio caracteriza um ciclo dos ofícios necessários para satisfazer os 

clientes, juntamente vinculados com demais procedimentos decisórios das áreas de 

marketing, logística e financeiro da empresa. Este cicilo pertimete que a empresa 

avalie sua eficiência e eficácia, mapeando atividades de introdução do pedido de um 

cliente no departamento comercial até a finalização do pedido/seviço ao cliente final. 

Os ciclos de distribuição física são constituídos pelas atividades de informe do 

pedido para o fornecedor, averiguação da disponibilidade contemplanto prazos de 

entrega e analise de crédido do comprador, carregamento, transporte, entrega ao 

cliente. Ciclo Fisico é apontado como genérico e aceitável a empresas de vários 

seguimentos da economia. 

No destaque deste trabalho enfatizamos as Transportadoras, que segundo 

Bowesrox e Closs (2011) esta objetiva oferecer seus serviços de transações ao 

público com intuito de minimizar os custos de mão-de-obra aos seus clientes 

exigindo uma taxa alta mas ao mesmo tempo aceitável pelo pagador do frete. È o 

cliente final que determina a demanda de fretes estando este a observar a facilidade 

de acesso ao serviço, custos, eficácia, padrões de segurança e questões ligadas ao 

meio ambiente. 

De acordo com Calixoto (2012) o transporte na America do Sul teve uma 

necessidade de regulamentação entre direitos e obrigações no trafego de 

caminhões em trânsito entre os países, então em 1989 na cidade de Santiago, foi 

firmado o acodo sobre Transporte Internacioanl Terrestre, pactuado com Brasil, 

Bolívia, Chile, Paraguaia, Urugauai e Peru.  O Brasil apresenta uma má conservação 

de varias rodovias, ocasionado maiores custos de manutenção de veículos. Em 

conformidade com a pesquisa de Sondadgem de Expectaviva Econômicas do 

Transportador 2016¹, realizada pela Confedereação  Nacional do Transporte,  2016 

_____________________ 

¹http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/PDFs%20CNT/Sondagem%20Expectativas%20Econ%C3%B

4micas%20do%20Transportador/2016%20Sondagem%20Economica.pdf. 

http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/PDFs%20CNT/Sondagem%20Expectativas%20Econ%C3%B4micas%20do%20Transportador/2016%20Sondagem%20Economica.pdf
http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/PDFs%20CNT/Sondagem%20Expectativas%20Econ%C3%B4micas%20do%20Transportador/2016%20Sondagem%20Economica.pdf
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mostra que a crise econômica teve um impacto negativo no setor de transporte 

devido a instabilidade econômica e politica , houve retenção  de embarques o que 

ocasionou a diminuiução da receita nas empresas do setor de transportes.  45,7% 

dos empresários do setor de transporte esperam por investimentos na infra estrutura  

de rodovias no Brasil, uma vez que a deteriorização das vias publicas elevam os 

custos operacionais, vale ressaltar que as rodovias  brasileiras foram consideradas 

regular, ruins ou péssimas por 88,6% dos entrevistados, embora haja  divulgações 

recentes de investimentos para concessões rodoviarias, os empresários do setor 

não estão confiantes  quanto a realização destes investimentos ainda em 2017, pois 

para possibilizar resoluções das dificuldades de infra estrutura do transporte no país 

é fundamental que se amplie a malha  pavimentada brasilseira, que é tida por 50% 

dos empresários entrevistados como insuficiente; Porém  memo com grandes 

desafios a superar a pesquisa revela que há um otimismo por parte dos 

transportadores, almejando que as manutenções e melhorias nas pavimentações 

das rodovias sejam cumpridas. 

2.2 ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL SERVIÇOS LOGISTICOS 

A Luz de Caixeta- Filho e Martins (2010) a logisitica empresarial é o limite 

para que a Administração de Empresas consiga obter economias relevantes e 

reforçar a competitividade, tendo como obejteivo assegurar a disponibilidae de 

materiais nos mercados e pontos de consumo com maior efetividade e com custos 

monitorados, equilibrados e transparentes. 

O serviço de transporte é classificado por modais, sendo ferroviários 

utilização de trens, rodoviária via estradadas e rodovias, aquaviarios por meio de 

navegações em que se distingue entre transporte de alto-mar e navegáveis que 

utilizão vias internas, dutoviários que ultilizam o “ canal, canos” por exemplo para o 

transporte de petróleo, gas e os aéreos através de aviões, ainda sendo o menos 

utilizado por questão de alto custo, mas o mais veloz. Também utliza-se outra 

classificação para transportadoras que se considera o tipo de autorização 

operacional  e situação legal, pois com o objetivo de promover equilíbrio os governos 

limitam as transportadoras com mercados e produtos específicos, para que essas 

atuem em espaço competitivo e preços regulares, cassificando-as  de acordo com 

sua licença operacional em quatro classes: Comuns cujo a licença operacional é 

transportar qualquer tipo de commodity ou estabelecer a outros tipos de produtos; 

Contratadas são as que servem um cliente particular com licenças operacionais  e 



18 

 

mais simples do que  são concedidaas  para transportadoras comuns; privadas em 

que a próproa empresa fabricante ou representate do produto utiliza-se de sua frota 

para realização do transporte dessas são exigidas que operem de acordo com a 

legislação de movimentação de mercadorias; isentas essas não sofrem 

regulamentações por parte da área econômica, obedecendo somente leis de 

segurança e legislação dos estados que trabalham. (Bowesrox e Closs 2011).   

Com o olhar voltado para uma transportadora classificada como comum a 

descrição do fluxo de opereção ocorre da seguinte maneira: (1) pedido: Cliente entra 

em contato realizando a solicitação de cotação e posteriormente coleta, neste 

momento é analisado perfil de carga, cliente, localidades de origem e destino, 

definição de tipo de veiculo e mão de obra para realização do serviço. (2) Efetivação 

da coleta: é realizada a separação e conferencia de materiais que foram solicitados 

para serem transportados. (3) translado: è o delecoamento do local de origem até o 

destino final da mercadoria coletada. (Lima 2011). 

Para Ballou (1993) a combinação organizacional para promover melhor 

eficiencia no desenvolvimento do processo operacional logístico é definir linhas de 

responsabilidades e autoridades sejam essas formais ou informais para que os 

funcionários venham desempenhar o serviço de maneira clara visando as 

compensasões de custos encontrados  no planejmento e operação do sistema 

logístico.  

2.3 FATORES DETERMINANTES NO VALOR DO FRETE 

 Calixoto (2012) mostra que o calculo do transporte rododviário  é realizado 

sobre o peso da carga ou metro cubico, sendo que o mais praticado no mercado é 

sobre cargas dedicadas cobrando um único preço para cada tipo de veiculo e rota, 

além de acrescentar taxas adicioanais como ad valoren (percentual cobrado sobre 

vaor da mercadoria), para mercadorias mais preciosas, tarifa de seguro rodoviários 

obrigatórios, taxas de horas de trabalho para cobrir emissão de documentos. 

Na composição do custos do serviço de transporte, que devem ser 

considerados na precificação do frete,  estão inclusos sete elementos,  que são 

essenciais para a composição de tabelas de fretes e assim chegar na formação do 
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preço deste serviço:  distancia, volume, densidade, facilidade de acondicionamento, 

facilidade de manuseio, responsabilidade e mercado. Bowesrox e Closs ( 2011 ). 

a) Distancia: Primeiramente contempla-se custos de coleta e entrega para 

depois considerar o custo da distância observando que pode sofrer 

diluição custos em viagens mais longas, uma vez que esta tem menos 

paradas e maior rapidez, otimizando  a capacidade de combustível do 

veiculo comparado a regiões urbanas.  

b) Volume: neste caso os custos fixos, coletas, descarga, e administrativos 

se diluem, pois conforme aumento de volume da carga há uma diminuição 

no custo do transporte por unidade de peso. O limite desta pratica é a 

capacidade de cada veiculo e um bom gerenciamento na consolidação de 

cargas evitando a ociosidade de veículos. 

c) Densidade: em Geral o custo de transporte é cotado por unidade de peso, 

pois a limitação do veiculo é maior em seu espaço de acondicioanmente 

do que em sua capacidade de peso. Quanto maior o peso mais barato o 

custo de frete, quanto menor a densidade maior a lotação do veiculo por 

quantidades de volumes e não por pesos. Os executivos de logística 

buscam a otimização do espaço e limite de peso, uma vez que os custos 

fixos são diluídos por pesos maiores. Comumente o limite de peso é 

atingido antes do limite de espaço mercadorias mais pesadas a exemplo 

de cargas de bebidas engarrafadas, então a um forte empenho dos 

executivos de logística para cosolidadarem a carga visando uma maior 

desndiade, resultando em custos mais baixo para o transporte.  

d) Facilidade de acondicionamento: Isso depende do formato, dimensões de 

volumes e peso da carga. Há matérias que têem a mesma desindade, 

porém formatos diferentes, a exemplo de barras de aço e blocos do 

mesmo material, as barras sendo mais compridas são mais difíceis de 

acondicionar do que os blocos, sendo assim quanto menor a densidade da 

carga e facilidade do acondicionamento menor o custo do frete. 

e) Facilidade de manuseio: Para o carregamento ou descarregamento do 

veiculo, muitas vezes há necessidade equipamentos especiais, esses 

equipamentos ou até mesmo maõ de obra é incluso no custo do frete, 
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quanto maior a facilidade de carga e descarga menor será o custo do 

frete.  

f) Responsabilidade: Nesta varivel as transportadoras precisam contratar 

uma seguradora que as protejam contra os risos e danos que ocorrem 

neste setor por exemplo: roubos, acidentes, danos ao veículo, cobertura 

sobre o valor da mercadoria, quanto maior a sucetibilidae da carga a 

rsicos, maior o percentual do seguro sobre o valor do transporte. 

g)  Mercado: A demanda de frete para uma determinada região, e o retorno 

do veiculo ao ponto de origem são levados em conta na composição dos 

custos e precificação do transporte, de modo a buscar os fretes de retorno 

a origem visando que o veiculo não deve voltar vazio. A sazonalidade 

também é levada em conta em períodos de estação de colheitas, afetando 

também as taxas de frete. Bowesrox e Closs (2011). 

O Manual de Calculo de Custo e Formação de Preço 2014, realizado pelo 

DECOPE², Depatamento de Custos Operacionais, Estudos Tecnicos e Econômicos,  

classifica  os custos de  dividindo em cargas fracionadas, e cargas lotação. As 

cargas fracionadas são subdivididas em Itinerante, em que são considerados para o 

despachos cargas de 1 a 4.000kg sujeito a prazo de entregas;  Urgentes 

considerando carregamento de 1 a 4.000 Kg, com delimitação de tempo de entrega 

e cargas Comuns que são embarques de 1 a 4.000 Kg  não condicionadas a prazo 

de entrega. A carga classificada como lotação  refere-se a embarques superior a 

4.000 kg não sujeitas a prazo de entrega. Também dentro deste grupo  classificamos 

cargas de Grandes Massas,  que  são os  transportes  de  grandes quantidades  que 

necessitam de transporte em veículos com capacidade acima de 22 tons. 

Novaes  (2015) divide a composição dos custos  na distribuição de um para 

um, que são os fretes de cargas fechadas, e fretes um para muitos, que são os 

fretes em carga fracioanda ou compartilhados. Fretes em cargas fechadas o autor 

atribui   14   fatores  determinantes   na  composição do custo sendo distancia   entre  

_____________________ 

²http://www.portalntc.org.br/media/images/publicacoes/manual-de-calculo-e-
formacao-de-precos-rodoviario-2014/index.html#/12/zoomed 

http://www.portalntc.org.br/media/images/publicacoes/manual-de-calculo-e-formacao-de-precos-rodoviario-2014/index.html#/12/zoomed
http://www.portalntc.org.br/media/images/publicacoes/manual-de-calculo-e-formacao-de-precos-rodoviario-2014/index.html#/12/zoomed
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ponto de origem  e ponto de destino; velocidade operacional; tempo porta-a-porta; 

quantidade ou volume de carregamento ( medidas e toneladas, metros cúbicos, 

palletes etc.); disponibilidade de carga de retorno; densidade da carga; dimensão e 

morfologia das unidades transportadas; valor unitário; acondicionamento, grau de 

fagilidade; grau de periculosidade; compatibilidade entre produtos de natureza 

diversa e custo total.No caso dos fretes de cargas compartilhadas atribui-se quinze 

fatores: Divisão de regiões e distritos, sendo a alocados no mesmo veiculo 

mercadorias a serem entregues nnos mesmo distritos; distancia entre a Origem e o 

destino; velocidades em que se considera o tempo do percurso entre depósitos, 

entre distritos, tempo de parada  em cada cliente, tempo de ciclo que é a 

necessidade de horas que o veiculo levara até finalizar o roteiro de entregas, 

frquencia de entregas se serão diárias, semanais, dia sim dia não, quantidades de 

mercadoria que podem ser consideradas em peso por tonelada, metragem cubicas, 

quantidades de paletes, por unidades de caixas,  denisidade da carga, valor unitário, 

acondicionamento, carga solta, agranel,  grau de fragilidade, grade periculosidade, 

compatibilidade entre produtos de varias naturezas e custo total. 

2.4 DEFINIÇÃO DOS CUSTOS FIXOS E CUSTOS VARIAVEIS 

Segundo Pinto (et al.,2014) conceitua as termologias com relação a 

compreensão de gastos, investimentos, custos, despesas, perdas, custo de 

oportunidade, efeitos econômicos e depreciação. Os gastos são todas as saídas de 

dinheiro da empresa visando a aquisição de um bem ou serviço; Investimento 

considera o gasto em prol da vida útil da empresa e obtenção de lucro em períodos 

futros; Custo são os gastos concentrados para realizar os oficíos da empresa, como 

exemplo temos salários, combustíveis, alugueis; despesas são gastos com bens ou 

serviços absorvidos direta ou indiretamente, subdividindo em despesa direta se os 

gatos afetearem diretamente o resultado contribuindo a geração de receita   e 

indireta considera-se o impacto indiretamente no resultado  mas que também 

contribuem para obtenção de receita; Perda são gastos não intecionais  

provenientes de causas externas como incêndios, enchete, greve, furtos ou também 

a perdas referente as atividades produtivas normais da organização; custo de 

oportunidade é a pretensão de lucro que o investidor deseja obter quando deixa de 
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investir em determinados projetos em prol de outros; efeitos econômicos são os 

valores registrados na demonstração do exercício do resultado que não traduzem 

desembolso de capital, por exemplo depriação (perda do valor e bens tangíveis 

sujeitos a desgastes), amortização ( perda de capital utilizado na compra de ativos 

intagiveis como marcas, direitos autorais)  e exautão (perda do valor de ativos que 

sofrem exploração como reservas minerais e vegetais). 

Também deve ser considerado nos custos o valor do capital investido para a 

empresa financiar suas operações Assaf Neto e  Lima 2009,  definem que o custo  

total do capital de uma empresa é a reflexão do custo médio ponderado das fontes 

de financiamento utilizada, este custo se consolida em um percentual de retorno que 

a empresa exige receber por seus investimento. 

È importante comprender a classificação dos custos fixos e variáveis sendo 

que a realização desta deve estar relacionada com algum padrão de comparação 

pois geralmente em uma indústria considera-se custos fixos os gastos que não 

depedem de quantidades produzidas e os custos variáveis os que sofrem ocilações 

conforme quantidades produzidas. Sobre a perspectiva do transportador o custo 

variável seria com relação a distancia percorrida, e os demais custos independentes 

do deslocamento do veiculo seriam os custos fixos. Entende-se que esta analise só 

é relevante para curto prazo, pois a longo prazo a estrutura da emrpesa pode sofrer 

mudanças como venda ou aquisições de bens e demissões ou novas contratações, 

considerando que a longo prazo os custos são variáveis. E a medida que um serviço 

é comprometido com um lote mínimo de atendimento os custos variáveis podem 

passar a ser consideradaos como fixos, a exemplo de uma empresa de ônibus que 

oferece determinadas frequências de viagens idependente dos números de 

passageiros, neste caso o combustível que seria um custo variável, torna-se fixo. 

(LIMA, 2001). 

2.5 COMPOSIÇÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE 

Para  empresa conquistar o sucesso a estipulaçõa do preço de venda deve 

cobrir seus custos totais  mais alguma margem de lucro, então para definirmos o 

preço  a compreensão do comportamento dos custos é essencial ( LONGENECKER 

et alt.,2007). 
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Dubois, Kupula e Souza 2009, consideram o entendimento do que é  markup, 

como elemento  essencial  no assunto de Formação de Preços além de demonstrar 

que o markup é um dos métodos mais fáceis para as empresas determinarem seus 

preços, pois basta adicionar ao custos do produto ou do serviço uma certa margem 

de lucro, que resultara no preço de venda o quel permitira a cobertura dos custos 

com o retorno de um valor satisfatório de lucro. 

Pinto (et al.,2014) descreve que a formação de preços é um dos problemas mais 

delicados que as empresas enfrentam apontando três metodologias a considerar a 

composição de preços: formação de preços baseadas em custos, percepção de 

valor e concorrência. 

a) Formação de preços baseadas em custos: Para Castigliono e 

Nascimento ( 2014) a formação de preços baseadas em custos deverá 

cobrir os custos direteos e indiretos a lém de permitir a obtenção de 

lucro liquido adequado, conforme Tabela 1, onde o autor demonstra os 

cálculos da formação do preço e a Tabela 2, onde descreve a resultado 

da realização da Tabela 1: 

Tabela 1- Exemplo de formação de preço de venda 

Custo direto váriável R$ 20,00 

Despesa variável  7% 

Despeasa fixas 30% 

Lucro liquido 8% 

Preço de venda R$ 20,00/(100% -7% - 30% - 8%) = 

20,00 / 55% = R$ 36,00 

Fonte: Castiglioni e Nascimento (2014 p. 82). 

 

 

Tabela 2- Demonstrativo do Resultado 

Preço de venda R$ 36,00 100% 

Custo direto váriável R$ 20,00 55% 

Despesas variáveis R$ 2,54 7% 

Despesas Fixas R$ 10,91 30% 
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Lucro liquido R$ 2,91 8% 

Fonte: Castiglioni e Nascimento (2014 p. 82). 

a) Formação de preço baseada em valor:  Este trata-se que independente do 

custo do produto as empresas identificam que o preço  é só mais um 

atributo que o cliente esta disposto a pagar e não o único fator  que define 

a avaliação do publico quanto ao pagmaneto do serviço ou bem. ( Pinto e 

Moura, 2011). 

b) Formação de preço baseada na concorrência:  A determinação do preço 

esta ligada com a decisão do cliente na escolha do produto ou serviço 

conforme a pequisa do melhor preço (Pinto et al.,2014). Porém Morante e 

Jorge ( 2009) ressaltam que na “guerra de preço” os competidores devem 

considerar suas reais capacidades de produção, não esquecendo da 

cobertura dos custos fixos e variáveis, pois a redução no preço de venda 

afeta substencialemte a receita de venda, podendo por em risco a 

existência do negócio. 

Ao considerar empresas de serviços, estas teem maiores dificuldades na 

definição do preço de venda de seus serviços, isto porque   se vende a combinação 

de diversas atividades para então formar o produto a ser vendido, sendo assim para 

poder precificar.(Pinto et al.,2014). 

Vale lembrar  que toda empresa precisa conhecer os tributos a serem 

recolhidos,  pois há impostos municipais, estaduais e federais; tributos  que recaem 

sobre o lucro do negócio; os que incidem  sobre o lucro real ou presumido e tributos 

que são calculados sobre o faturamento mensal da empresa, esses são custos que 

devem ser considerados para avaliar o lucro que o negócio irá gerar. (Castigliono e 

Nascimento  2014). 

Pinto (et. al 2008), descreve que os tributos diversificam  conforme o 

segmento de cada emrpesa, uma  empresa  com receita bruta anual igual ou inferiro 

a R$ 240 mil, ou  igual ou inferior a 2,4 milhões anuais, enquadrada –se no  regime 

tributátio Simples, onde os impostos estaduais e federais sõ aloquado em uma única 

alíquota de acordo com faixa de faturamento e tipo de segmento. 
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Outro conceito importante a ser abordado é a margem de contribuição, pois 

para elaborar o preço de venda são levantados  os custos variáveis e fixos do 

serviço a ser vendido variando o valor total dos gastos de acordo com a variação de 

vendas, e custos vairiaveis. Considera a Margem de contribuição a diferença entre 

preço de venda e a soma de todos os custos variáveis. Por meio dessa é possível 

analisar qual  a melhor operação executada pela empresa e avaliar quanto sobra 

para empresa suportar os gastos fixos. (GALVÃO et. Al 2008). 

Braga 2010, cita a margem liquida como um índice importante a observar o 

desempenho de uma venda quanto maior o índice melhor a venda. Para o autor a 

margem liquida expressa o que sobrou da receita liquida após a dedução de todos 

os gastos envolvidos na operação. 

No que Tange o mercado de transportes rodoviários de cargas fechadas 

calculado pela metodologia de custeio, percebe-se que o preço praticado é abaixo  

do  preço de custo, por isso muitas transportadoras optam por contratação de 

motoristas autônomos, agregados, que trabalham apneas para cobrir custos 

variáveis não visualizando que algum dia terão que repor o investimento no veiculo e 

manutenções, a consequência desta pratica é uma fronta com mais de 15 anos de 

uso frequentemente trafegando com condições degradantes de uso. Nas cargas 

fracioandas, a relação de preço e custo ocorre de acordo com a capacidade de 

consolidadção de carga de cada transportador, os quais concentram-se seus 

esforços em regiões especificas  que venham garantir frequência de fretes, esta 

operação permite a cobertura de custos e a geração e uma margem de lucro para o 

transportador. ( Lima, 2001).   

DECOPE 2014³, demostra que a tarifa de transporte, ou seja o preço que as 

empresas estão disposta a pagar pelo serviço é composta de cinco elementos: Taxa 

de despacho visa o ressarcimento do transportado referente a custos operacionais e 

administrativos; frete-peso é a tarifa que visa a remuneração entre pontos de origens 

e destinos, onde inclui-se custos diretos e indiretos, despesas administrativas, custo 

de capital  e taxa de lucro operacional; Ad. Valoren, também conhecido como frete 

valor, percetual cobrado sobre os valores das mercadorias transportadas, variando 

conforme a distancia percorrida,  com objetivo de resguardar o transportador dos 
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riscos de acidentes e avarias; o GRIS, Gerenciamento de Riscos, é similar ao ad. 

Valores, porém o percentual cobrado sobre o valor da nota fiscal independete da 

distancia percorrida visando cobertura de custos de roubos e acidentes de carga, 

realizada pela seguradora contratada através  do seguro RCF-DC; outras taxas ou  

Generalidades, cobradas apenas quando há identificação de serviços 

adicionais necessários, assim apresenta-se o calculo desta tarifa  partindo  da 

premissa que sempre haverá carga de retorno, caso não haja será é preciso dobrar 

o percurso utilizando na fórumula ( 2X) conforme formla abaixo: 

𝐹 = 𝐴 + 𝐵𝑋 + 𝐷𝐼). (1 +
𝐿

100
) 

F=Frete-peso ( R$/tonelada) 

X= distância da viagem ( percurso) em KM. 

A = Custo tempo de espera durante carga e descarga 

B = Custo de transferência ( R$/ t. km) 

DI = Despesas indiretas ( R$/ tonelada) 

L= Lucro Operacioanal (%). 

O autor afirma que a definição dos custos das transportadoras variam de uma 

empresa para outra e são determinados de por meio de estudos técnicos, resaltando 

a importância de  identificar de maneira precisa custos e despesas para realizar uma 

analise mais verídica do desempenho da empresa. 

2.6 GESTÃO DE VENDAS 

Na sociedade de hoje, percebe-se que o  o desenvolvimento econômico de um país  
depende da disseminação de produtos e serviços, considerando a atividade de 
vender um importante estimulo a economia do país, obsevar-se 
_____________________ 

²http://www.portalntc.org.br/media/images/publicacoes/manual-de-calculo-e-
formacao-de-precos-rodoviario-2014/index.html#/12/zoomed 

http://www.portalntc.org.br/media/images/publicacoes/manual-de-calculo-e-formacao-de-precos-rodoviario-2014/index.html#/12/zoomed
http://www.portalntc.org.br/media/images/publicacoes/manual-de-calculo-e-formacao-de-precos-rodoviario-2014/index.html#/12/zoomed
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que em  períodos de crises a demanda por incremento ao cosumo cresce, aliados 

com os avanços tecnológicos  como a internet, que tem sua funcionalidade  atuando 

em vendas diretas e como auxiliadora de vendas por meio de um vendedor, sendo 

este um estimulador de transações economicas suprindo  as necessidades de 

compras, portanto o progresso dos negócios é alimentado pelo crescente 

consumismo em combinação com a satisfação dos clientes. (COBRA, 2014). 

Para Boyett e Boyett 2003, a venda esta relacionada com o marketing, sendo 

que seu objetivo é descobrir necessidades não atendidas e preparar soluções que 

satisfaçam. Não define marketing como vendas, mas sim a analise e avaliação de 

vários aspectos sociais, econômico e culturais que influenciaram pessoas em suas 

relações pessoais, profissionais e comportamento de consumo nas aquisições de 

bens ou serviços. 

De acordo com a American Marketing Association 2013, define   marketing 

como:   

O marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, 

comunicar,     entregar e trocar ofertas que têm valor para clientes, clientes, 

parceiros e sociedade em geral. (American Marketing Association 2013)4 

 

 A imagem mais correqueira que se tem de um vendedor é de uma pessoa 

insistente para que determinado cliente compre algo  de que não precisa, porém a 

realidade é bem diferente ocorre que as vendas no setor industrial como no varejista 

necessitam de  bons conhecimentos sobre o produto e sobre a necessidade  do 

publico alvo, portanto um vendedor precisa ter habilidades  de trabalhar em grupo e 

de  se   relacionar  entre  clientes e   com  outras  areas da empresa,  além  de  ter  a  

Capacidade de desenvolver um processo de vendas eficiente, conforme listado no 

quadro 1, em é demonstrado a pesquisa de Moncrienf III (1986) onde foi analisado 

mais de 1.300 vendedores e  suas atividades que forma reunidas em dez atividades: 

 

 

 

_________________ 

4https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx  
 
 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
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Quadro 1 - Fatores de trabalho e atividades associadas a cada um 

1. Funçoes de venda 5. Prestand serviços ao cliente 

Planejar atividades de venda Estocar prateleiras 

Procurar Indicações Montar displays 

Visitar Potenciais clientes Pegar estoques para clientes 

Identificar tomadores de decisão Fazer propaganda local 

Preparar apresentações de venda 6. Ir a convenções ou encontros 

Fazer apresentações Ir a convenções de vendas ou encontro de 

vendas regionais 

Superar objeções Trabalhar em convenções dos clientes 

Introduir novos produtos Fazer apresentação de produto 

Visitar novas contas Ir a sessões de treinamento periódicos 

Realizar pós vendas 7. Treinanmento / recrutamento 

2.Trabalhar com outros Recrutar novos representantes 

Fazer Pedidos Treinar novos vendedores 

Expedir Pedidos Estabelecer comissões 

Lidar com devoluções Viajar com trainees 

Lidar com problemas de entrega/frete 8. Entretendimento 

Achar pedidos perdidos Entreter clientes com esportes 

3.  Prestando serviço ao produto Levar clientes para refeições 

Aprender sobre os produtos Levar clientes para festas 

Fazer testesSupervisionar instalações 9. Viajar 

Treinar consumidores Viajar para fora da cidade 

Supervisionar concertos Passar noites viajando 

Desenvolver manutenção Dirigir na própria cidade 

Comsultoria técnica 10. Distribuição 

4. Administrar informações Estabelcer bons relacionamento com 

distribuidores 

Prover informações técnicas Administrar layout  de loja 

Receer retorno Administrar crédito 

Dar retorno Fazer cobranças 

Checar com superiores Administrar brindes 

Realizar pesquisas  

 Fonte: Quadro complementado pelos autores, Castro e Neves (2015) propostos inicialmente por 

Moncrief III em Churchil et. Al. (2000).  

GOBE (et. Al 2007), parte de cada empresa possui estágios diferentes de 

evolução  e para o sucesso da empresa o profissional de vendas deve entender o 
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estagio em que a organização que atua encontra-se e consequentemente  trabalhar 

para que esta creça de forma organizada. Ao olhar para pequenas empresas é 

identificado que estas não  possuem uma área de marketing e seu principal foco é 

vender quase todos os produtos fabricados, e sua principal estrutura é formada por 

três áreas: produção ( responsável pela fabricação do produto), vendas ( além de 

vender a produção acumulam a responsabilidade de marketing) e administrativo-

financeira ( encarregados  de gerir os recurso da empresa), conforme figura 1: 

 

Figura 1 - Organograma 

 

 

Fonte: GOBE et. Al 2007, p. 36. 

 

Sob a ótica de Castro e Neves 2015, o processo de vendas é composto por 

sete passos que podem ser aplicados em diferentes setores, a tabela 2 apresenta a 

sequência deste processo de acordo com a descrição do autor: 

 

Tabela 3 – Descrição processo de vendas 

ENUMERAÇÃO DOS PASSOS DESCRIÇÃO DOS PASSOS 

1 – Prospecção:  Venderes identificam clientes em potencial, que 

são aqueles que apresentam desejo, 

necessidade autoridade para comprar. 

2 – Pré-abordagem Obetem-se informações sobre o cliente a ser 

abordado com objetivo de identificar o perfil do 

cliente e desenvolver uma apresentação 

eficiente, normalmente finaliza este estagio com 

a marcação de uma visita. 

3 – Abordagem Ocorre nos primeiros minutos da visita com 

objetivo de dispetrtar uma bo impressão e 

realçar o interesse pela compra. 

Presidência

Produção Vendas Administrativo
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4 – Apresentação de vendas Principal parte do processo em que os 

vendedores vantagens e benefícios em prol de 

elevar o desejo de compra do consumidor. 

5 – Lidar com objeções e superar resistências Esta fase deve ser driblada pelo vendedor 

através de respostas com positivas sobre os 

benefícios do produto oferecido. 

6 – Fechamento Por métodos desenhados para solicitar pedidos 

os clientes são solicitados a comprar a ofert. 

7 – Atendimento pós-venda Com objetivo de aumentar vendas futuras, os 

vendedores devem assegurar a entrega no 

prazo, prover acompanhamento ou manutenção 

além de lidar com questionamento e 

reclamações. 

Fonte: adaptado pela autora deste trabalho com base Castro e Neves 2015 p. 27 e 28. 

Megido e Szulcsewski (2002),demonstram as diversidades das vendas de 

acordo com estratégia e segmento de cada negócio, classificando-as em: Vendas de 

indústria para insutria; vendas para o varejo; vendas de serviço; vendas diretas, 

vendas rurais, vendas no balcão, vendas em posntos de consumo; vendas em 

organizações sem fins lucrativos; vendas para o governo e vendas na mídia. 

a) Vendas de indústria para indústria: esta também chamanda de 

business to business,  este tipo de venda exige um amplo poder de  

relacionamento  com areas de engenharia, administração, presidência 

e os demais setores que envolvem a fabricação e comercialização de 

produtos, além de requerer  amplo conhecimento do cliente da 

indústria para qual se vende e conhecimentos sobre o próprio produto 

que esta sendo oferecido e o impacto deste na cadeia produtiva da 

indústria.  

b) Vendas para o varejo: A essência nesta modalide é conhecer as 

motivações do lojista, supermercadista e revendedor. O 

conhecimentos de lançamentos, oportunidades de preços também 

atendem as necessidades deste perfil de clientes, podendo assim 

consolidar um numero maior de vendas. 

c) Vendas de serviço: Sendo esta venda totalmente intangível, sua força 

esta em assegurar a garantia de satifação ao cliente quando o serviço 

for finalizado. 
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d) Vendas diretas: também conhecidas como vendas  porta a porta, 

dependem da convicção e motivação de seus vendedores para a 

concretização do negócio, é idiscutivel que para o sucesso desta 

venda o vendedor deve acreditar no produto ou serviço que oferece. 

e) Vendas rurais: é considerada uma das áreas de maior necessidade 

educacional, pois é necessário investimento em treinamento e 

assistência técnica e no pós-venda, a demonstração de administrar 

maquinas de plantio, controlar defensivos, irá definir o sucesso deste 

tipo de venda. 

f) Vendas no balcão: Esta modalidade necessita de um excelente perfil 

psicológico do profissional de vendas, caracterizam por vendas 

rápidas que em segundos é preceptivel se ocorrerá ou não a 

efetivação do negócio. È extremamanete importante saber identificar 

no cliente o perfil e a finalidade do produto que esta buscando além de 

conhecer muito bem o que esta vendendo. 

g) Vendas em ponto de consumo: ocorrem em lugares como 

restaurantes, lanchonetes e bares, o atendimento dos garções é de 

forma atenciosa e ao mesmo tempo discreta, porém não devem deixar 

de oferecer entradas, opções de sobremesas e drinks alvancando o 

faturamento da empresa. 

h) Vendas em organizações sem fins lucrativos: 

Este tipo de venda de valor intangível exige a total convicção do 

vendedor em ter fé na instituição e em seu proprio trabalho pois terá 

de conquistar simpatia e solidariedade de seus clientes para a 

realização do negócio. Também é necessário que a entidade tenha um 

líder exemplo em caráter e convicção dos valores de si e da 

instituição, e que zele por tal obra, até mesmo para expurgar pessoas 

que trabalham mesmo sem remuneração mas que não possuem 

fundamentos verdadeiros para a vocação, e ao mesmo tempo este 

líder, deve possuir a sensibilidade de percepção de qualidades como 

convicção do querem fazer em prol da enditade, recrutando assim 

novos aliados. 

i) Vendas para o governo: 
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Devido o processo de democratização crescente, percebe-se que esse 

tipo de venda poderá sofrer altas repercuções, portanto é 

impresendivel ter uma politica de transparência, um pré e pós-venda 

preparado com amplos conhecimentos do produto, tendo a dispor da 

equipe de vendas planos marketing, assessoria de imprensa para 

aumentar a chances de sucesso desta venda. 

j) Venda de mídia: estilo de venda de alto impacto nas demonstrações 

de serviços e percepção dos resultados após publicações. Esta divida 

em clássica e não clássica, sendo que a primeira é realizada por 

agencias de publicidade apresentam sucesso para áreas já 

consolidadeas da mídia, e um fracasso para setores alternativos. A 

segunda trata-se de vendas realizadas através de anúncios em 

revistas segmentadas, folders, marketing direto, etc, atingido 

diretamente pequenas empresas e anunciantes. 

Sob as lentes de Castro e Neves (2015), para cada tipo de venda e segmento 

de negocio destigui-se um perfil de vendedor apresentando a seguir cinco tipos: 

a) Vendedores de canal direto: São vendedores que atendem grandes 

mercados, revendas de agronegócio, varegistas, prestando suporte 

com matérias promocionais e assistência técnica. 

b) Missionários: Encontra-se neste perfil influenciadores de processo 

de compra como representantes da indústria farmacêutica que 

levam aos médicos informações e distribuindo amostras dos 

produtos. 

c) Venda Técnica: Geralmente conhecido como consutor técnico, este 

obtem sucesso devido ao ótimo conhecimento dos produtos, como 

consutores de celulares, equipamentos de aquecimento solar e 

demais produtos que exigem um bom grau de conhecimento. 

d) Vendedores de Novos negócios: Esse tem a sensibilidade de 

identificar clientes potenciais os quais encaminham para a equipe 

comercial que fra a munutenção de clientes. 

O perfil de vendedores motoristas-vendedores, vendedor autônomo, e 

representantes comerciais são identificados GOBE (et. All, 2007) explicando que 

motoristas-vendedores são contratados por empresas que realizam vendas de 
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pronta entrega e por reposição de mercadorias como exemplo, biscoitos, 

refriegerantes e balas; o vendedor autônomo  são aqueles que não possuem 

qualquer vinculo empregatício com as empresas das quais vendem os produtos, 

utilizam-se do sistema de venda por telefone, porta a porta entre outros; atuam como  

representantes comerciais autônomos, vendedores profissionais ou empresas 

especializadas que vendem ou revendem um determinado produto do fabricante, por 

meio de um contrato de representação são assegurados direitos como comissões 

deveres com a marca que estão representando, porém não estabelece vinculo 

empregatício; corretores ou agentes são aqueles que aproximam o comprador do 

vendedor, recebendo por tal trabalho uma remuneração da transação que foi 

realizada a exemplo deste perfil considera-se os corretores de imóveis e corretores 

de seguro.       

COBRA (2011), expressa que para elaboração do plano de vendas é 

necessário realizar a previsão de vendas. 

Correa e Caon (2002), definem que um sistema de previsão de vendas é o 

processo de coletas de dados e analise de informações para que seja possível 

realizar uma estimativa de vendas futuras podendo ser medidas em cada período de 

tempo como semanas, meses etc.  

Wanke e Julianelli (2006) destacam métodos qualitativos e quantitativos, para 

o  primeiro aplica-se em casos que não há dados históricos disponíveis, utilizando-se 

de pesquisas de opiniões, reuniões com especialistas; o segundo dividi-se em series 

temporárias e casuaias,a primeira parte deinformações históricas; a segunda visa 

relacionar as vendas com outros fatores como tempo, população, inflação etc. Na 

aplicação do metotodo qualitativo o aultor descreve a Técnica DELPHI,  derivado da 

Grécia antiga como oraculo de previsões do futuro,  partindo da premissa de 

julgamento coletivo e estruturando a opnião e experiência de especialistas para 

chegar em uma decisão sobre previsões e tendências e  a Técnica  analise de 

cenários consistem em identificar variáveis que podem impactar futuras vendas, 

mensurar a quantificação do impacto e elaborar projeções, esta técnica é utilizado 

para tomada de deci~soes estratégicas a longo prazo. No que diz respeito a técnicas 

quantitativas o autor demonstra que tem o fundamento nas analises de informações 

históricas seguindo as seguintes instruções: coleta de daso, redução de dados, 

contrução de modelo matemático e aplicação do modelo. Esta analise é subdividida 
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em duas técnicas: Técnicas casuais e técnicas de séries temporais. A primeira tem é 

utilizada para explicar a flutuação da demanda; a segunda parte da analise de uma 

série temporal identificando dados históricos para prever valores futuros.  

Após a  realização da Previsão de vendas temos no quadro abaixo  exemplo 

de passos para elaboração dos planos de marketing e vendas: 

Quadro 2- Passos para elaboração dos planos de marketing e vendas 

Plano de Marketing Plano de Vendas

1. Definiçã da missão econômica, 

escopo, metas e politicas da 

empresa

Definição da filosodia de 

marketing; crenças, desejos e 

aspirações da direção

Metas de venda e politicas de 

venda

2. Análise do cenário ambiental Análise das situações economicas 

e politicas. O comportamento do 

consumidor e as etratégias de 

marketing

Situação ambiental e avaliação 

das ameaças e oportunidades por 

segmento no mercado

3. Análise dos recursos 

disponíveis e necessidades da 

empresa e do mercado

Avaliação dos recursos 

economicos e tecnológicos 

disponiveis em face da 

concorrencia e as tendências 

sociais e politicas e ainda em fase 

dos desejos, necessidades e 

comportamento do mercado.

Análise do histórico de vendas 

nos ultimos cinco anos. Previsão 

de vendas e de lucro  e de 

investimento no próximo 

exercicío com base em potencial 

de vendas. Previsão de despesas 

para manter ou aumentar 

participação de vendas.

4. Avaliação de oportunidades 

estratégicas

Caderno de fatos - combinar 

dados de situações acima 

enumerados para formular 

alternativas de estratégia de 

marketing

Com base nas vendas passadas no 

potencial de vendas e nas 

previsões de vendas formular 

alternativas taticas para viabilizar 

as vendas.

Repercussões

Passos do Planejamento

 

(Continua) 
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Quadro 2- Passos para elaboração dos plnaos de marketing   e vendas

Plano de Marketing Plano de Vendas

5. Selecionar estrategias Estabelecer estratégia para 

cada segmento de mercado: 

Crescimento e consolidação

Estabelecer tatica de 

venda para cada tipo de 

cliente

6 . Preparar planos de ação Desenvolver: Planos de 

promoção; planos de serviço; 

planos de preço e planos de 

distribuição.

Plano de Vendas e 

adoção de serviços, 

preços por cliente e por 

região de vendas.

7. Rever planos Avaliar a disponibilidade de 

recursos.

Avaliar a 

disponibilidade dos 

planos em face de 

recursos diponiveis

8. Desenvolver programas 

complementares

Avaliar esforços necessários 

no decorrer do plano: 

Pequisa de mercado, 

aquisoções, fusões, compas 

etc.

Prever necessidade de: 

Treinamento de vendas; 

convençoes de vendas; 

reuniões regionais com 

equipe de vendas e 

revendedores.

9. Preparar orçamentos e fluxos de 

caixas

Preparar orçamentos de 

receitas e desembolsos em 

faces do planos de Marketing

Preparar orçamentos de 

receitas e desembolsos 

em faces do planos de 

venda

10. Revisão final, avaliação e ajuste Revisão final, avaliação e 

ajuste

Revisão final, avaliação 

e ajuste

11. Transmitir o plano dos 

responsáveis pela implementação

Transmitir o plano dos 

responsáveis pela 

implementação

Transmitir o plano dos 

responsáveis pela 

implementação

12. Rever e atualizar o plano pelo 

menos trimestralmente

12. Rever e atualizar o plano 

pelo menos trimestralmente

12. Rever e atualizar o 

plano pelo menos 

trimestralmente

Passos do Planejamento

Repercussões

Fonte:  Adaptado pela autora deste trabalho  com base em COBRA, 2012 p. 70 e 71.  

Não basta apenas idealizar o vendedor gerador de lucro para a organização 

Koltler 1998, refere-se  que o auge de vendas bem sucedidas inicia-se no 

recrutamento e seleção de vendedores eficazes, e para conseguir os perfis de 

sucesso a empresa deve  desenvolver critérios de seleção tais como: identificar 

particularidades da atividade comercial aliadas com as expectativas de 

relacionamento que seus clientes almejam além de procurar encontrar em seus 

canditatos histórico de prosperidade financeira. Após estabelecer os critérios de 

recrutamento a empresa deverá avaliar seus candidatos de modo a escolher sempre 

o melhor, procedimentos como entrevistas formais e informais entre candidato e 

família, buscar referencias de empregos anteriores e considerar as reações de cada 
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candidato, pois grandes empresas como IBM, Procter & Gamble reconhecem que os 

testes diminuíram a rotatividade da área de vendas em 42%. 

Após o recrutamento, treinamento e motivação são as próximas ações que 

devem manter a equipe de vendas preparada e entusiasmada, o treinamento é 

realizado conforme a característica de cada negocio e perfis de clientes, quanto 

maior for a complexidade dos produtos e ou serviço da empresa maior será a 

necessidade de períodos de treinamentos. O processo de treinamento deverá ser 

direcionado para vendedores novos, com informações sobre a empresa e seus 

produtos, e para vendedores atuais em que deve ser observado questões de novas 

tendências do segmento e reciclagem. A motivação é a necessidade que o vendedor 

tem com sua própria existência, realização pessoal e profissional a qual incubirá 

seus esforços nas atividades de seu trabalho afim de obter a recompensa por seus 

esforços, portanto é crucial que a administração de vendas identifique em seus 

vendedores seus principais valores para então relacionar com as metas a serem 

atingidas, e para que estamotivação aconteça a empresa deve remunerar o 

profissional de vendas financeiramente.( Castro e Neves, 2015). 

Junior e Filho (2010),  afirma que as empresas  devem remunerar 

estrategicamente os indivíduos  com o olhar voltado no que é e no que se espera da 

organização no futuro levando em consideração as variáveis que atingem  tanto o 

colaborador como a estabilidade e sucesso do negócio, para isso os autores sitam a 

combinação e equilíbrio de diferentes formas de remuneração:  

a) Remuneração funcional: Conhecido como PCS ( Plano de Cargos e 

Salários), indicado para empresas conservadoras e estagnadas. 

b) Salário indireto: Incluíse benefícios e outros valores, tradicionalmente 

variando o pacote de beneficio confome o nível hierárquico, ou de  

maneira flexibilizada em que quem escohe o beneficio é o próprio 

funcionário. A vantagem dessa remuneração é a que traz mairovalor 

agregado para o colaborador com relação ao seu trabalho e instituição. 

c) Remuneração por habilidade: Indicado para empresas que trabalham 

com grupos funcionais  a níveis operacionais as quais descartam o 

PCS e remuneram pela habilidade do individuo. 



37 

 

d) Remuneração por competências: geralmente utilizado nas empresas 

inseridas em um  setor altamente competitivo e que dependem de 

inovação para obterem sucesso. 

e) Previdência complementar: Esse tipo de remuneração indicado para 

empresas que prezam o relacionamento de longo prazo entre empresa 

e funcionários. 

f) Remuneração variável:  configura-se as comissões, participações nos 

lucros e ou resutados,  estas estão relacionadas a metas de 

desempenho. 

g) Participação acionária: Praticada em relacionamentos de longo prazo 

entre empresa e funcionários viando objetivos de lucratividade e 

desenvolvimento da organização. 

h) Alternativas criativas: Maneiras especiais de reconhecimento sendo 

financeira ou emocional. 

Na pesquisa de COBRA 2011, demosntra do ponto de vista de vários 

vendedores entrevistado qual seria o sistema ideal de remuneração na área 

comercial, exemplificado no quadro abaixo: 

Quadro 3 – Remuneração ideal na área comercial 

Citação em 

ordem de 

importância 

Sistema Ideal % Citações 

do total 

1° FIXO + COMISSÃO + PRÊMIOS 29,7 

2° FIXO + COMISSÃO 28,4 

3° COMISSÃO SOBRE VENDAS 16,7 

4° NÃO RESPONDERAM 5,8 

4° COMISSÃO + PRÊMIO + AJUDA DE CUSTO 5,8 

5° FIXO + COMISSÃO + AJUDA DE CUSTO 5,2 

6° FIXO + COMISSÃO + PRÊMIO + AJUDA DE CUSTO 2,6 

7° FIXO + PRÊMIO + AJUDA DE CUSTO 1,2 

7° FIXO 1,2 

7° OUTROS 1,2 

8° COMISSÃO + PRÊMIOS 0,7 

8° FIXO + COMISSÃO + PARTICIPAÇÃO 0,7 

8° FIXO + PRÊMIOS 0,7 

 TOTAL 100,00 

Fonte: Cobra, 2011. 
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Independente do tipo de negócio toda empresa tem seus gastos sendo que o 

vendedor é um gerador de receita para que a empresa se trone viável. Um vendedor 

realizando transações a preços adequados proporciona lucro para empresa, porém 

se este  sacrífica a venda por exiencias do mercado a empresa pode ficar no 

prejuízo, portanto é o vendedor que ira zelar pela  saúde da empresa ao desenvolver 

vendas vantajosas. Alvarez e Carvalho 2008, complementam que o que se espera 

do vendedor do século XXI são atitudes de auto conhecimento  não somente dos 

produtos mas da alta identificação do perfi e  das necessidades de cliente,  

estabelecendo relações de confiança em soluções de serviço e relações integradas 

com vários níveis de hierarquia das empresas no que diz a respeito de vendas 

bussines to bussines.(Cobra ,2011). 
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3 METODOLOGIA 

Em face da abordagem do trabalho em propor a melhoria no processo da 

area comercial da Transportadora Zimmer Ltda, neste capítulo tem-se o objetivo de 

apresentar um breve relato sobre a história da empresa em estudo, os serviços por 

ela oferecido, as atividades dos recursos humanos, a gestão administrativa, gestão 

de compras, gestão comercial, gestão operacional e gestão financeira.  

Após a apresentação da estrutura da empresa sera especificado os 

problemas desta pesquisa, os questionamentos sobre o tema abordado, a 

delimitação e design da pesquisa e a determinação da amostra estudada.  

3.1 A empresa em estudo 

A transportadora Zimmer surgiu após a vasta experiência de seu fundador 

Cireno Zimmer, que atuava no ramo de transportes de carga seca por mais de 30 

anos, resolveu empreender constituindo a empresa em 1995 inciando-a em uma 

pequena sala na sua residência, situada em Curitiba, no estado do Paraná, 

transferindo-se para uma sala comercial alugada apenas no ano de 1997. Após 

quatorze anos de atividade, observou a necessidade de contratar cinco funcionários 

administrativos, sendo um deles o filho mais novo que iniciou na empresa com 17 

anos, na área administrativo e financeiro, sendo este último mais tarde sua principal 

função na empresa.  Devido a alta frequência de Cargas para região de São Paulo, 

criou-se em 2006 a primeira filial no estado de São Paulo. 

Entre os anos 2009 a 2013, a empresa investiu na aquisição de 03 carretas e 

03 caminhões Trucks novos, iniciando em 2010 a construção da sua sede própria na 

cidade de Curitiba, em uma área de 9.000 m², sendo 2.000 m² de área construída, 

finalizando a obra em novembro de 2012. Com isso houve o aumento do escopo 

pois com a nova estrutura a empresa começou a oferecer serviços de armazenagem 

de mercadoria e transporte de carga fracionada, para região deSão Paulo e Curitiba.  

No ano de 2010, a filha mais velha do fundador entrou na sociedade e começou a  

atuar na área administrativa, a mesma era profissional da aréa da saúde amais de 

oito anos. Devido o crescimento da empresa em estrutura, e crescimento em 
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serviços, fez-se necessário a contratação de mais dezesseis colaboradores, 

fechando o quadro com trinta funcionarios.  Com a estrutura remodelada surgira 

mais investimentos em equipamentos para logística, desenvolvimento de novos 

sistemas de tecnologia de informação e gestão de pessoas.  

A Transportadora Zimmer é  uma empresa familiar  sendo administrada pelo 

Sr. Cireno Zimmer,  seus dois filhos e sua nora, os quais teem  objetivo de conhecer 

as operações da empesa, visão administrativa e financeira praticados pelo gestor 

atual, a fim de proporcionar menos atritos dutura sucessão da gestão da 

organização.  

3.1.2 Serviços oferecidos 

Os serviços de transportes são oferecidos tanto para pessoas físicas como 

para pessoas jurídicas, há carteiras de clientes já consolidadas a mais de vinte anos, 

como clientes emergentes, que chegam a empresa por meio de busca em sites ou 

por meio de seus representantes comerciais no desenvolvimento de novos clientes. 

O cliente pessoa jurídica geralmente conta com um setor de compras especialistas 

em pesquisa de preços, qualidades de serviço em transporte, negociações quanto 

condições de pagamento, referencias comeciais e vantagem competitiva para 

redução de custos de transporte expondo a frequência de contratação de cargas 

para viabilizar custos na contratação da transportadora. Já a pessoa física não conta 

com especialista em negociações de contratação de frete, porém busca preço, 

qualidade no serviço com relação a prazo e integridade da carga e boas referencias. 

A empresa conta com habilitação da vigilância sanitária para realização dos 

serviços, bem como alvará de funcionamento e sistema ERP para excução das 

atividades operacionais como emissão de documentos, bancos de dados, gestão de 

custos como contas a pagar e a receber.  

 

3.1.3 Gestão de Recursos Humanaos 

A área de Recurso Humanos, é composta pela diretora administrativa e sócia 

proprietária da empresa, Priscila Zimmer, que é responsável por validação das 

contratações de mão-de-obra, politicas de relacionamento, compra de uniformes, 
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controle e apuração do cartão ponto, conferencia dos holerites e comissões antes de 

eviar para o setor financeiro pagar, gestão de férias, benefícios aos funcionários, e 

comprimento das regulamentações do sindicato do setor de transporte rodoviário de 

cargas. 

3.1.4 Gestão administrativa  

Na  área adminisntrativa a diretoria conta com o apoio de uma administradora 

financeira, autora deste trabalho, responsável por auxilio na gestão de RH ( recursos 

humanos)  da filial de São Paulo, faturamento desta filial,  apurações de comissões, 

auxilio na manutenção e definições do sistema operacional da empresa, auxilio nas 

conciliações bancarias, analise de resultados, cobrança de clientes inadimplentes, 

analise de crédito, prospecção de novos clientes, atendimento de clientes que 

surgem por oportunidade a empresa, auxilio nas documentaçãoes necessárias a 

atividades da empresa, auxilio aos representantes comerciais em negociações, 

previsão de demanda, suporte a clientes consolidados tanto pela empresa como 

pelos representantes, realização de relatórios de desempenho da empresa e auxilio 

na buscas de soluções financeiras e operacionais percebidas no dia-a-dia da 

empressa, além de realização dos arquivos de contas a pagar e receber da entidade. 

3.1.5 Gestão de compras 

É composta pela diretora Prsicila Zimmer e por seu irmãoe sócio proproetário 

da empresa, Sergio Zimmer, são responsáveis por compras de matérias de 

expedientes, avaliação de manutenção dos veículos e equipamentos no que diz 

respeito a realização de orçamentos e aprovação de valores pa liberação das 

compras. 

3.1.6 Gestão comercial 

A área comercial é composta por três vendedores, os quais foram contratados 

por serem amigos dos familiares e proprietários da empresa, estes são responsáveis 

pelo atendimento de clientes prospectados por eles próprios, sendo que um dos 

vendedores, também atende clientes que foram no passado prospectados pelo 
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fundador da empresa. A gerente do comercial é responsável por apurações das 

comissões, realização do faturamento da empresa e atendimento de clientes por 

oportunidade a empresa, que entram em contato através de e-mail ou telefone, e 

que não tiveream prospecção mas conhecera a Transportadora Zimmer por anuncio 

de site e  indicações de outros clientes. 

3.1.7 Gestão operacional 

Na parte operacional é composta por dois assistentes adminsitrativos 

resposaveis pela emissão do conhecimento de transporte, contratação de motoristas 

autônomos e realização de arquivos de comprovantes de entregas. Também faz 

parte da equipe o gerente da expedição responsável por contratação dos motoristas 

autônomos e agregados, atendimento a solicitação de embarques de cargas advindo 

por parte da equipe comercial, programação de embarques e roteirização de cargas 

dos clientes já consolidados pela empresa, planejamento e coordenação do 

armazem da empresa e gerenciamento da mão de obra em relação a ajudantes e 

operador de empilhadeira na realização de carga e descarga. 

Referente ao serviço de armazenagem a empresa conta com um operador de 

empilhadeira e dois ajudantes os quais realizam carga e descarga de veículos e 

conferem os materiais de envio para os clientes. 

A remuneração da equipe operacional é composta de salário fixo e benficios 

de vale refeição, vale transporte e salario fixo estipulado pelo sindicado do setor de 

transporte rodoviário de carga seca.  

3.1.8 Gestão Financeira 

O setor financeiro é composto pelo sócio prorientario Sergio Zimmer, que atua 

como diretor financeiro responsável pela emissão de todos os boletos de contas a 

receber da empresa, responsável por realização de todos os pagamentos da 

empresa. Esta conta com suporte de sua esposa Adriana Zimmer na função de 

cobrança de clientes inadimplentes, realização de baixas dos recebíveis, e emissão 

de documentos necessários a baixa e regulamentação do crédito do cliente 

inadimplente com a empresa.  
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Também faz parte desta área a diretora Priscila Zimmer, que atua na 

realização de solicitações de documentos necessários a atividade da empresa, 

conciliações bancarias e captação de recursos financeiros. 

3.2 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA  

Qual o impacto da a remuneração variável   na margem de contribuição e no 

lucro liquido de vendas da Transportadora Zimmer? 

Perguntas de Pesquisa  

o Como é o ciclo de atividades da empresa.  

o Como é a forma de remuneração dos funcionários da empresa em 

estudo. 

o Quais são fatores determinantes no custo dos fretes. 

o Como   a definição da estrutura de custos impacta na lucratividade 

de vendas de frete da Transportadora Zimmer Ltda? 

 

3.3 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

No aprofundamento do progresso cientifico estudam-se “pedaços” de uma 

necessidade ou algo analisado, surge a importância da delimitação do problema, ou 

seja, escolher o pedaço do problema para estuda-lo em profundidade (SANTOS, 

2004). 

Na prática, a seleção/delimitação de um problema de pesquisa consiste em 
escolher, entre os vários aspectos anteriormente levantados, aquele que 
merecerá estudo e investigação nesse momento. De qualquer maneira, 
mesmo que todos os problemas oferecidos por um tema fossem 
considerados importantes, seriam tratados um por vez, ou, pelo menos, por 
um ponto de vista por vez. Ao se escolher um deles, mesmo que 
provisoriamente, abandonam-se os outros. É uma imposição de método. 
(SANTOS, 2004) 

 

Para este estudo foi realizado a pesquisa de campo e pesquisa-ação, que   a 

luz de Marconi e Lakatos 2010, afirma que a primeiro tem o objetivo de conseguir 

informações e construir conhecimento sobre o problema estudado, a coleta dos 



44 

 

dados ocorre na observação de fatos naturais. A execução deste tipo de pesquisa 

consite em três fases: a primeira é a pesquisa bibliográfica a qual ira solidificar 

através da teoria a identificação do estagio que se encotra o problema a ser 

estudado, a segunda fase ira definir o método de coleta de dados e determinação da 

amostra e a ultima descreverá as técnicas de registro de dados e analise da 

pesquisa. 

De acordo com Severino 2007, a pesquisa-ação tem o objetivo de interferir 

nas situações de forma a modificar fênomenos. Este tipo de pesquisa propõe 

simultaneamente a realização do diagnostico e analise dos dados em conjunto com 

mudanças que venham resultar em um melhor resutado nas praticas analisadas. 

Segundo Gil 2000, para que ocorra a interferência nas situações será usado o 

método experimental o qual sujeita os objetos de estudos a intervenção de certas 

variaves, em circusntancias ontroladas e conhecidas pelo pesquisador, 

possibilitando a observação dos resultados da influencia dessas variáveis. O autor, 

define que para explicar as formulações de problemas são constituídas hipóteses 

para confirmar ou derrubar as variáveis que serão testadas. 

3.3.1 Determinação da amostra 

A escolha da Transportadora Zimmer Ltda para o presente estudo  foi 

motivado por esta ser o local de trabalho atual da  a autora desta pesquisa, onde 

ocupa o cargo de Adminsitradora Finanaceira a mais de três anos, e devido a 

estrutura enxuta da  transportadora a autora também desempenha atividades 

operacionais e comercias, as quais possibilitaram a visão geral do negocio e o 

conhecimento das rotinas de todas as áreas que envolvem o processo de realização 

do serviço ofertado pela empresa em estudo. 
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4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Serão apresentados os ciclos de atividades da empresa, a forma de 

remuneração dos funcionáros, os fatores determinantes na composição dos valores 

dos fretes da Transportadora Zimmer, a demonstração do resultado da venda de um 

frete e como a remuneração variável afeta a margem de contribuição da empresa. 

4.1 CILCO OPERCINAL DA EMPRESA EM ESTUDO: 

Por meio de  observação das atividades operacionais e entrevista aos 

funcionários da empresa sobre suas funções demonstra-se o fluxo de operações 

abaixo: 

Figura 2 - Fluxograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora, 2017. 

A área comercial é responsável pela prospecção de novos clientes, 

manutenção da carteira existente, sendo que é composta de três vendedores 

remunerados por uma comissão fixa de 40% sobre o faturamento liquido de cada 

venda, calculados após a dedução de todas as despesas rachadas entre a empresa 

e a dedução do valor original de venda do frete. Estes vendedores atuam 
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diretamente dentro da empresa em uma sala equipada com mesas, cadeiras, 

computadores e telefone, porém não possuem contrato de representantes 

comerciais ou registro em carteira.  

Também atua na área de vendas representantes comerciais que não estão 

presentes todos os dias na empresa, esses têm comissionamento entre 3% a 5% 

sobre fretes vendidos sem desconto de qualquer despesa. O setor comercial conta 

com o apoio da gerente comercial, que tem sua remuneração fixa mais benefícios de 

vale transporte, vale alimentação e plano de saúde e pela administradora financeira 

que se enquadra nas mesmas condições salariais. No atendimento ao cliente o setor 

comercial realiza a cotação do valor do frete com base de informações de 

agenciadores de cargas que informam o preço do motorista terceiro conforme valor 

praticado no mercado e inclui-se o percentual de retorno desejavel sobre este custo 

acrescido dos demais componentes de despesas.  

Na expedição onde são realizados os processos de cadastro de clientes, 

programação das solicitações de embarques advindas da área comercial, seleção de 

veículos e motorista sendo que cerca de 90% dos embarques são utilizados 

motoristas terceirizados. 

Após a definição de motoristas e veículos de acordo com os embarques do 

dia, aa expedição gera o CTE (Conhecimento de Transporte Eletronico) junto com o 

recibo de frete, onde descreve o valor combinado com o terceirizado, forma de 

pagamento, este documento é enviado ao diretor financeiro que realiza o pagamento 

ao motorista sendo em geral 70% do frete adiantado e o saldo após a finalização da 

viagem mediante comprovantes de entrega. Sempre que finalizado as   viagens a 

expedição arquiva os comprovantes de entrega e quando solicitado digitaliza para o 

setor comercial encaminhar ao cliente. 

Por meio do CTE é que a empresa consegue cobrar o cliente, pois neste 

documento especifica-se totdos os dados da mercadoria como valor de nota fiscal, 

peso, quantidade de volumes como a identificação do remetente, destinatário e 

tomador do serviço. Assim o CTE é incluído nas faturas e sobre essas são emitidos 

os boletos de cobranças.  

A gerente comercial e administradora financeira também são responsáveis 

pela emissão das faturas e alinham as condições de pagamento conforme 

negociação da área comercial e aprovação da diretoria. 
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O Diretor financeiro emite os boletos e encaminha para os clientes. E a 

diretora Adminstrativa, realiza as concilhações bancarias e identifica os clientes 

inadimplentes, que serão cobrados pela segunda diretora dministrativa. 

O Pós-venda também é realizado pelo setor comercial pois em conjunto com 

a expedição monitoram a carga até o destino final, e comunicam o cliente sobre 

previsão de chegada e imprevistos como transito intenso, roubos, devios de rotas etc. 

4.2 Sistema de remueração 

  O Sistema de remuneração da empresa esta dividido em fixo e variável. 

Somente os vendedores recebem comissão, mas não recebem nenhum fixo e nem 

ajuda de custo. 

O calculo do comissionamento na Transportadorea Zimmer  para os 

vendedores que atuam  de segunda a sexta-feira dentro do escritório da empresa é 

realizado da seguinte formar: Todos os custos fixos e variaveis com relação a venda 

do frete é dividido entre empresa e vendedor e após a deduções de todos estes 

custos, sobre o resultado operacional liquido aplica-se  o percentual de 40% definido 

como variável paga aos vendedores, após a dedução desta despesa com vendas 

obtem-se o lucro liquido da empresa.  

Para os representantes comerciais que atuam fora do estabelecimento da 

empresa é pago uma comissão entre 3% a 5% sobre o faturamento bruto da venda, 

porém em torno de 2% do faturamento da empresa advem deste tipo de venda. 

Os integrantes das áreas da expedição, gerencia comercial e administrador 

financeiro recebem benefícios de vale refeição, vale transporte, plano de saúde com 

e salário fixo conforme indicação de valores da categoria de acordo com o sidicato 

dos transportes rodoviários de carga. 

As remunerações dos sócios não são especificadas por pró-labore ou 

qualquer politica de pagamento, as retiradas são de acordo com as necessidades de 

cada um mediante disponibilidade financeira da empresa. 
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4.3  FATORES DETERMINANTES NOS VALORES DOS FRETES 

Para o vendedor realizar uma cotação ele deve estar a par de todos os custos 

que irão envolver a operação. Sendo assim ele identifica o tipo de carga e 

mercadoria, peso, quantidades de volumes, dimensões destes volumes, se serão 

necessários ajudantes para carregamento e descarregamento, identificação da 

distancia a ser percorrida local de origem, local de destino, tempo de viagem do 

veiculo, verificação de fluxo de cargas das regiões de origem e destino. 

Com o auxilio de agenciadores de cargas o vendedor pesquisa  o preço 

operacional do veiculo entre ponto de origem e destino. Após o levantamento deste 

custo acrescenta-se  a taxa de retorno esperado pela a operação e soma-se a esta 

expressão o custo de capital, gris, advalorem, ajudantes e o imposto, cegando 

matematicamente a um valor de frete o qual deve ser avalidao se esta condizente 

com as praticas de mercado, por meio de especulçao da concorrência. 

Na tabela abaixo, a Transportadora Zimmer cedeu dados reais de uma venda 

ocorrida em 20/03/2017 segue um exemplo dos fatores determinantes e composição 

da tarifa de frete: 

Tabela 4: Identificação da carga:

TIPO DE 

VEICULO
ORIGEM E DESTINO VALOR DA MERCADORIA

PERCENTUAL DE 

AD. VALOREN E 

GRIS

TRUCK BAU CURITIBA - PR X BELÉM - PA 116.376,00R$                 0,25%

Fonte: Elaborado pela própria autora, 2017.  

Prenchedo estes requisitos o vendedor consegue identificar com mais clareza 

os custos envolvidos. 
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Tabela 5 - Composição dos custos e calculo da tarifa do frete 

FRETE TERCEIRO R$ 6.650,00

AD. VALOREN R$ 290,94

GRIS R$ 22,00

IOF SOBRE AD. VALOREN 8 % R$ 23,28

AJUDANTE CONFERENCIA R$ 80,00

DESCARGA R$ 180,00

TOTAL DOS CUSTOS VARIAVEL R$ 7.246,22

(+) CUSTO DE CAPITAL ( FIXO) 12% R$ 869,55

TOTAL CUSTOS FIXOS + VARIAVEIS R$ 8.115,76

(+) MARKUP 15%

(=) FRETE EMPRESA 9.333,13R$     

IMPOSTO 6,33% R$ 590,79

(=) PREÇO DE VENDA ESPERADO (FRETE EMPRESA + IMPOSTO) 9.923,91R$     

Fonte: Dados concedidos pela Transportadora Zimmer, 2017 .

 Consultando os agenciadores o vendedor consegue identificar o valor do frete 

de terceiro ou seja o carreteiro, então acrescenta-se os custos vaariaveis como: a. 

valoren, gris, IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras), ajudante, valores de 

descargas, resultando no custo total variável. 

Sobre o cuto variável total é adicionado o custo de capital da empresa e 

posteriormente adicionado o percentual de murkup. Neste caso 15% que 

costumasse praticar para fretes de origem Curitiba – Paraná para Belém do Pará – 

Pará. Após este calculo temos o valor de frete sem o imposto, o qual a 

Transportaora Zimmer define como Frete Empresa, o imposto tem a alíquota 

definida pela a contabilidade da da empresa em 6,33%  e é calculado sobre o valor 

do frete empresa, somente após este calculo adiciona-se o valor do frete empresa 

ao valor monetário do imposto resultando preço esperado de venda por parte da 

Transportadora Zimmer, que é comparado com informações do mercado avaliando 

se o valor do frete esperado será competitivo com os demais concorrentes.  

Nesta venda a Transportadora Zimmer Ltda, fechou a negociação em 

R$ 9.250,00 devido a comparação do valor com o preço de mercado, ou seja cerca 

de 6,78% a menos que o valor esperado, conforme demosntrado nos cálculos acima. 
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4.4 DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DE UMA VENDA DE FRETE 

Conforme descrito o calculo do comissionamento na Transportadorea Zimmer 

no item 4.3 apresenta-se asseguir o exemplo do demonstrativo de reultado realizado 

na Transportadora Zimmer sobre uma venda de frete: 

 

Tabela – 6 Demostração do resultado de vendas na Transportadora Zimmer 

PREÇO DE VENDA R$ 9.250,00

(-) TOTAL DOS CUSTOS VARIAVEL R$ 8.115,72

IMPOSTO 6,33% R$ 869,50

FRETE MOTORISTA TERCEIRO R$ 6.650,00

AD. VALOREN R$ 290,94

GRIS R$ 22,00

IOF SOBRE AD. VALOREN 8 % R$ 23,28

AJUDANTE CONFERENCIA R$ 80,00

DESCARGA R$ 180,00

(-) CUSTO DE CAPITAL ( FIXO) 12% R$ 973,89

(= ) LUCRO BRUTO R$ 160,40

(-) DESPESAS COMERCIAIS (40% COMISSÃO) R$ 64,16

(=) LUCRO LIQUIDO R$ 96,24

Fonte: Dados concedidos pela Transportadora Zimmer, 2017 .  

         Todos os custos fixos e variaveis com relação a venda do frete é dividido entre 

empresa e vendedor e após a deduções de todos estes custos, sobre o resultado 

operacional liquido aplica-se o percentual de 40% definido como variável paga aos 

vendedores, após a dedução desta despesa com vendas obtem-se o lucro liquido da 

empresa.  

         É importante perceber a representatividade dos custos sobre a operação de 

acordo com Longenecker, et. al, 2007, para  empresa conquistar o sucesso a 

estipulaçõa do preço de venda deve cobrir seus custos totais  mais alguma margem 

de lucro, então para definirmos o preço  a compreensão do comportamento dos 

custos é essencial, cabe aqui uma analise  em porcentagem da representatividade 

dos custos sobre o valor de venda, conforme tabela abaixo: 
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Tabela -7 Representatividade dos custos 

PREÇO DE VENDA 9.250,00R$      
% CUSTOS SOBRE 

VENDA

(-) TOTAL DOS CUSTOS VARIAVEL 8.115,72R$   

IMPOSTO 6,33% 869,50R$      9,40%

FRETE MOTORISTA TERCEIRO 6.650,00R$   71,89%

AD. VALOREN 290,94R$      3,15%

GRIS 22,00R$        0,24%

IOF SOBRE AD. VALOREN 8 % 23,28R$        0,25%

AJUDANTE CONFERENCIA 80,00R$        0,86%

DESCARGA 180,00R$      1,95%

(-) CUSTO DE CAPITAL ( FIXO) 12% 973,89R$      10,53%

(-) DESPESAS COMERCIAIS (40% COMISSÃO) 64,16R$        0,69%

TOTAL CUSTOS 9.153,76R$   100%

Fonte: Elaborado pela própria autora, 2017 .                         

          Observase que o custo com o imposto representa 9,40% em relação ao valor 

da venda. O Frete Motorista é o maior impactante com 71,89%, o ad. Valoren 

representa 3,15%, o gris fica em 0,24%; IOF representa 0,25% sobre o valor fina da 

negociação, o ajudante de conferencia representa 0,86% e a descarga 1,95% do 

valor de venda, o custo de capital faz sua participação em 10,53% sobre o preço de 

venda e a despesa com comissão representa 0,69% em relação a venda final. 

  Em conformidade com Galvão, et. al, 2008, é pertinente a analise da  

margemde contribuição, pois para elaborar o preço de venda são levantados  os 

custos variáveis e fixos do serviço a ser vendido ocilando o valor total dos gastos de 

acordo com a variação de vendas, e custos vairiaveis, que é demonstrado na tabela 

abaixo: 

Tabela - 8 Analise da Margem de contribuição 

PREÇO DE VENDA 9.250,00R$  

LUCRO BRUTO 160,40R$     % MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 1,7%

Fonte: Elaborado pela própria autora, 2017.  

 Galvão, et. al, 2008, define margem de contribuição  como a diferença entre 

preço de venda e a soma de todos os custos variáveis. Por meio dessa é possível 

analisar qual a melhor operação executada pela empresa e avaliar quanto sobra 

para empresa suportar os gastos fixos.  
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Analisando a margem de contribuição desta venda é possível observar a 

represtantividade de 1,7% sobre o preço de venda, isso traduz que a cada R$ 1,00 

vendido sobra para empresa 1,7% ou R$160,00 para o pagamento de das despesas 

comerciais e remuneração dos proprietários da Transportadora Zimmer. 

Braga 2010, revela a importância da analise da magem liquida afirmando 

que está destaca o que sobrou da receita liquida após a dedução de todos os gastos 

envolvidos na operação, portanto essa analise é percebível na tabela asseguir: 

Tabela - 9 Analise da margem liquida 

PREÇO DE VENDA 9.250,00R$  

LUCRO LIQUIDO 96,24R$        % MARGEM DE LIQUIDA 1,0%

Fonte: Elaborado pela própria autora, 2017.  

Na analise da margem liquida da venda apresentada pela Transportadora 

Zimmer Ltda, percebe-se que se obteve de lucro liquido 1,0% do valor total da 

negociação. Isso significa que pra cada R$ 1,00 sobra 1% para a remuneração dos 

sócios. 

 

4.5 TESTE DA HIPÓTESE 

De acordo Gil 2000, para que ocorra a interferência nas situações o método 

experimental possibilita a intervenção de certas variaves, em circusntancias 

controladas e conhecidas, possibilitando a observação dos resultados e da influência 

das variáveis sobre o problema de pesquisa. O autor, define que para explicar as 

formulações de problemas são constituídas hipóteses, as quais podem confirmar ou 

derrubar as questões levantadas no estudo, mediante a este conceito e com o 

objetivo de responde a pergunta desta pesquisa, sobre o impacto da a remuneração 

variável   na margem de contribuição e no lucro liquido de vendas da Transportadora 

Zimmer, serão testadas os percentuais de variáveis pagos aos vendedores da 

empresa em estudo. 

Diante da realidade da venda exposta no capitulo anterior será testado se os 

percentuais de comissões pagos aos vendedores interferem nas margens de lucros 
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da venda. Na tabela abaixo demonstra-se o resultado da venda considerando o 

percentual de 10% de  comissão pago ao vendor. 

Tabela – 10 Demonstração do resultado com alteração na variável da comissão em 

10%. 

PREÇO DE VENDA R$ 9.250,00

(-) TOTAL DOS CUSTOS VARIAVEL R$ 8.115,72

IMPOSTO 6,33% R$ 869,50

FRETE MOTORISTA TERCEIRO R$ 6.650,00

AD. VALOREN R$ 290,94

GRIS R$ 22,00

IOF SOBRE AD. VALOREN 8 % R$ 23,28

AJUDANTE CONFERENCIA R$ 80,00

DESCARGA R$ 180,00

(-) CUSTO DE CAPITAL ( FIXO) 12% R$ 973,89

(= ) LUCRO BRUTO R$ 160,40

(-) DESPESAS COMERCIAIS (10% COMISSÃO) R$ 16,04

(=) LUCRO LIQUIDO R$ 144,36

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 1,7%

MARGEM LIQUIDA 1,6%

Fonte: elaborada pela própria autora, 2017  

Percebe-se que se a variável de pagamento da comissão for 10% a margem 

de contribuição tem sua representatividade de 1,7% sobre o preço de venda, isso 

traduz que a cada R$ 1,00 vendido sobra para empresa 1,7% ou R$160,00 para o 

pagamento de das despesas comerciais e remuneração dos proprietários da 

Transportadora Zimmer. 

Em alteração do percentual de comissão em 10% percebe-se margem liquida 

da venda resultou em 1,6% do valor total da negociação. Isso significa que pra cada 

R$ 1,00 vendido sobra 1,6% para a remuneração dos sócios. 

A observação asseguir é realizada alteraldo a varialve do percentual de 

comissão paga ao vendedor para 20%. 
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Tabela  - 11 Demonstração do resultado com alteração na variável da comissão em 

20% 

PREÇO DE VENDA R$ 9.250,00

(-) TOTAL DOS CUSTOS VARIAVEL R$ 8.115,72

IMPOSTO 6,33% R$ 869,50

FRETE MOTORISTA TERCEIRO R$ 6.650,00

AD. VALOREN R$ 290,94

GRIS R$ 22,00

IOF SOBRE AD. VALOREN 8 % R$ 23,28

AJUDANTE CONFERENCIA R$ 80,00

DESCARGA R$ 180,00

(-) CUSTO DE CAPITAL ( FIXO) 12% R$ 973,89

(= ) LUCRO BRUTO R$ 160,40

(-) DESPESAS COMERCIAIS (20% COMISSÃO) R$ 32,08

(=) LUCRO LIQUIDO R$ 128,32

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 1,7%

MARGEM LIQUIDA 1,4%

Fonte: elaborada pela própria autora, 2017

 Percebe-se que se a variável de pagamento da comissão for alterada para 20% 

a margem de contribuição tem sua representatividade de 1,7% sobre o preço de 

venda, isso traduz que a cada R$ 1,00 vendido sobra para empresa 1,7% ou 

R$160,40 para o pagamento de das despesas comerciais e remuneração dos 

proprietários da Transportadora Zimmer. 

Em alteração do percentual de comissão em 20% percebe-se que a margem 

liquida da venda caiu em 1,4% comparando com a tabela 10. Isso significa que para 

cada R$ 1,00 vendido sobra 1,4% para a remuneração dos sócios. 

Para finalizar os testes de hipótese será realizado  a alteração da alteraldo a 

variavel do percentual de comissão paga ao vendedor para 30%. Sendo 

apresentado o resultado na tabela abaixo: 
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Tabela  - 12 Demonstração do resultado com alteração na variável da comissão em 

30% 

PREÇO DE VENDA R$ 9.250,00

(-) TOTAL DOS CUSTOS VARIAVEL R$ 8.115,72

IMPOSTO 6,33% R$ 869,50

FRETE MOTORISTA TERCEIRO R$ 6.650,00

AD. VALOREN R$ 290,94

GRIS R$ 22,00

IOF SOBRE AD. VALOREN 8 % R$ 23,28

AJUDANTE CONFERENCIA R$ 80,00

DESCARGA R$ 180,00

(-) CUSTO DE CAPITAL ( FIXO) 12% R$ 973,89

(= ) LUCRO BRUTO R$ 160,40

(-) DESPESAS COMERCIAIS (30% COMISSÃO) R$ 48,12

(=) LUCRO LIQUIDO R$ 112,28

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 1,7%

MARGEM LIQUIDA 1,2%

Fonte: elaborada pela própria autora, 2017  

Percebe-se que se a variável de pagamento da comissão for alterada para 30% 

a margem de contribuição tem sua representatividade de 1,7% sobre o preço de 

venda, isso traduz que a cada R$ 1,00 vendido sobra para empresa 1,7% ou 

R$160,40 para o pagamento de das despesas comerciais e remuneração dos 

proprietários da Transportadora Zimmer. 

Em alteração do percentual de comissão em 30% percebe-se que a margem 

liquida da venda caiu para 1,2% comparando com a tabela 11. Isso significa que 

para cada R$ 1,00 vendido sobra 1,2% para a remuneração dos sócios. 
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4.6 PROPOSTA DE MELHORIA NA GESTÃO COMERCIAL 

Em virtude da apresentação e analise dos processos descritos neste capítulo 

sera proposto uma melhoria na gestão comercial com a implantação de um plano de 

vendas e nova forma de comecionamento dos vendedores. 

Conforme GOBE (et. Al 2007), pequenas empresas, como está apresentada 

neste estudo, tem sua estrura enxuta, portanto não iriamos setorizar ou dividir a área 

de vendas em marketing, ou pós-venda, mas sim definir o tipo de venda, perfil do 

vendedor e seu papel nos negócios da emrpesa 

Megido e Szulcsewski (p. 117, 2002), demonstram as diversidades das 

vendas de acordo com estratégia e segmento de cada negócio, sendo que  é 

observado na descrição dos processos da Transportadora Zimmer Ltda, a qual 

identifica-se seu tipo de vendas classificado como serviço  e vendas direteas. 

Com base nas citações de Castro e Neves (2015), para cada tipo de venda e 

segmento de negocio destigui-se um perfil de vendedor, o qual foi identificado na 

empresa em estudo os seguintes tipos: 

a) Venda Técnica: Geralmente conhecido como consutor técnico, este 

obtem sucesso devido ao ótimo conhecimento dos produtos. No 

caso dos serviços de transportes ofertados o vendedor precisa 

conhecer muito bem o serviço realizado, seus custos, tipos de 

veículos compatíveis com a necessidade de cada cliente. 

b) Vendedores de Novos negócios: Esse tem a sensibilidade de 

identificar clientes potenciais os quais encaminham para a equipe 

comercial que fra a munutenção de clientes. Neste caso incuí-se 

dentro do processo da empresa em estudo, os vendedores 

autônomos, o  fundador da empresa que tem um amplo 

conhecimento do mercado e uma rede ampla de contatos  junto 

com a administradora financeira a qual faz a prospecção dos 

clientes indicados pelo sr. Cireno, desenvolvendo assim uma nova 

venda e manutenção destes clientes. 
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Também com o olhar de GOBE (et. All, 2007) identificamos na estrutura da 

Transportadora ZImmer Ltda, representantes comerciais autônomos caracterizados 

por serem vendedores profissionais ou empresas especializadas, estes são pessoas 

que trazem novos negócios para empresa e recebem um percentual de participação 

quando a venda ocorre, porém será proposto por meio de um contrato de 

representação são assegurados direitos como comissões deveres com a marca que 

estão representando, porém não estabelece vinculo empregatício. 

COBRA (2011) expressa que para elaboração do plano de vendas é 

necessário realizar a previsão de vendas.Correa e Caon (2002), definem que um 

sistema de previsão de vendas é o processo de coletas de dados  e analise de 

informações  para que seja possível realizar uma estimativa de vendas futuras 

podendo ser medidas em cada período de tempo como semanas, meses etc.  

Para a elaboração do plano de vendas primeiramente sera proposta a analise 

da demanda,  em conformidade com Wanke e Julianelli (2006)  em que destacam 

métodos qualitativos e quantitativos,   considerando como método qualitativo a  a 

experiência do fundador da empresa e seus vendedore e como método quantitativo    

realizaríamos levantamento de informações históricas relacionando  as vendas  com 

outros fatores como tempo, população, inflação, propondo um modelo matemárico 

para melhor tomada de decisão de estratégia, escolha de negócios.  

Após a elaboração da analise da demanda sera proposto o plano vendas, 

para que venha consolidar os objetivos da empresa, alinhando o perfil de 

vendedores com as necessidades dos clientes de modo a tornar as vendas mais 

eficientes, conforme proposto por COBRA 2012, o quadro asseguir foi adaptador 

considerando a estrutura enxuta da empresa em estudo: 
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Quadro 4- Panejamento Plano de vendas 

Plano de Marketing Plano de Vendas

1. Definiçã da missão econômica, 

escopo, metas e politicas da 

empresa

Definição da filosodia de 

marketing; crenças, desejos 

e aspirações da direção

Metas de venda e politicas 

de venda

2. Análise do cenário ambiental Análise das situações 

economicas e politicas. 

Situação ambiental e 

avaliação das ameaças e 

oportunidades por segmento 

no mercado

3. Análise dos recursos disponíveis 

e necessidades da empresa e do 

mercado

Avaliação dos recursos 

economicos e tecnológicos 

disponiveis em face da 

concorrencia e as tendências 

do mercado.

Análise do histórico de 

vendas nos ultimos três 

anos. Previsão de vendas, de 

lucro  e de investimento no 

próximo exercicío com base 

em potencial de vendas. 

Previsão de despesas para 

manter ou aumentar 

participação de vendas.

4. Selecionar estrategias Estabelecer estratégia para 

cada segmento de mercado: 

Crescimento e consolidação

Estabelecer tatica de venda 

para cada tipo de cliente

5. Rever planos Avaliar a disponibilidade de 

recursos.

Avaliar a disponibilidade dos 

planos em face de recursos 

diponiveis

6. Desenvolver programas 

complementares

Avaliar esforços necessários 

no decorrer do plano: 

Pequisa de mercado.

Prever necessidade de: 

Treinamento de vendas;

7. Preparar orçamentos e fluxos de 

caixas

Preparar orçamentos de 

receitas e desembolsos em 

faces do planos de Marketing

Preparar orçamentos de 

receitas e desembolsos em 

faces do planos de venda

8. Transmitir o plano dos 

responsáveis pela implementação

Transmitir o plano dos 

responsáveis pela 

implementação

Transmitir o plano dos 

responsáveis pela 

implementação

9. Rever e atualizar o plano pelo 

menos trimestralmente

 Rever e atualizar o plano 

pelo menos trimestralmente

Rever e atualizar o plano 

pelo menos trimestralmente

Passos do Planejamento
Repercussões

Fonte:  adaptado pela autora deste trabalho  com base em COBRA, 2012 p. 70 e 71.

 Junior e Filho (2010)  afirmam que as empresas  devem remunerar 

estrategicamente os indivíduos  com o olhar voltado no que é e no que se espera da 

organização no futuro levando em consideração as variáveis que atingem  tanto o 

colaborador como a estabilidade e empresa o sucesso do negócio, para isso os 

autores citam a combinação e equilíbrio de diferentes formas de remuneração, assim 

será proposto para diretoria as formas de remuneração mais sustentáveis para uma 



59 

 

organização que não deseja ficar estagnada e as que de acordo com a pesquisa 

realizada COBRA (2012), as condições  de reconhecimento mais esperada pelos 

profissionais da área comercial será apresentada a  diretoria  com o objetivo de 

ampliar a visão esratégica e estimular a introdução de novas formas de remuneração 

possibilitando maior sustentabilidade do negócio: 

a)  Salário indireto: Incluíse benefícios e outros valores, 

tradicionalmente variando o pacote de beneficio confome o nível 

hierárquico, ou de  maneira flexibilizada em que quem escohe o 

beneficio é o próprio funcionário. A vantagem dessa remuneração é 

a que traz mairovalor agregado para o colaborador com relação ao 

seu trabalho e instituição. 

b) Remuneração variável:  configura-se as comissões, participações 

nos lucros e ou resutados, estas estão relacionadas a metas de 

desempenho. 

c) Participação acionária: Praticada em relacionamentos de longo 

prazo entre empresa e funcionários viando objetivos de 

lucratividade e desenvolvimento da organização. 

d) Alternativas criativas: Maneiras especiais de reconhecimento sendo 

financeira ou emocional. 

Na pesquisa de COBRA (2012), em que demosntra do ponto de vista de 

vários vendedores entrevistados o sistema ideal de remuneração na área comercial, 

será apontado a diretoria as três opções mais votadas, com intuído de haver uma 

combinação de escolhas por parte da administração da empresa. 

 

Quadro -  5 A ótica dos vendedores acerca do sistema ideal de remuneração 

Citação em 

ordem de 

importância 

Sistema Ideal % Citações do 

total 

1° FIXO + COMISSÃO + PRÊMIOS 29,7 

2° FIXO + COMISSÃO 28,4 

3° COMISSÃO SOBRE VENDAS 16,7 

Fonte: Adaptado pela própria autora deste trabalho com base em Cobra, 2011, p. 373. 
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Após a apresentação do trabalho a diretora administrativa Priscila Zimmer, 

esta apreciou as formas de vendas, identificação de perfil de vendedor, novas 

formas de remuneração, a demonstração do resultado  da venda e a hipótese de 

mudança na varivel de pagamento da comissão aos vendedores.  

Mediante o trabalho a diretora administrativa propôs a analise de demais vendas 

realizadas e demonstrou aos demais sócios a importância de reavaliarem a gestão 

comercial e implantarem de imediato  a hipóste apresentada na tabela 12  - 

Demonstração do resultado com alteração na variável da comissão em 30% que 

embora não seja o cenário ideal, irá levantar a margem liquida da venda preumise 

que será aceitável aos vendedores evitando maiores atritos e perdas substanciais na 

carteira de clientes. 

 



61 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante da análise do processo operacional, financeiro e comercial da 

Trasnportdora Zimmer Ltda em comparação com  o embasamento teórioco 

demonstrado percebe-se  que a Transportadora Zimmer não se comporta de acordo  

com processos operacionais e comerciais estudados identificando que o processo 

comercial tem falhas na gestão de contratação de vendedores, definição de metas e 

politica de remuneração. 

Diante do problema de pesquisa apresentado, qual o impacto da a 

remuneração variável   na margem de contribuição e no lucro liquido de vendas da 

Transportadora Zimmerr Ltda, apresento os resultados e conclusões obtidas através 

do aprofundamento da teoria, observação do processo operacional da empresa em 

estudo e informações disponibilizada pelos sócios e funcionários.  

Foi identificado na estrutura de custo da Transportadora Zimmer que a 

despesa  com o imposto representa 9,40% em relação ao valor da venda. O Frete 

Motorista é o maior impactante com 71,89%, o ad. Valoren representa 3,15%, o gris 

fica em 0,24% ; IOF representa 0,25% sobre o valor fina da negociação, o ajudante 

de conferencia representa 0,86% e a descarga 1,95% do valor de venda, o custo de 

capital faz sua participação em 10,53% sobre o preço de venda e a despesa com 

comissão representa 0,69% em relação a venda final. 

 A descrição dos custos determinantes na composição do preço do frete foi 

fundamenta para a análise da representatividade destes custos em realção ao preço 

esperado e ao praticado percebendo que o fator com maior relevância é o 

denominado frete motorista. 

A observação e descrição do processo operacional e de vendas possibilitou a 

identificação das condições de remuneração dos funcionários. 
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A análise da venda real de um frete da Transportadora Zimmer, possibilitou a 

avaliação do impacto da remuneração variável paga aos vendedores sobre as 

margens de contribuição, lucro iquido e margem liquida da venda. 

 Ao confrontar as hipóteses de alteração na variável da comissão com a 

demonstração de venda real percebe-se que a margem de contribuição continua 

inalterada em relação a comissão paga porém a margem liquida sofre alterações. 

Quando a  comissão foi aletrada para 10% resultou-se uma margem liquida 

de 1,6% em relação ao preço de venda , apresentando um aumento de 0,06 pontos 

percentuais em relação a margem liquida da venda real. 

Ao alterarmos a comissão para 20% percebeu-se que a margem liquida 

resultou em 1,4% em relação ao preço de venda, apresentando um crescimento de 

0,04 pontos percentuais em comparação a margem de venda liquida real.  

Testando o percentual de comissão em 30% obteve-se uma margem liquida 

de 1,2% em relação ao preço de venda, demosntrando um crescimento de 0,02 

pontos percentuais em confronto a a margem de venda liquida real. 

Conclui-se que a alteração na variável de comissionamento possibilita o 

aumento da lucratividade da venda e da remuneração dos proprietários.através dos 

resultados apresentados e hipóteses levantadas sugere-se uma reflexão sobre os 

percentuais de comissões pagos aos vendedores da da Transportadora Zimmer, 

verificando que poderia ser realizado comissões  

Afim das vendas tornarem-se mais lucrativas apresentou-se uma proposta de 

melhoria na área comercial, identificando o tipo de vendas que a empresa excuta 

com base nas citações de Castro e Neves (2015), e através das observação e 

analise da gestão comercial conclui-se que a Transportadora Zimmer é composta de 

vendedores de perfil técnico, pois conta com vendedores experientes no setor de 

transportes rodovia´rios de carga seca; vendedores de novos negócios pois conta 

com a sensibilidade do fundador da empresa e de mais executores do processo 

comercial, em  identificar clientes potenciais; representantes comerciais  que de 

acordo com  GOBE et. all, 2007 caracterizados por serem vendedores profissionais 
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ou empresas especializadas, e que trazem novos negócios para empresa e recebem 

um percentual de participação quando a venda ocorre. 

Em relevância a pesquisa bibliográfica e a deficiência de panajamento da 

área comercial, foi indicado que a empresa realiza-se um sistema de previsão de 

vendas, que de acordo com Correa e Caon 2002, é o processo de coletas de dados  

e analise de informações  para que seja possível realizar uma estimativa de vendas 

futuras podendo ser medidas em cada período de tempo como semanas, meses. E 

de acordo com Cobra 2012, após a previsão de vendas a foi  proposto o plano 

vendas, para que venha consolidar os objetivos da empresa, alinhando o perfil de 

vendedores com as necessidades dos clientes de modo a tornar as vendas mais 

eficientes. 

Com o objetivo de ampliar a visão esratégica e estimular a introdução de 

novas formas de remuneração na empresa apresentada no presente estudo, e 

proporcionar maior sustendabilidade do negócio, foi proposto as formas de 

remuneração no setor comercial mais votadas pelos profissionais da área de acordo 

com a pesquisa de Cobra 2012. 

Conlui-se que o trabalho foi de importante valor para a diretoria da  empresa 

apresentada no estudo, pois a aplicação de mudança na variável comissão foi de 

imediato aceita pela diretoria, porém com ressalvas quanto ao risco de perderem 

bons vendores e carteiras de clientes, os processos comerciais como previsão de 

vendas, planos de vendas e remuneração do funcionários da área comercial serão 

revistos com cautela mediante a cultura organizacional vivida pela Transportadora 

zimmer. 

Portanto as respostas das peguntas desta pesquisa bem como os objetivos 

expressos neste trabalho foram alcançados, cabendo a decisão de implantação da 

melhoria do processo na área comercial da Transportadora Zimmer aos seus 

diretores. 
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