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RESUMO 

 

Este estudo se propõe precisamente a fomentar a discussão sobre um modelo de gestão 
de transporte de cargas e seguro na movimentação e distribuição de materiais na cadeia de 
abastecimento internacional. Abordam os principais temas voltados para o reverso dessa 
cadeia, hoje altamente competitiva e exigente em termos de redução de custos, melhoria do 
nível do serviço para o consumidor final e formação de parceiros. 

Mostra que as atividades globais das empresas líderes abrangem não só conceitos 
ligados à cadeia de suprimentos, mas também oferece exemplos e decisões estratégicas com 
forte inter-relação com as atividades logísticas, e principalmente uma sólida compreensão das 
ferramentas modernas gerenciais e analíticas para solucionar problemas que deve representar 
uma vantagem competitiva para empresa. Da mesma maneira o leitor deverá entender como 
as falhas ocorridas no uso dessas ferramentas gerenciais e analíticas podem afetar o 
desempenho da cadeia de abastecimento. 
 
Palavras Chaves: 1. Logística Internacional; 2. Gestão de Transportes Internacional, e 

3. Logística Reversa. 

 



iv 
 

ABSTRACT 

 

This study intends precisely to incite the discussion on a model of administration of 
transport of loads and being safe in the movement and distribution of materials in the chain of 
international provisioning. It approaches the main themes focusing to the reverse of that 
chain, highly competitive nowadays and demanding in terms of reduction of costs, 
improvement of the level of the service for the final consumer and partners’ formation.  

It shows that the leader companies’ global activities embrace not only linked concepts 
to the chain of supplies, but also offers to examples and strategic decisions with strong 
interrelation with the activities logistics, and mainly a solid understanding of the managerial 
and analytic modern tools to solve problems that should represent a competitive advantage for 
company. In the same way, the reader should understand how the flaws happened in the use 
of those managerial and analytic tools can affect the acting of the chain of provisioning. 
 
Key Words: 1. The logistic International; 2. International management of Transports; 3. 

Logistic Reverse. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Não basta ter uma visão do futuro, é preciso ter também uma ação. 
Uma visão sem uma ação não passa de um sonho. Uma visão com 
ação pode mudar o mundo (...). 

(JOEL BARKER) (1) 

 

No comércio exterior nota-se a complicação de ações em busca do melhor resultado 

para o desenvolvimento da economia mundial. A partir do final dos anos 70, especialmente 

nos países de economia em desenvolvimento, surgiu a necessidade de procurar novas 

abordagens para atingir maior competitividade nas operações de comércio internacional. 

Referenciando a importância do Comércio Exterior para o desenvolvimento econômico 

de um país no livro "Curso de Economia" o autor (SOUZA, NALI  DE JESUS, 2003 P.284) afirma 

essa vital importância: 

A experiência tem demonstrado que o comércio externo é de fundamental 
importância para o desenvolvimento econômico da economia nacional. Os países 
que adotaram uma estratégia de crescimento orientado às exportações cresceram as 
altas taxas. Constituem exemplos à Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul, 
China e demais países em desenvolvimento do Sudeste Asiático. As Exportações 
exercem efeitos multiplicadores sobre a renda e o emprego e possibilitam o 
pagamento das importações de máquinas e equipamentos, bem como das matérias-
primas necessárias para movimentar as indústrias. As exportações permitem reduzir 
os custos médios, ao expandir a escala de produção das indústrias. Com isso, 
aumenta a produtividade da economia e o nível de renda da população. Maior 
produtividade possibilita exportações crescentes, o que eleva ainda mais a escala e a 
produtividade dos fatores, gerando um círculo virtuoso de desenvolvimento 
econômico. (SOUZA 1999, CAPS. 2 E 12 APUD 2003 P.284). 

 
Logo as exportações assumem grande relevância estratégica para o país, pois contribui 

para a geração de renda e emprego, para a entrada das divisas necessárias ao equilíbrio das 

contas externas e para a promoção do desenvolvimento econômico. 

Como a logística é parte fundamental do comércio internacional o diretor da Standard 

Logística e Distribuição, José Luis Demeterco Neto (2002), num artigo denominado "Setor 

está amadurecendo" disse:  

Nunca se falou tanto em logística no Brasil como agora. Precisamos de logística 
para aumentar as vendas e as exportações; para reduzir custos; para dar suporte a 
vendas pela Internet, enfim, logística para solucionar todo o tipo de problema. Com 
certeza, a logística ajuda a encontrar soluções, mas o mais importante é que ela cria 
novas oportunidades de negócios. Sentimos que, ano a ano, as empresas estão mais à 
vontade com a terceirização logística, que já se tornou parte de suas estratégias de 
mercado'[...]'Com a globalização do mercado e as alterações na legislação de 
comércio exterior, a operação logística é um fator predominante para otimizar a 

                                                 
1 Filme “A visão do futuro” de Joel Arthur Barker, produzido pela SIAMAR. www.siamar.com.br acessado em 
07.07.2008. 
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utilização dos recursos das empresas, com resultados diretos sobre a lucratividade... 
"Destaca o diretor da MATRA, Marco Aurélio Dias", 'Em um momento de grandes 
mudanças, como o atual, a vantagem competitiva é de quem prestar os melhores 
serviços. Por isso, as perspectivas para os operadores logísticos capacitados são as 
melhores possíveis.  (REVISTA LOG&M AM 

(2), Nº 144, OUTUBRO/2002, P.16-18). 
 
Atualmente no comércio internacional é muito grande a busca por variedades de 

produtos com baixo custo, qualidade e tecnologia. Em mercados competitivos, produtos com 

tais características podem determinar o crescimento competitivo ou até mesmo a 

sobrevivência de uma empresa. “É por esses fatores que as empresas brasileiras devem estar 

atentas ao mercado mundial e buscar sempre alternativas competitivas nas comercializações 

de produtos e serviços”.  (DIAS et al 2004). 

Dentro deste cenário de comércio exterior, da liberalização crescente da economia 

internacional, da variedade, qualidade e tecnologia agregada ao produto, requerendo que a 

vantagem competitiva (3) seja mais determinante do que a vantagem comparativa (4) para os 

países que negociam no âmbito internacional, afirma (HANDABAKA 1994: XIII): 

[...] a distribuição física internacional, como componente da função de distribuição, 
adquire um papel preponderante na competitividade dos produtos comercializados 
internacionalmente. Assim o preço do produto ao consumidor será a somatória dos 
custos de produção, comercialização e distribuição, sendo este último maior que os 
dois anteriores. Na verdade, o preço do destino incluirá basicamente o valor 
agregado do produto e os custos dos serviços necessários para movimentá-lo do 
local de produção até o local de consumo. 

 
Na movimentação de um produto do local onde foi produzido para o local de consumo é 

necessário enfrentar a complexidade operacional da logística, pois a logística estar presente 

em todas as atividades de uma organização e praticamente em todas as áreas da atividade 

humana seja direta ou indiretamente. Ela começa pela necessidade do cliente, pela venda, pós-

venda, pós-consumo até a reciclagem ou reaproveitamento do produto. 

Para que isso ocorra é necessário que as empresas estejam integradas interna (dentro da 

empresa) e externas (produtores, distribuidores, atacadistas, clientes etc.) em toda a cadeia 

produtiva, desde a compra de matéria-prima até a entrega do produto final. 

No mundo com mudanças na economia global esta integração é primordial para as 

empresas que atuam nos mercados competidores. Elas precisam alinhar suas estratégias de 

produção às suas estratégias competitivas globais de forma a racionalizar os recursos e a 

integração dos processos decisórios. 

                                                 
2 A revista Log&Mam é editada pelo Instituto IMAM , está sendo substituída pela revista LOGÍSTICA – 
movimentação e armazenagem de materiais. 
3 Rivalidade entre produtores por atrair clientes ou entre consumidores por adquirir bens e serviços. 
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A importância da integração dos processos decisórios é tão importante para a logística 

que The Center For World Wide Supply Chain Manegement (5) - define o Supply Chain 

Manegement (6) como a “integração dos processos de negócio desde o usuário final até os 

Fornecedores originais que proporcionam os produtos, serviços e informações que agregam 

valor para o Cliente”. 

Com uma visão mais abrangente incluindo o “reverso dos bens e serviços” e 

“informações”, hoje o Council of Supply Chain Management Professionals – CSCMP (7) 

define a gerência da logística como: “Logistics Management é parte do Supply Chain 

Management que planeja e controla o fluxo, o armazenamento, o reverso dos bens e serviços e 

as informações relacionadas entre o ponto de origem até o ponto do consumo, visando atender 

as exigências dos clientes".  

Por essas razões percebe-se a importância da logística como ciência que adapta os 

meios disponíveis e as formas estratégicas para o alcance dos propósitos das organizações.  

Diante do contexto apresentado o objetivo da produção deste trabalho é fazer uma 

apresentação comentada do desenvolvimento científico da logística introduzindo não só 

conceitos teóricos de alto nível, mas mostrando uma sólida compreensão das ferramentas 

gerenciais e analíticas sobre os estudos da cadeia de abastecimento capaz de solucionar 

problemas relativos aos modais de transportes, canais de distribuição, unitização de cargas 

Incoterms e recuperação de produtos e seus gerenciamentos.  

Trata-se da coletânea de vários livros, artigos, dissertações, seminários etc., publicados 

por organizações internacionais e nacionais. 

Sendo assim, esta dissertação tem além dos objetivos de comentar e criticar alguns 

conceitos o de fornecer conhecimentos gerais e específicos sobre a cadeia de abastecimento, 

de uma maneira clara e compreensível dando embasamento teórico para solução de estudos de 

casos nas organizações.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
4 A capacidade de produzir um bem ou serviço com um custo de oportunidade inferior ao de outros produtores 
ou países. 
5 Centro Mundial de Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. 
6 O Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento é o último estágio da Logística. 
7 O CSCMP - Council of Supply Chain Management Professionals (Conselho de profissionais da gerência da 
Cadeia de Abastecimento) foi a partir de janeiro de 2005, até então era CLM - Conselho da Gerência da 
Logística. 
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1.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo da produção deste trabalho é fazer uma apresentação comentada do 

desenvolvimento científico da logística introduzindo não só conceitos teóricos de alto nível, 

mas mostrando uma sólida compreensão das ferramentas gerenciais e analíticas sobre os 

estudos da cadeia de abastecimento capaz de solucionar problemas relativos aos transportes 

internacionais, canais de distribuição, unitização de cargas, Incoterms e recuperação de 

produtos e seus gerenciamentos.  

 

1.2 Objetivos Específicos 
 

• Desenvolver conteúdo teórico científico da Logística Internacional; 

• Levantar informações sobre fundamentos logísticos; 

• Pesquisar sobre modalidades de transportes; 

• Investigar a unitização de cargas; 

• Analisar os conceitos de canais de distribuição logísticos; 

• Apresentar a administração da recuperação de produtos; 

• Estruturar os conceitos de Incoterms, fretes e seguros internacionais, 

• Compreender as modernas ferramentas gerenciais e analíticas da logística. 

 

1.3 Justificativa 
 

Este trabalho acadêmico é relevante, e direcionado aos profissionais de logística e de 

comércio exterior, professores, estudantes e leitores interessados no tema. Pela falta de 

materiais disponíveis, por trata-se de um assunto pouco explorado academicamente e pela sua 

importância, justifica-se a produção desta dissertação que se encontra explicitado de forma 

simples e objetiva para o fácil entendimento daqueles que necessitam de informações. 

A logística está inserida no comércio internacional e a cada dia vem sendo determinante 

no lucro dos custos final do processo, sendo um ponto de vantagem competitiva nas 

organizações que prezam pela logística. 

Para Presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil – AEB, Benedito 

Fonseca Moreira, vai mais além quando publicou o artigo denominado “Comércio exterior: 
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êxtase e aversão; crime e castigo” publicado no Informativo de Comércio Exterior – AEB, (8) 

afirma que: 

Comércio exterior é atividade de altíssima prioridade em todos os países, com lição 
de maestria dos países asiáticos, porque sustenta o crescimento econômico, estimula 
a incorporação de tecnologias, induz ao aumento da produtividade e, sobretudo é 
fator decisivo ao aumento da oferta de empregos.  

 
Logo, o tema abordando “logística internacional” foi produzido face às dificuldades em 

se obter informações sobre o assunto. Diante das diversas opiniões sobre o tema e conceitos 

diversos de vários autores e organizações nacionais e internacionais achou-se importante o 

esclarecimento desses conceitos.  

A logística passou do simples conceito, formulado por (BALLOU, 1993), de “colocar o 

produto certo, na hora certa, no local certo e ao menor custo possível”, do qual se verificava o 

índice de disponibilidade de produto (exemplo: faltas); a velocidade do ciclo de pedido 

(exemplo: tempo de entrega), e a consistência deste ciclo (exemplo: atrasos) para o Supply 

Chain Management (9), conceituado pelo The Center For World Wide Supply Chain 

Manegement (10) como sendo “a integração dos processos de negócio desde o usuário final até 

os Fornecedores originais que proporcionam os produtos, serviços e informações que agregam 

valor para o Cliente.” Nele se observa que a estratégia de gestão é conjunta e interdependente 

entre as unidades integrantes da cadeia; a seleção é adequada aos parceiros (11), e 

sincronizadas entre as suas diferentes metas e competências. 

Neste contexto, os leitores terão a oportunidade de conhecer com profundidade os 

conceitos de logística, principalmente a logística internacional e as ferramentas analíticas e 

operacionais, utilizadas nos EUA, Europa, Japão e no Brasil, como também as modalidades 

de transportes internacionais, canais de distribuição, unitização de cargas, Incoterms e 

recuperação de produtos e seus gerenciamentos.  

 
1.4 Definições do Problema 

 

Neste trabalho, dentro da logística internacional, as ênfases são alocadas para os tipos 

de transportes, canais de distribuição logísticos, unitização de cargas, Incoterms e 

                                                 
8 Informativo de Comércio Exterior – AEB, março de 2006 – Ano VII – Número 61. Acessado pelo site: 
http://www.cieam.com.br/arquivos_download2/AEB%20612.pdf 
9 Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. 
10 Centro Mundial de Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. 
11 Kumar (1996) “um relacionamento baseado na confiança entre dois estágios de uma cadeia de suprimento 
nclui segurança dos dois estágios e a capacidade de cada estágio de fazer um pacto de fé.” 
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administração da recuperação de produtos em seus gerenciamentos, e em suas importâncias 

para a economia e desenvolvimento dos países globalizados. 

Dentro das modalidades de transportes ficou claro que o bom uso é imprescindível nos 

processos de comércio internacional em busca de maior competitividade global.  

Com relação aos canais de distribuição e visando à redução de custos e ao 

aproveitamento da capacidade ociosa, como alternativa de escoamento dos fluxos logísticos 

fica clara a importância do conhecimento de experiências de implementação do transporte 

multimodal em outros países, reconhecendo suas dificuldades e recompensas pela 

modernização no setor de transporte. 

Já a unitização de cargas “visando facilitar a movimentação e armazenamento vem se 

intensificando cada vez mais já que pode reduzir os custos de distribuição dos produtos e 

proporcionar a integração das diversas modalidades de transportes”. O seu uso, além de 

significar eficiência, flexibilidade e rapidez, provê ainda proteção contra danos e roubos. 

(BERTAGLIA, 2003 p. 295). 

Quando se fala em comércio exterior é necessário se ter o conhecimento básico das 

obrigações nos contratos firmados entre exportadores e importadores. Os Incoterms definem 

esses direitos e as obrigações mínimas do vendedor e do comprador quanto aos fretes e 

seguros, movimentação em terminais, liberação em alfândegas e obtenção de documentos de 

um contrato internacional de vendas de produtos. É imprescindível saber negociar para que se 

possa reduzir o tempo e os gastos, além de eliminar grande parte das incertezas.  

Finalmente, no mercado exterior deve-se conhecer a cadeia e as opções para a 

recuperação de produtos a fim de obterem-se valores econômicos, sociais e ecológicos com os 

produtos reusados, reciclados, reparados, recondicionados ou remanufaturados. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 
 

No Capítulo 1º foi dada uma introdução ao trabalho. 

O Capítulo 2º é dedicado à metodologia do trabalho mostrando a importância da revisão 

bibliográfica que, sem ela, é impossível apresentar conhecimentos disponíveis sobre o tema. 

No Capitulo 3º abrange o aprofundamento teórico do tema, abordando conceitos, 

normas, definições, exemplos presentes no cotidiano dos profissionais de logística a fim de 

propiciar uma compreensão da evolução da logística, principalmente a internacional das suas 

práticas e teorias. 



7 
 

Já o Capítulo 4º é reservado aos transportes de cargas, sendo possível compreenderem a 

importância dos transportes em uma cadeia de suprimento internacional como também, 

avaliar as vantagens e desvantagens de diferentes meios de transportes internacionais.  

A seguir o Capítulo 5º que são dedicadas às cargas unitizadas como os paletes e 

contêineres. Mostram a importância da embalagem no transporte internacional com relação à 

proteção, avarias, roubos etc.  

Logo o Capítulo 6º é comentado os canais de distribuição com ênfase ao reverso da 

distribuição que através de fluxos é possível conhecer o comportamento tanto dos canais 

diretos como dos reversos da logística; a razão do retorno de um produto após completar a 

trajetória da vida útil; processo de movimentação de produtos na logística reversa, e o fluxo 

da logística empresarial que está sendo muito comentadas ultimamente no Brasil. 

Posteriormente no Capítulo 7º são comentados sobre a administração recuperação de 

produto enfatizando a administração dos canais reversos da logística que através de fluxos é 

possível conhecer o seu comportamento.  

Em seguida o Capítulo 8º decorre da utilização de termos para as transações comerciais 

internacionais de exportação e importação. Os tipos de fretes e seguros utilizados no mercado 

exterior.  

E, finalmente o Capítulo 9º que trata da conclusão do trabalho em pauta. 
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2 METODOLOGIA 

 

Com o intuito de reconstruir o desenvolvimento empírico e teórico da Logística, foi 

produzida esta dissertação de revisão bibliográfica, assumindo uma posição crítica diante do 

“estado da arte” (12). Conforme Vieira, Sonia (2002, p.16) “É importante que, de tempos em 

tempos, sejam feitas revisões bibliográficas para apresentar o conhecimento disponível sobre 

determinado assunto. O problema é que trabalhos desse tipo são em geral escritos pelos 

profissionais com maior experiência na área”.  

Para tanto, foram realizadas duas pesquisas: a pesquisa exploratória cujo objetivo 

primário foi o discernimento e a compreensão do problema enfrentado pelo autor 

proporcionando maiores informações sobre o assunto que foi investigado; facilitou a 

delimitação do tema de pesquisa; orientou a fixação dos objetivos e a formulação das 

hipóteses, descobrindo um novo tipo de enfoque sobre o assunto da dissertação. Beuren e 

Outros (2003), seguida da pesquisa conclusiva descritiva onde o autor determinou; avaliou; e 

escolheu a melhor ação para o assunto da dissertação. Ambas, utilizou-se de dados 

secundários (13) com abordagens qualitativas indutivas.  

Toda pesquisa qualitativa é indutiva, isto é, o pesquisador desenvolve conceitos, idéias e 

entendimentos a partir de padrões encontrados nos dados, ao invés de coletar dados para 

comprovar teorias, hipóteses e modelos preconcebidos, (RENEKER 1993). 

Neste raciocínio indutivo a generalização derivou de observações de casos da realidade 

concreta. As constatações particulares levam à elaboração de generalizações (GIL, 1999; 

LAKATOS; MACONI, 1993). 

Nesta totalidade, as pesquisas foram realizadas com a finalidade de fomentar o 

desenvolvimento teórico através de levantamento bibliográfico, coletando-se material em 

livros, periódicos e monografias, em revistas do gênero, bem como por meios multimídia e 

disponíveis na Internet, limitando-se ao assunto para embasamento doutrinário para a 

comprovação da hipótese deste trabalho. 

Tomando uma posição crítica o tema da dissertação “A logística internacional como 

diferencial competitivo para as empresas envolvidas nas importações e exportações 

brasileiras”, foi tratado com grandeza, produzindo todo embasamento teórico, mostrando as 

                                                 
12 Segundo Luna (1997) “o pesquisador procura mostrar através da literatura já publicada o que já sabe sobre o 
tema, quais as lacunas existentes e onde se encontram os principais entraves teóricos ou metodológicos”.  
13 Dados secundários representam quaisquer dados que já foram coletados para outros propósitos além do 
problema em questão. 
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mais modernas ferramentas analíticas e operacionais utilizadas nos EUA, Europa e Japão, 

oferecendo exemplos para se resolver qualquer estudo de caso nas empresas importadoras e 

exportadoras do Brasil. 

 

2.1 Instrumentos de Coleta de Dados 
 

As fontes tomadas como referenciais foram elaboradas a partir das pesquisas: 

exploratória seguida da pesquisa conclusiva descritiva, onde foram empregados múltiplos 

métodos e fontes, cujas finalidades foram: desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

idéias, tendo em vista, a formulação de problemas reais e precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores. 

Na pesquisa exploratória foram consultados materiais já publicados, constituídos 

principalmente de livros, artigos nacionais e estrangeiros, periódicos, dissertações, 

monografias, revistas do gênero bem como materiais disponíveis na Internet. 

Seguida da pesquisa conclusiva descritiva que assumiu a forma de levantamento através 

de técnicas padronizadas de coletas de dados obtidos nas observações sistemáticas sobre o 

tema em pauta, limitando-se este assunto para embasamento doutrinário e para comprovação 

das hipóteses deste trabalho, segundo (GIL 1999). 

Na elaboração desta dissertação foi utilizado “hiperlink” que são palavras ou frases na 

cor azul e grifada que, quando clicadas, automaticamente vai para um arquivo, um local em 

um arquivo, uma página HTML no World Wide Web ou uma página HTML em uma Intranet. 

Os hiperlinks também podem levar aos grupos de notícias e a sites Gopher, Telnet e FTP.  

Para que os leitores possam visualizar os hiperlinks e terem acesso ao arquivo ou o local 

do texto foi colocado em todas as publicações um CD contendo o referido trabalho digitado 

no editor de texto Word e a apresentação em PowerPoint. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Comércio Exterior não é apenas vender mais. É também comprar 
bem: não permitir que práticas predatórias destruam a nossa indústria. 

(O ESTADO DE SÃO PAULO, 25.03.19997). 
 
Na estrutura da fundamentação teórica identificam-se os conceitos estratégicos que são 

relacionados a uma variedade de exemplos que demonstram como uma combinação de 

considerações é necessária para atingir avanços significativos na performance do tema em 

pauta. 

 

3.1 História da Logística (14) e Desenvolvimento dos Conceitos. 
 

Conforme a TigerLog – Consultoria e Treinamento em Logística (15)  

A origem da palavra vem do grego “LOGISTIKOS”, do qual o latim 
“LOGISTICUS” é derivado, ambos significando cálculo e raciocínio no sentido 
matemático.  
O desenvolvimento da logística está intimamente ligado ao progresso das atividades 
militares e das necessidades resultantes das guerras..  
O exército persa foi o primeiro a utilizar uma marinha em grande escala. Na 
expedição de Xerxes de encontro aos gregos, em 481 a.C., foram utilizados mais de 
3.000 navios de transporte para sustentar o exército.  
Uma das grandes lendas na Logística, que inspirou outros grandes líderes como Júlio 
César e Napoleão e que até hoje inspira as grandes empresas, foi Alexandre o 
Grande, da Macedônia. Seu império alcançou diversos países, incluindo a Grécia, 
Pérsia e Índia. Nascido em 356 a.C., aos 16 anos já era general do exército 
macedônico e aos 20 anos, com a morte de seu pai, assumiu o trono. Seu império 
durou apenas 13 anos, até a sua morte em 323 a.C., aos 33 anos. Seu sucesso não foi 
um acidente. Ele foi capaz de superar os exércitos inimigos e expandir seu reinado 
graças a fatores como:  
� Inclusão da logística em seu planejamento estratégico  
� Detalhado conhecimento dos exércitos inimigos, dos terrenos de batalha e dos 

períodos de fortes intempéries.  
� Inovadora incorporação de novas tecnologias de armamentos  
� Desenvolvimento de alianças  
� Manutenção de um simples ponto de controle. Era ela quem centralizava todas as 

decisões; era o ponto central de controle, gerenciando o sistema logístico e 
incorporando-o ao plano estratégico [...].  

 
Com o mesmo raciocínio (THOMAS GUNN, 1993) afirma que a palavra logística 

deriva do grego "Logos = razão" e significa "a arte da calcular" ou "a manipulação dos 

                                                 
14 Os leitores que desejarem conhecer a história da logística devem acessar o site: 
http://www.tigerlog.com.br/logistica/historia.asp acessado em 15/07/2008. 
15 O site da TigerLog – Consultoria e Treinamento em Logística http://www.tigerlog.com.br/home.asp acessado 
em 16 de julho de 2008. 
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detalhes de uma operação". Enquanto que (JOUNET, 1998), afirma que a palavra logística é 

de origem francesa, do verbo "loger", que significa alojar.  

Já Ferreira, (1986 p.1045), mesmo, havendo origens diferentes a palavra logística foi 

usada, primeiramente, pelos militares conforme afirma "Isto posto, o termo, logística, foi 

desenvolvido pelos militares, para designar estratégias de abastecimento de seus exércitos nos 

'fronts' de guerra, com o intuito de que nada lhes faltasse". 

Com este mesmo pensamento a AMERICAN ENGLISH DICTIONARY COLLINS GEM WEBSTER'S 

(16), define a Logística como “o transporte; armazenamento e abastecimento de tropas; 

organização de qualquer projeto; operação”. 

Logo esse conceito e as técnicas desenvolvidas para fins militares não demoraram muito 

para se tornarem acessíveis às empresas de uma forma geral. Talvez por esta razão seja que 

acabaram surgindo várias novas definições para os termos logísticas, o qual saia do contexto 

militar para torná-lo mais genérico, como: Logística é a organização de suprimentos e 

serviços de qualquer operação complexa. 

No entanto, (BALLOU, 1993), concorda que a definição dos dicionários sobre o termo 

logístico, que remete ao contexto militar, mas não reflete a essência da gestão da logística 

empresarial, já que o objetivo e as atividades das empresas diferem dos militares: “Logística é 

o ramo da ciência militar que lida com a obtenção, manutenção e o transporte de materiais, 

pessoal e instalações”. 

Para (BORGES JÚNIOR, 2005), o novo foco externo do gerenciamento da cadeia de 

abastecimento está direcionado para o consumidor. Em 1980 o foco era interno, baseado no 

custo do processo; única margem bruta. Nessa época praticava-se o realinhamento do custo 

operacional que era focado internamente; o custo funcional reduzia as iniciativas; os 

fornecedores operavam com baixo custo; produto lucrativo; economia de escala, e 

direcionado para a indústria.  

Em 1985 o foco continuava interno como em 1980, agora baseado na reengenharia da 

negociação que tinha base na reestruturação da negociação; avaliação de desempenho; ciclos 

de qualidade; contratação externa de serviços; medidas de desempenho; programa de 

qualidade; excelente operação, e análise de valor adicional. 

Em 1990, o foco era externo baseado no gerenciamento da cadeia de abastecimento com 

a integração entre planejamento de abastecimento e demanda; consolidação de fornecedores; 

reabastecimento em tempos programados; distribuição de valor adicional; alianças e parcerias, 
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e planejamento da tecnologia, só que em 1995 as empresas tinham a capacidade de execução; 

havia relação entre as empresa, e práticas de estratégia de alinhamento. 

A maior autoridade sobre o assunto e para atender a essas demanda decorrentes da 

globalização é que o Council of Logistics Management – CLM (17) (1991), hoje denominada 

de Council of Supply Chain Management Professionals - CSCMP modificou a sua definição 

de gerenciamento da distribuição física e passou a adotar o seguinte conceito de logística 

dando uma nova definição:  

Logística é o processo de planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz 
do fluxo e armazenamento de insumos, materiais em processo e produtos acabados, 
assim como informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de 
consumo, com o propósito de atender às necessidades do cliente.  

 
Neste mesmo ano a CLM complementa esta definição modificando-a para: “[...] e 

controle de fluxo e armazenagem eficientes e de baixo custo de matéria prima, estoques em 

processo, produtos acabados e informações [...]”. Como pode se vê, A CLM faz alusão ao 

baixo custo de matéria prima, retira a palavra materiais e acrescenta a palavra estoques em 

processo. 

No encontro internacional (outubro, 1999), promovido em Toronto no Canadá, o CLM 

fez adaptações em sua definição de logística: 

Logística é à parte do processo da cadeia de suprimento que planeja, implementa e 
controla o eficiente e efetivo fluxo e estocagem de bens, serviços e informações 
relacionadas, do ponto de origem a ponto de consumo, visando atender aos 
requisitos dos consumidores. 

 
Para (BORGES JÚNIOR, 2005), as empresas têm o mesmo que em 1995, no entanto o 

foco, agora, é no gerenciamento da cadeia de valor com a prática no alinhamento estratégico 

da cadeia de abastecimento; na rentabilidade e atratividade do consumidor; segmentação de 

serviço especializado; planejamento de integração; reabastecimento baseado na demanda; 

desenvolvimento do produto integrado; identificação do destino do negócio logisticamente. 

Hoje, a CSCMP define a logística como: 

Logistics Management (18) é parte do Supply Chain Management (19) que planeja e 
controla o fluxo, o armazenamento, o reverso dos bens e serviços e as informações 
relacionadas entre o ponto de origem até o ponto do consumo, visando atender as 
exigências dos clientes.  

 

                                                                                                                                                         

16 Dicionário Inglês Americano GEM COLLINS WEBSTER. 
17 Em janeiro de 2005. "A decisão transformar a (CLM) em CSCMP foi feita por uma razão: para encontrar-se 
com as necessidades das mudanças com os nossos membros e a nossa profissão," disse o presidente 2003-2004 
de CLM's Elijah Raio.  
18 Gerenciamento logístico 
19 Gerenciamento da Cadeia de abastecimento. 
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Como pode ser observado o COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS - 

CSCMP dá uma nova nomenclatura: a gestão da logística acrescentando a palavra "reverso 

dos bens e serviços” (20).  

Falando-se em reverso de bens e serviço no Brasil à logística reversa é muito recente. A 

REVISTA TECNOLOGÍSTICA publicou em março de 2003 um artigo denominado "Canais 

Reversos, o futuro da logística", referenciando o livro do professor Paulo Roberto Leite 

cognominado de "Logística Reversa". 

Quando o engenheiro industrial e professor Paulo Roberto Leite começou a falar em 
logística reversa, há cinco anos, iniciou um movimento que chamou a atenção de 
estudiosos e profissionais do segmento. Ele preconizava que os produtos que as 
empresas colocam no mercado podem voltar sob a forma de embalagens ou artigos 
devolvidos, transformando-se em oportunidades de negócios. Revista 
Tecnologística, (nº 88, março 2003 p.78). 

 
No Brasil os canais reversos são pouco eficientes em virtude do pequeno volume atual 

de retornos, das fábricas terem sido concebidas e localizadas em função da matéria prima 

virgem, das transportadoras serem pouco profissionais, dos fretes serem elevados devido aos 

baixos volumes. 

Os conceitos de logística são definidos por vários autores de várias maneiras: 

O sistema logístico que engloba o suprimento de materiais e componentes, a 
movimentação e o controle de produtos e o apoio ao esforço de vendas dos produtos 
finais, até a colocação do produto acabado no consumidor. (DIAS, 1993 P. 11). 
A logística consiste em fazer chegar a quantidade certa das mercadorias certas ao 
ponto certo, no tempo certo, nas condições e ao mínimo custo; a logística constitui-
se num sistema global, formado pelo inter-relacionamento dos diversos segmentos 
ou setores que a compõem. Compreende a embalagem e a armazenagem, o 
manuseio, a movimentação e o transporte de um modo geral, a estocagem em 
trânsito e todo o transporte necessário, a recepção, o acondicionamento e a 
manipulação final, isto é, até o local de utilização do produto pelo cliente. (MOURA, 
1998 VOL 1 A 5, 4ª ED.). 
A logística é responsável pelo planejamento, operação e controle de todo o fluxo de 
mercadorias e informação, desde a fonte fornecedora até o consumidor... Assim, 
dentro do espírito da empresa moderna, o básico da atividade logística é o 
atendimento do cliente. De fato, ela começa no instante em que o cliente resolve 
transformar um desejo em realidade. (ALT &  MARTINS, 2001 P.252). 
A logística empresarial é o processo de planejamento, implementação e o controle 
do fluxo e armazenagem eficientes e de baixo custo de matérias-primas, estoque em 
processo, produto acabado e informações relacionadas, desde o ponto de origem até 
o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do cliente. (BALLOU 

RONALD H., 1993 P.24).  
 
Como se vê a utilização da estratégia como solução adequada, vai além da entrega no 

lugar e hora certos e incluem questão como a qualidade do material, quantidade e custos. A 

                                                 
20 Área da Logística Empresarial associada a retornos de produtos, reciclagem, substituição de materiais, 
utilização de materiais, descarte de resíduos e reformas, reparos e remanufatura. 
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“Logística pode levar a fidelização de clientes”. Artigo publicado no (JORNAL GAZETA 

MERCANTIL de 16/02/2000). 

Já a logística internacional para (FEVERO, 1999, P. 87) (21), é definida como: 

Grupos de atividades relacionadas com a movimentação eficiente de produtos, do 
fabricante até o usuário, além das fronteiras nacionais. Elas se iniciam antes da 
fabricação do produto com uma previsão de mercado, se estende ao longo do 
processo de produção para a exportação e chegam até o serviço ao usuário, pós-
vendas. 

 
As utilizações dos meios de transportes internacionais de cargas, desde o exportador ao 

importador final serão fixadas, exclusivamente, na logística internacional que 

fundamentalmente integra atividades importantes como unitização de cargas, modal de 

transportes, seguros no transporte internacional e Incoterms. 

Já a logística tradicional é o sistema que se move ou flui numa só direção, todo o 

processo produtivo de bens ou serviços é considerado, desde sua origem, fontes de matéria-

prima, até seu destino final, ou consumidores finais e intermediários. Nela também se realiza 

fluxo em sentido contrário para retorno de embalagens ou mercadorias que não atendem as 

especificações dos compradores. Para atender as reclamações de clientes ou para efeito de 

recuperar produtos ou peças com defeito antes que eles comecem a dar problemas é 

necessário o retorno desses produtos. (BARBIERI E DIAS IN TECNOLOGÍSTICA, 2002) (22). 

Somando-se alguns fatores a este conceito como: a) crescentes internacionalizações da 

produção; b) encurtamento dos ciclos de vida dos produtos e de ciclos de produção; c) a 

legislação ambiental cada vez mais rigorosa, e construindo um replanejamento de logística de 

distribuição, chega-se à logística reversa, inversa ou simplesmente retorno de bens. 

O Grupo The European Working Group on Reverse Logistics - REVLOG 
(23) afirma que 

as razões que levam as firmas a atuarem mais fortemente na logística reversa são: a) 

Legislação ambiental, que forçam as empresas a retornarem seus produtos e cuidar do 

tratamento necessário; b) A crescente conscientização ambiental dos consumidores, e c) 

Benefícios econômicos do uso do produto que retornam ao processo de produção.  

                                                 
21 Manual básico de exportação, editado no âmbito do Convênio Nordeste entre o Ministério das Relações 
Exteriores e o SEBRAE Nacional para promover o micro, pequenas e médias empresas no mercado 
internacional, por meio de capacitação empresarial e institucional. Recife, 1999. 
22Artigo “Logística reversa como instrumento de programas de produção e consumo sustentáveis. 
http://www.tecnologistica.com.br/site/5,1,26,2735.asp  Acessado em 02.02.06 
23 RevLog – um grupo de trabalho internacional criado para estudar a Logística Reversa, envolveu pesquisadores 
de várias Universidades em todo o mundo e sob a coordenação da Erasmus University Rotterdam, na Holanda. 
In: http://www.fbk.eur.nl/OZ/REVLOG/Computational%20Tool.htm Acessado em 20.01.2006. 



15 
 

Os autores (ROGERS &  TIBBEN-LEMBKE, (1998) (24) acrescentam alguns motivos 

estratégicos como: a) Razões competitivas com a diferenciação dos serviços; b) Tornar o 

canal de distribuição desobstruído, e c) Recaptura de valor e recuperação de ativos. 

Segundo (LACERDA IN CEL, 2002), autor do artigo “Logística reversa – uma visão 

sobre os conceitos básicos e as práticas operacionais”, publicado pelo Centro de Estudos em 

Logística – CEL (25), afirma: 

As iniciativas relacionadas à logística reversa têm trazido consideráveis retornos 
para as empresas. Economias com a utilização de embalagens retornáveis ou com o 
reaproveitamento de materiais para produção têm trazido ganhos que estimulam 
cada vez mais novas iniciativas. Além disto, os esforços em desenvolvimento e 
melhorias nos processos de logística reversa podem produzir também retornos 
consideráveis, que justificam os investimentos realizados.  (LACERDA IN CEL, 
2002) (26). 

A logística reversa é uma importante ferramenta no gerenciamento integrado dos 

resíduos sólidos. 

Para Vladimir Kudrjawzew, diretor da REPET, empresa de reciclagem de pets (garrafas 

plásticas de refrigerante), a logística reversa é o “processo pelo qual o material pós-consumo 

poderá ser coletado; selecionado e entregue na indústria de revalorização”. 

Na Alemanha, as novas legislações sobre gerenciamento de resíduos sólidos têm dado 

ênfase à recuperação, devido ao alto custo e responsabilidade ambiental da disposição. As 

empresas estão se tornados mais responsáveis: pela coleta, desmonte, reforma de produtos e 

materiais usados e embalagens. (REVLOG, 2001). 

O professor PAULO ROBERTO LEITE 
(27)

 em seu artigo intitulado “Canais de 

Distribuição Reversos – (“Supply Chain” Reverso), publicado na revista Tecnologística de 

setembro de 1999, afirma que:  

Os Estados Unidos de uma forma geral têm se revelado atuante e intervencionista 
quanto às legislações sobre resíduos sólidos, acreditando intensamente na 
reciclagem como solução para os mesmos e orientando legislações 
responsabilizando principalmente os governos locais para as soluções dos 
problemas. Na Inglaterra , Legislação sobre índices de reciclagem de descartáveis 
de 50% até o ano 2000. Países Escandinavos, a Legislação sobre resíduos sólidos 
está principalmente ligada à redução de embalagens descartáveis de bebidas em 
geral, através de proibição direta de sua comercialização ou através de taxas sobre os 
descartáveis. Comunidades Européias, visando harmonizar as diversas legislações 
nos países da comunidade foram publicadas em 1992 “New Approach Standard” 
para reutilização e reciclagem principalmente voltadas para embalagens, adotando 
um nível objetivo de reciclagem de 60%, níveis de captura de resíduos sólidos de 
90%, etiquetas ecológicas, regras de incineração e outras. No Japão considerado um 

                                                 
24 Para o leitor que deseje conhecer as obras do Dr. Dale Rogers, Presidente do RLEC – Center for Logistics 
Management the Universidade of Nevada, Reno. E-mail: mickey@unr.edu. Sítio: http://www.rlec.org/ = 
Acessado em 02 de novembro de 2005. 
25 CEL – Centro de Estudos em Logística do COPPEAD/UFRJ. 
26  http://www.tecnologistica.com.br/site/5,1,26,5016.asp - Acessado em 20.01.2006. 
27 Paulo Roberto Leite autor do livro “Logística Reversa” da editora Makron Books, 2003. 
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dos líderes em reciclagem de todas as naturezas, este país não apresenta um nível de 
intervenção governamental importante, mas uma cultura de escassez natural 
conduziu o país a altas taxas de reciclagem, com média de mais de 60% na maioria 
dos materiais recicláveis como embalagens, papéis, baterias, etc. 

 
Para Barbieri e Dias, (2002) in Tecnologística, na Alemanha, foi criada a empresa 

Duals System Deutschland GmbH do setor de embalagem cujo objetivo é realizar a coleta 

domiciliar de embalagens mediante o pagamento de taxas por parte dos fabricantes. Em 

Portugal, os operadores econômicos transferiram suas responsabilidades para uma entidade 

devidamente licenciada para este fim, a Sociedade Ponto Verde, criada em 1996, tendo como 

acionistas 148 empresas privadas entre embaladoras, importadoras, distribuidores e 

fabricantes de embalagens e de materiais de embalagem. Entre os objetivos dessa Sociedade 

está a de reciclar um mínimo de 25% das embalagens não reutilizáveis comercializadas em 

Portugal até 2005, com um mínimo de 15% para cada tipo de material, como plástico, metal, 

vidro, papel, papelão, etc. Não se pode esperar, somente, pela educação ambiental que não é 

suficiente para isso, de modo que os administradores do sistema de gestão dos resíduos devem 

prover de modo contínuo, instruções aos consumidores, realizar campanhas para motivá-los e 

disponibilizar uma rede de pontos para a entrega dos resíduos coletados seletivamente. 

Abordando o assunto (LEITE, 2003), comenta que a sociedade vem produzindo leis e 

conceitos novos sobre como avançar aos impactos dos bens produzidos sobre o meio 

ambiente sem que as futuras gerações sejam comprometidas. Hoje em dia, as legislações 

contemplam diversos aspectos relativos à vida útil de um produto. Legislação sobre resíduo 

ou rejeito de atividade industrial, lançado no meio ambiente regulamentam o funcionamento 

das empresas. As indústrias nos Estados Unidos são favorecidas por incentivos fiscais quando 

utilizam o uso de materiais recicláveis. Em 1996, um acordo entre os governos da França, 

Alemanha e Holanda, estabeleceu que a responsabilidade da reciclagem dos automóveis 

passasse a ser dos fabricantes, não mais do governo. Em 1997, no Japão uma Lei também 

determinou as indústrias à criação de uma rede reversa de reciclagem de automóveis. Com a 

reunificação da Alemanha Ocidental com a Oriental, a cadeia de produção direta de 

embalagens descartáveis foi obrigada a reduzir a quantidade de resíduos sólidos, por meio de 

programas de reciclagem.  

Nos Países Desenvolvidos a responsabilidade pelo produto "do berço ao túmulo" é uma 

realidade. 
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Essa realidade é vista nos Países Baixos (28) onde existem muitos casos estudados como: 

reciclagem de baterias; reciclagem de bens brancos, bens marrons, sistema de reciclagem de 

vidros, e esquema de reciclagem de carros.  

Falando sobre as experiências no Brasil com relação à logística reversa como 

instrumento de programas de produção e consumo sustentável Barbieri e Dias, (2002) in 

Tecnológística afirmam: 

No Brasil, ainda não existe uma legislação de caráter abrangente sobre esta questão. 
Por enquanto, o que existe são normas legais que tratam de produtos específicos de 
modo pontual. Por exemplo, a Resolução CONAMA Nº 9, de 31/08/93, entre outras 
providências, proíbe a industrialização e comercialização de novos óleos não 
recicláveis, nacionais ou importados, e estabelece que todo óleo lubrificante usado 
deva ser destinado à reciclagem. A Resolução 257, de 30/07/99, estabelece que 
pilhas e baterias usadas que contenham chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos 
devem ser entregues aos que as comercializam, ou às redes de assistência técnica 
autorizadas, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem, 
diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, 
tratamento ou disposição final ambientalmente adequada. A Resolução CONAMA Nº 
258, de 26/08/99, estabelece que as empresas fabricantes e as importadoras de pneus 
ficam obrigadas a coletar e dar destinação final, ambientalmente adequada, aos 
pneus inservíveis, proporcionalmente às quantidades fabricadas e importadas 
definidas nesta Resolução. Nesse ano de 2002, para cada quatro pneus novos 
fabricados ou importados, os fabricantes e os importadores deverão dar destinação 
final a um pneu inservível; essa proporção vai aumentando a cada ano, sendo que em 
janeiro de 2005, para cada quatro pneus fabricados ou importados, os fabricantes e 
importadores deverão dar destinação final a cinco inservíveis. A Lei nº 3.369 do 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, de 07/01/ 2000, estabelece que todas as empresas que 
utilizam garrafas e embalagens plásticas na comercialização de seus produtos serão 
responsáveis pela destinação final ambientalmente adequada das mesmas. 

 
Justamente, no Brasil ainda não existe nenhuma legislação ambiental moderna e 

abrangente, apenas normas legais de produtos específicos, todavia encontra-se em tramitação 

no Congresso Nacional um Projeto de Lei que fará parte da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

Nesse caso afirmar-se que a logística reversa é também, o cumprimento da legislação 

ambiental. 

A redução do ciclo de vida dos produtos e devido ao alto custo de reparos desses bens, e 

entre outros motivos, aumentou-se a quantidade de resíduos sólidos, e assim pode-se verificar 

o esgotamento das capacidades dos sistemas tradicionais de disposição final. 

Logística reversa se refere ao papel da logística no retorno de produtos, redução na 
fonte, reciclagem, substituição de produtos, redução na fonte, reciclagem, 
substituição de materiais, reuso de materiais, disposição de resíduos, materiais, reuso 

                                                 
28 Os Países Baixos estão localizados na Europa Ocidental e são formados por doze províncias: Brabante do 
Norte; Drenthe; Flevoland; Frísia; Groningen; Guéldria; Holanda do Norte; Holanda do Sul; Limburgo; 
verrijssel; Utrecht, e Zelândia. A política externa dos Países Baixos desenrola-se em grande parte na União 
Européia (UE), na Organização de Tratados do Atlântico Norte (OTAN) e nas Nações Unidas (ONU). 



18 
 

de materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação e reforma; reparação e 
remanufatura... Para (STOCK, 1998 P.20). 

 Por traz do conceito de logística reversa está um conceito mais amplo que é o do 
"ciclo de vida". A vida de um produto, do ponto de vista logístico, não termina com 
sua entrega ao cliente. Produtos se tornam obsoletos, danificados, ou não funcionam 
e deve retornar ao seu ponto de origem para serem adequadamente descartados, 
reparados ou reaproveitados. (LACERDA, IN CEL 2002). 

 
Os produtos, componentes, materiais, equipamentos e cada complemento de um sistema 

técnico podem retornar para a cadeia de suprimentos. 

O Grupo RevLog, (2001), diz que: a) A logística reversa posiciona todas as operações 

relacionadas com o reuso de produtos e materiais; b) Refere-se a todas as atividades de coleta, 

desmonte e processo de produtos usados, partes de produtos, e/ou materiais para fazer 

assegurar a recuperação sustentável do meio ambiente; c) Requer a cooperação da produção, 

marketing, financeiro, sistema de informação e recursos humanos para se evitar conflitos de 

objetivos. 

 

3.2 Conceitos de Logística: da Tradicional ao Social.  
 

Na logística tradicional os serviços são medidos pelas empresas apenas três variáveis: 

índice de disponibilidade de produto (exemplo: faltas); velocidade do ciclo de pedido 

(exemplo: tempo de entrega), e consistência deste ciclo (exemplo: atrasos).  

Na Logística tradicional as empresas medem os serviços logísticos utilizando apenas 

três variáveis: a) índice de disponibilidade de produto (ex: faltas); b) velocidade do ciclo de 

pedido (ex: tempo de entrega), e consistência do ciclo de pedido (ex: atrasos). Atividades 

isoladas podem ser consideradas incompletas, devendo ser acompanhadas de uma série de 

outras atividades, análises e medições para que o sistema de monitoramento possa ser 

considerado robusto e acompanhe os sistemas das empresas consideradas de classe mundial. 

A partir dessa generalidade são muitos os professores que lecionam as disciplinas de 

Administração de Recursos Materiais, e Logísticas para melhorar a compreensão dos alunos 

separam o termo Logístico em dois: Logística interna e Logística externa (29).  

Na Logística interna, as atividades são básicas e de apoio. As básicas: transporte 

(interno); estoque, e informação. As de apoio: armazenamento, movimentação de materiais, 

embalagem e unitização; compras e suprimentos; programação e controle da produção, e 

manutenção de informações.  
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No piso de fábrica ou depósito como são conhecidos internamente, os fluxos ocorre com 

movimentações de curta distância e geralmente existem diversos pontos de estocagem ao 

longo do processo. O transporte é realizado com equipamentos de movimentação apropriados 

como carrinhos, empilhadeiras, trans-elevadores e esteiras transportadoras, enquanto que o 

estoque acontece entre operações sucessivas, no caso de indústrias e em áreas de 

armazenagens adequadas às características dos itens e dos sistemas de movimentação 

empregados.  

É comum se empregar o termo logístico interna referindo-se ao sistema de produção 

como toda a atividade e recursos utilizados no gerenciamento; programação e controle da 

produção – PCP (30). Por conseguinte, a maioria dos trabalhos que se reportam a essas 

atividades acaba por utilizar termos mais específicos como: controle de inventário, 

sincronização da produção etc. 

Quando se integra internamente à atividade da logística dá-se o nome de Logística 

Integrada. 

A Logística integrada é apresenta em três estágios: a) Distribuição física; b) 

Suprimento, operação e distribuição física, e c) Vendedor de insumos aos fornecedores, 

suprimento e distribuição física. La Londe, (1994) apud Silva, Zeferino Francisco, (2003). (31) 

Na Logística Externa, comumente chamada de redes de suprimentos ou distribuição os 

movimentos acontecem em veículos cujo roteiro depende da demanda que existe entre os 

pontos da rede e da forma de gerenciamento empregada para alocação desses veículos.  

Assim quando a integração representa o total, ou seja, interna e externa dá-se o nome de 

SCM - Supply Chain Management. (32) 

Os conceitos sobre o gerenciamento da cadeia de suprimento têm a finalidade de atingir 

avanços significativos no desempeno dessa cadeia, que consiste na administração das várias 

atividades como um sistema integrado com a finalidade de tornar o produto mais competitivo. 

Para distinguir a Logística externa (de saída) da Logística integrada, autores consideram 

a Logística “responsável pelo planejamento, operação e controle de todo fluxo de mercadoria 

e da informação, desde a fonte fornecedora até o consumidor” (MARTINS E ALT, 2001 

P.252). 

                                                                                                                                                         
29 Notas colhidas em apostilas fornecidas aos alunos das disciplinas de Administração de Recursos Materiais e 
Logística. 
30 PCP – Planejamento e Controle de Produção. 
31 Artigo “A Utilização do Supply Chain Management no Gerenciamento Logístico no Brasil”. Publicado pela 
Revista GuiaLog. 
32 SCM - Supply Chain Management (Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento). 
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Ainda com relação à Logística interna e externa a AMERICAN MARKETING ASSOCIATION 
 - 

AMA (33)  define canal de distribuição, como “estrutura das unidades organizacionais internas 

e externas, dos agentes, representantes, atacadistas e varejistas, através dos quais uma 

commodity, produto ou serviço é comercializado” Esta definição pela sua simplicidade 

conceitual será representada por um diagrama que mostra os fluxos de comercialização 

conforme Figura 1. Baker, (1990 p. 47).  

 

Figura 1 - Fluxo Simplificado de Comercialização.  
Fonte: BAKER, Michael J. Dictionary of Marketing and Advertising, 2a ed. New York: Nichols Publishing, 1990 
P. 47. 

 
Esse fluxo simplificado de comercialização representa ainda a maneira antiga de se 

fazer negócios ao longo de uma cadeia industrial em que cada elemento se preocupa em obter 

ganhos em seus processos, individualmente, sem levar em consideração a necessidade de que 

todos os elementos da cadeia precisam obter lucros de forma a perenizar a cadeia. 

Na era industrial a preocupação era reduzir os custos por meio da automação industrial, 

ou seja, com a redução de mão-de-obra. Media-se a eficiência pela quantidade de homem-

hora sobre certo volume de produção. Esses indicadores de desempenho, de natureza isolada, 

não mediam a eficiência da cadeia e a capacidade de concorrer em custo e qualidade. 

Atualmente, as medidas de desempenho são voltadas para a satisfação e o atendimento 

do cliente, pois se o produto não estiver presente nas gôndolas, isso significa que alguém esta 

vendendo um produto com preço e qualidade similares. 

O processo se restringia a produzir e empurrar o produto para o mercado. Com a 

globalização, em que a concorrência aumentou devido ao maior número de ofertas de 

produtos, aliada à maior disponibilidade de informações, consumidores e distribuidores 

passaram a exigir mais na hora da compra. Fatores como preço e qualidade são questionados. 

Nesta ocorrência a Logística era confundida com o transporte e a armazenagem de 

produtos.  
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Um dos conceitos mais antigo foi comentado por (BALLOU, 1993) (34), quando se 

referia ao conceito básico de logística, para ele, do qual evoluíram vários outros são “colocar 

o produto certo, na hora certa, no local certo e ao menor custo possível”. Apesar de ser um 

conceito genérico, reflete de forma clara a abrangente o objetivo da logística. 

Como pode ser observada a logística vai muito além do antigo conceito de “entregar no 

lugar e na hora certa”, inclui questões como qualidade do material, quantidade e custos.  

Os autores (BOWERSOX, CLOSS E HELFERICH, 1986) definem logísticos como 

sendo uma única lógica para guiar o processo de planejamento, alocação e controle financeiro 

e recursos humanos comprometidos com a distribuição física, suporte à manufatura e 

operações de compra.  

A logística empresarial que trata de gerenciar todas as atividades de aquisição, 

movimentação e armazenamento desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de 

consumo final, assim como os fluxos de informação com a finalidade de maximizar os lucros 

e atender as necessidades do consumidor final a baixo custo.  

Como a distribuição de produtos é uma das áreas da logística que enfrenta sérios 

problemas de descarte de produtos, retorno de embalagens, reciclagem de materiais etc., ficou 

clara a necessidade de se abordar neste capítulo conceitos sobre a logística reversa. 

O surgimento da logística reversa parte da pós-venda e pós-consumo mencionados pelo 

professor (LEITE, 2003), como também acrescenta o estudo e a gerência citado por Lambert 

et al, (1998, ps. 13-19) no reaproveitamento e remoção de refugo de modo que os subprodutos 

sejam descartados ou reaproveitados no processo produtivo. 

No pós-consumo será dada ênfase na gestão ambiental, também conhecida como 

“Logística Verde”, que no futuro a preocupação não mais será em fabricar, vender e distribuir, 

mas em conservar o ambiente sendo responsável pelo recolhimento, tratamento e reciclagem 

dos resíduos de seus produtos, como ocorre atualmente em alguns países da Europa e dos 

Estados Unidos. 

Já na pós-venda será produzida uma abordagem mais detalhada dos produtos adquiridos 

que pela lei de proteção ao consumidor os mesmos têm o direito ao arrependimento da 

compra em até sete dias a contar do recebimento do produto da compra. 

                                                                                                                                                         
33 Associação Americana de Marketing – AMA.  http://www.marketingpower.com/content504.php  
34 A expressão utilizada pelo autor, ”colocar o produto certo, na hora certa, no local certo e ao menor custo 
possível”, virou um jargão popular nas disciplinas de marketing, logística, e administração de recursos materiais 
e patrimoniais.  
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A logística reversa pode ter o cunho econômico; ambiental, e ao mesmo tempo 

econômica e ambiental quando as organizações buscam na logística reversa o 

desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental e social. 

O lado ambiental é enfatizado por Carter & Ellram, (1998 P. 85), pelos aspectos 

econômicos e ambientais (THIERRY, SALOMON, NUNNEN, &  WASSENHOVE, 1995). Já 

(FERNANDEZ, 2003) ressalta tanto os lados econômicos, ambientais, como os econômicos e 

ambientais da logística reversa. 

A logística social está diretamente ligada à responsabilidade social. Os 

desenvolvimentos econômicos, sociais e ecológicos têm que ter a proeza da responsabilidade 

social.  

 

3.2.1 A Logística 

 

A logística moderna originou-se na Segunda Guerra Mundial. As indústrias começaram 

a criar ou aperfeiçoar a linha de produção peculiar, criada por HENRY FORD com novos 

processos de produção em série, com produtos padronizados tais como geladeira de tipo 

único, na cor branca; a Coca-Cola como refrigerante típico, e assim por diante. 

Logo após a Segunda Guerra Mundial com o aumento da renda e o anseio por maior 

diversidade de produtos que caracterizaram a mudança de perfil do consumidor as geladeiras 

e automóveis começaram a ser comercializados com mais cores, inicialmente oferecendo 

poucas opções, mas, logo ampliadas para um leque maior. 

Com as mudanças profundas em seu perfil etário e em seus hábitos, somando-se as 

necessidades econômicas obrigaram a maioria das mulheres a trabalhar fora do lar, criando 

novas expectativas e preferências de consumo. O começo de uma nova era da segmentação do 

mercado consumidor, onde o marketing centralizou-se na família padrão da época pós-guerra. 

No pós-guerra, na década de 1950, quando o avanço da industrialização mundial 
acirrou a competição entre as empresas e a disputa pelos mercados trouxe vários 
desafios. Já não bastava desenvolver e produzir produtos e serviços de qualidade e a 
custo competitivo para que receitas e lucros fossem alcançados. O cliente passou a 
contar com o poder de escolha, selecionando a alternativa que lhe proporcionasse a 
melhor relação entre custo e benefício. (DIAS, S. R. ET AL 2003 P. 02).  

 
Na relação entre custo e benefícios encontra-se a “expansão e diversificação dos canais 

de distribuição”.  
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Com as demandas decorrentes da globalização em 1980, provocando alterações 

estruturais da economia mundial e desenvolvimento tecnológico a logística obteve de diversos 

autores vários outros conceitos. 

No entanto, é comum encontrar em artigos, livros etc., mesmo recentes utilizando-se da 

definição clássica do (COUNCIL OF LOGISTICS MANAGEMENT – CLM 1991), com algumas 

modificações em seu texto como se fosse apenas uma questão de tradução ou interpretação: 

Ambos os conceitos oferecidos pelo CLM enfatizam o mesmo grupo de competências 

básicas, sendo que a revisão realizada em 1999 ressaltar que a logística faz parte de uma 

segunda etapa, mais ampla chamada de SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – SCM. (35).  

A Figura 2 denominadas de elementos básicos da logística, (NOVAES, 2004 P.36), (36) 

de maneira simplificada relata os conceitos do CLM, quando afirma “satisfazer as 

necessidades” e “preferências dos clientes”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figura 2 - Elementos Básicos da Logística. 

Fonte: (NOVAES, 2004 p.36) 
 
Reconhecendo a importância de focalizar os sistemas de custos ajustados aos objetivos 

organizacionais, a Associação Brasileira de Logística – ASLOG 
(37) copiou a definição do 

                                                 
35 Gerenciamento da cadeia de suprimento. 
36 Novaes, Antônio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e 
avaliação. 2ª ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2004 p.36. 
37 O site da ASLOG para os leitores fazer consultas http://www.aslog.org.br   
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CLM, já citada anteriormente no item 3.1 - História da Logística e Desenvolvimento dos 

Conceitos: 

O processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenagem 
eficientes e de baixo custo de matérias primas, estoque em processo, produto 
acabado e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de 
consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do cliente. 

 
Ambos os conceitos são idênticos e prioriza o atendimento ao consumidor e a relação de 

custo. 

Diante do exposto ficou óbvio que o objetivo da Logística é atingir um nível desejado 

de serviço ao cliente pelo menor custo total possível. 

O conceito de custo total reconhece que o custo de viabilizar a utilidade de tempo e 

lugar através de um sistema logístico é minimizado pela inter-relação dos vários componentes 

deste sistema (transporte, manutenção de estoques, processamento de pedidos, vendas 

perdidas, etc.). A Figura 3 demonstra os custos da Logística. 

 

Figura 3 - Custos Logísticos. 
Fonte: Adptado de Ballou, (1993) (38)  

 
Neste sentido, para atuar segundo o conceito atual de logística, que preconiza o 

atendimento às necessidades dos clientes com a minimização do custo logístico global, os 

                                                 
38 BALLOU , R. H. Logística Empresarial: Transporte, administração de Materiais, Distribuição Física. São Paulo. 
Atlas. 1993. 
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principais componentes do processo, apresentados abaixo, devem ser gerenciados de forma 

integrada (BALLOU, 1993): a) aquisição de matérias-primas; b) processamento de pedidos; c) 

política de manutenção de estoques; d) Gerência de transporte; e) caracterização do nível de 

serviço ao cliente, e f) projeto e gerência das instalações e facilidades de rede logística. 

Com referência a custos e destacando que sistemas logísticos usualmente incluem 

atividades como controle de inventário, manuseio e triagem dos itens. (DAGANZO, 1991) 

define a logística como a ciência que estuda como levar itens da produção ao consumo com o 

menor custo.  

Dando uma definição mais genérica e atual, acrescentando outros aspectos como 

informação, espaço e tempo de forma econômica (MARK S. DASKIN, 1985 pp.383-398), 

definem a Logística como: “Planejamento e operação de sistemas físicos, de informação, e 

gerenciais necessários para que insumos e produtos vençam condicionantes espaciais e 

temporais de forma econômica”.  

Acrescenta (DASKIN, 1985), (39) que a movimentação de produtos, serviços e 

informações são somente alguns dos aspectos da logística de hoje. Seu papel mais amplo é o 

de integrar e coordenar estas atividades. A logística precisa gerenciar um grande número de 

funções empresariais, como transporte, distribuição e tecnologia de informações, visando 

otimizar a produção e a entrega de produtos aos consumidores da cadeia de abastecimento. 

Sua função é coordenar as competências e a distribuição num único recurso produtivo 

Como devem ser observados os conceitos de Logística sempre leva para destaque a 

qualidade, quantidade, bens, serviços, informações, custo, tempo, espaço, fidelização do 

cliente, entre outras.  

Para o professor ROBERT A. NOVACK (40), da PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY a 

Logística: “envolve a criação de utilidade de tempo, lugar, quantidade, forma e posse com e 

entre empresas e indivíduos através do gerenciamento de estratégias, infra-estrutura e 

recursos, com o objetivo de criar produtos e serviços para satisfazer clientes através da criação 

do valor”. 

Nessa mesma linha de raciocínio o professor DONALD J. BOWERSOX (41) da 

MICHIGAN STATE UNIVERSITY produziu a seguinte definição: “Logística é um esforço integrado 

com o objetivo de ajudar a criar valor para o cliente pelo menor custo possível. Existe para 

                                                 
39 O leitor que deseje conhecer melhor os artigos do autor é só acessar o site da Northwestern University, e/ou 
Artigos acadêmicos sobre MARK S. DASKIN, 1985. E-mail: m-daskin@northwestern.edu  
40 Autor do livro “Transportation (With Info Track)” 6ª ed. - E-mail: osv@psu.edu  
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satisfazer as necessidades dos clientes, facilitando as operações relevantes de produção e 

marketing”. 

Nesse tempo o professor RONALD H. BALLOU (42) da WEATHERHEAD SCHOOL OF 

MANAGEMENT definiu a Logística como:  

A Logística estuda como a administração pode prover melhor nível de rentabilidade 
nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, 
organização e controle efetivo para as atividades de movimentação e armazenagem 
que visam facilitar o fluxo de produtos. 

 
Como se observa os conceitos enfatiza desde a entrada de matérias-primas até as formas 

de movimentos de produtos, sem falar do fluxo de informações, pois que a Logística não era 

visto como algo importante para os clientes. Além disto, os custos com tecnologia eram 

elevados e a capacidade de troca e/ou transferência de informações limitava-se simplesmente 

a velocidade do papel.  

Atualmente existem três razões que justificam a importância das informações precisas e 

rápidas para os sistemas logísticos eficazes Nazário, (1999 PS. 28-40): a) os clientes percebem 

que as informações sobre status do pedido, disponibilidade de produtos, programação de 

entrega e faturas são elementos necessários de serviço total ao cliente; b) os executivos 

percebem que a informação pode reduzir de forma eficaz as necessidades de estoque e 

recursos humanos na cadeia de suprimentos, e c) às informações aumentam a flexibilidade das 

empresas, permitindo verificar (qual, quanto, como, quando e onde) os recursos que podem 

ser utilizados para que se obtenha vantagem estratégica. 

Assim, o conceito de logística assumiu uma nova dimensão diante das mudanças 

estruturais ocorridas no contexto competitivo exigindo do administrador uma visão mais 

ampla e sistêmica da cadeia de suprimento. É fundamental para a implementação deste 

conceito à existência de um sistema integrado capaz de agilizar a coordenação dos recursos e 

controle das atividades existentes ao longo da rede (suprimento, produção e distribuição). 

Assim, sendo fica evidenciado que qualquer esforço de otimização da cadeia deve estar 

alinhado com a estratégia empresarial, pois esforços individuais não necessariamente 

garantem ganhos para o sistema (CALDAS, WOODS E THOMAS, 2000) (43). 

                                                                                                                                                         
41 O Professor Donald J. Bowersox é um dos membros fundadores eméritos de NCPDM (CSCMP antigo CLM) 
da Universidade de Administração de Negócio do Estado de Michigan.  
42 Caso o leitor queira aprofundar o assunto é só acessar Artigos acadêmicos de BALLOU,  ou Email: 
Ronald.Ballou@case.edu   
43 Professor Caldas, Loyola University New Orleans - Artigos na RAE-Revista de Administração de Empresas 
e/ou www.cvlog.net – E-mail: mpcaldas@loyno.edu 
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Diante dos fatos apresentados podemos afirmar utilizando o conceito mais antigo 

comentado por (BALLOU 1993), que Logística é igual a valor: produto certo; quantidade 

certa; condição certa; lugar certo; hora certa; para cliente certo, e com custo certo. 

 

3.3 Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SCM) e o Processo 
Evolutivo 

 

A palavra Supply significa oferta. Consultando o dicionário Michaelis observa-se que 

oferta constitui literalmente de suprimento ou abastecimento. Em economia e ciências 

correlatas, é a quantidade de um determinado bem econômico disponível a um determinado 

preço, em determinada unidade de tempo. Seus três elementos componentes são: fatores 

objetivos, subjetivos e condicionantes. O fator objetivo é quantidade-preço; o subjetivo é a 

disposição de vender; e o condicionante é custo-preço.  

Segundo Lambert & Stock (1993 p. 39), “o conceito de gerenciamento integrado de 

logística se refere à administração das várias atividades como um sistema integrado”. Nas 

empresas que não têm essa visão, a logística acaba sendo um conjunto fragmentado e 

normalmente não coordenado de atividades espalhadas por vários departamentos da empresa. 

Para (POIRIER e REITER 1997) a Figura 4 abaixo mostra um modelo de Cadeia de 

Suprimento, onde fornecedores dos fornecedores enviam matéria-prima para as empresas que 

planejam o mercado, a aquisição, conversão e distribuição e no único sentido enviam aos seus 

clientes e fornecedores que repassam ao usuário final. Já o fluxo de informações, produtos e 

capital são feitos nos dois sentidos “para frente e para trás”. 

 

Figura 4 - Modelo de Cadeia de Suprimento 
Fonte: Poirier (1997) 
 

Já (CHRISTOPHER 1997) mostra que o processo evolutivo da Cadeia de 

Abastecimento foi feitos em quatro estágios, são eles: 
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Primeiro estágio representava a linha básica da cadeia, onde o fluxo de matérias 

resumia-se a produtores e materiais e o fluxo do serviço ao cliente nas vendas e distribuição. 

Não havia integração dos setores de produtores, materiais, produção, vendas e distribuição. 

Estes setores eram independentes. 

Segundo estágio correspondia à integração funcional, onde o fluxo de materiais eram os 

materiais e o fluxo de serviços à distribuição. Havia integração funcional nos setores de 

materiais, fabricação e distribuição, no entanto estes setores continuavam independentes. 

Terceiro estágio correspondia à integração interna, onde os fluxos de materiais e serviço 

ao cliente eram integrados, ou sejam existia a integração interna de materiais, fabricação e 

distribuição. 

Quarto estágio de integração externa que correspondia à integração dos fluxos de 

matérias com a cadeia de suprimento e com o fluxo ao cliente. Neste quarto estágio a 

organização está integrada internamente e externamente. 

 
Figura 5 - Evolução do Gerenciamento da Cadeia de Suprimento 

Fonte: Christopher (1997) 
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Uma boa administração da cadeia de abastecimento pode representar para a organização 

uma vantagem competitiva em termos de serviços, redução de custo e velocidade de resposta 

às necessidades do mercado. 

(WOODS e ZUFFO, 1998 ps. 55-63). (44) “Após alguns anos cuidando da casa de 

máquinas, reparando velas e encerando o convés, muitos executivos se deram conta de que o 

barco estava apontado para a direção errada. Faltava-lhes a visão de conjunto. Faltava-lhes 

também um conjunto de conhecimentos que permitisse otimizar o todo. O conceito de 

Logística Integrada e a metodologia de “Supply Chain Management” talvez possam prover 

resposta a estas questões”. 

O impacto gerado por mudanças econômicas nos sistemas de valores de todos os 

segmentos industriais estabeleceu uma nova dimensão da administração no processo de 

integração de todas as atividades ao longo da cadeia de valores. 

Daí a crescente preocupação com o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, visto que 

a competitividade de um produto não é apenas função da agregação de valor ao final da 

cadeia, mas sim ao longo de toda ela. 

 Lambert, Cooper & Pagh, (1998 P.2), entende que o Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimento pode ser considerado uma tentativa de estabelecer um corte transversal das 

fronteiras organizacionais visando viabilizar a gestão de processos entre corporações. Os 

próprios autores advertem que “gerenciar uma cadeia de suprimento é uma tarefa desafiadora 

e que é muito mais fácil escrever definições sobre esses processos do que implementá-los”.  

A seguir serão apresentados alguns conceitos mais atuais de Gerenciamento da Cadeia 

de abastecimento. 

Para o Centro Mundial de Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento The Center For 

World Wide Supply Chain Manegement “é a integração dos processos de negócio desde o 

usuário final até os Fornecedores originais que proporcionam os produtos, serviços e 

informações que agregam valor para o Cliente”. 

Neste mesmo sentido e se aproveitando do conceito anterior definiu o “Supply Chain 

Management como a integração de processos-chave a partir do usuário final até os 

fornecedores primários com o objetivo de prover produtos, serviços e informações que 

adicionem valor para os clientes e acionistas da empresa”. 

                                                 
44 Artigo denominado Supply Chain Management  
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Supply Chain Management O professor Christopher (45) da Granfield University School 

of Management afirma: “As empresas de tecnologia avançada chegaram à conclusão que a 

real não é empresa contra empresa, mas sim cadeia de abastecimento contra cadeia de 

abastecimento”. 

Para The Center for World Wide Supply Chain Management (46) “Supply Chain 

Management é a integração dos processos de negócio desde o usuário final até os 

Fornecedores originais que proporcionam os produtos, serviços e informações que agregam 

valor para o Cliente”. 

Havendo a necessidade de se ter um sistema de informação bem montado e interligado 

com todos os parceiros da cadeia e também com a necessidade de implantar, nas empresas 

participantes, sistemas de custos adequados aos objetivos pretendidos, permitindo a 

transparência de informações entre os parceiros da cadeia, o Fórum de SCM realizado na Ohio 

State University (47) adotou a seguinte definição: “SCM é a integração dos processos 

industriais e comerciais partindo do consumidor final e indo até os fornecedores iniciais, 

gerando produtos, serviços e informações que agreguem valor para o cliente”.   

Já para (PIRES 2004) SCM é como uma rede de companhias autônomas, ou semi-

autônomas, que são efetivamente responsáveis pela obtenção, produção e liberação de um 

determinado produto e/ou serviço ao cliente final. 

Com uma definição mais abrangente (BITITCI et al., 2005) Cadeia de Suplemento é 

composta por uma cadeia de empresas individuais, com acentuada relação entre clientes e 

fornecedores, que agi como uma empresa individual procurando maximizar seus próprios 

objetivos e, dessa forma, sub-otimizando o desempenho total. 

A Figura 6 abaixo mostra a compreensão da cadeia de abastecimento, conforme o autor 

citado acima. 

                                                 
45 PhD. Martin Christopher Diretor do Centro para Gerência da Cadeia de Suprimentos e também do Centro para 
o marketing estratégico.  Sítio: www.martin-christopher.info. 
46 Campus De Shelby - Burhans LL23 E-mail: h0min001@gwise.louisville.edu .   
47 Universidade do Estado de Ohio. 
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Figura 6 - Compreensão da Cadeia de Suprimento 

Fonte: Bititci et. al., (2005). Acomodado a visão do autor da dissertação 
 
É importante notar que o conceito de SCM focaliza o consumidor com um destaque 

excepcional, pois todo o processo deve partir dele, buscando equacionar a cadeia de 

suprimentos de forma a atendê-lo na forma por ele desejada. 

A Figura 7 - mostra a “Rede de organizações envolvidas nos diferentes processos e 

atividades anteriores e posteriores que produzem valor sob a forma de produtos e serviços nas 

mãos do consumidor final” Chistopher the Cranfiel University. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 - Rede de Organizações Envolvidas em Diferentes Atividades 
Fonte: Autor da dissertação, (2006). 

 
Deve incorporar todos os processos do negócio entre as organizações que fazem parte 

da cadeia de abastecimento, do ponto inicial de fornecimento ao ponto final de consumo. 
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A Figura 8 mostra com detalhes a Estrutura da Gestão da Cadeia de ofertas e demanda 

com o subsistema de informação. 

 
Figura 8 - Estrutura da Gestão da Cadeia de Ofertas 

 
Uma Cadeia de Suprimentos bem planejada permite vários benefícios: 

1) Redução de Custos: a) Mix de produtos e serviços adequados aos mercados e 

clientes; b) Rapidez no atendimento, e c) Confiabilidade nos prazos acordados. 

2) Aumento do valor percebido: a) Aumento de acerto de demanda; b) Rapidez e 

qualidade da informação nos processos decisórios; c) Redução dos estoques sem prejuízo ao 

nível de serviço, e e) Processos de abastecimento, produção e distribuição otimizados. 

 

3.4 Logística Empresarial 

 

(CHRISTOPHER, 1997): definiu a logística como: 

A Logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e 
armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e o fluxo de informações 
correlatas) através da organização e seus canais de marketing, de modo a poder 
maximizar as lucratividades presente e futura através do atendimento dos pedidos a 
baixo custo. 
 

A Logística ou Sistema Logístico envolve a integração de informação, aquisição de 

matéria-prima, transporte, estoque, armazenagem, manufatura, manuseio de materiais, 

embalagem e comercialização, agregando valor quando o estoque é corretamente situado para 

facilitar o atendimento. 

Mudando para um contexto empresarial, mais atual, o conceito principal de logística 

dado por Chistopher foi ampliado, considerando que: 
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A logística empresarial abrange as áreas que tratam diretamente com o fluxo de 
beneficiamento das matérias primas em produtos acabados, tanto no aspecto interno 
de uma organização empresarial quanto no aspecto externo, envolvendo todos os 
fornecedores de matérias primas e partes que compõe um produto, até o ponto de 
ocorrência da demanda deste produto pelo consumidor final. 

 
Na Logística empresarial também merece destaque à afirmação de BALLOU RONALD H., 

(1993 P.24). 

A logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e 
armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos (o termo produto utilizado inclui 
tanto bens como serviços) desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto 
de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos 
em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviços adequados aos 
clientes a um custo razoável. 

 

 
3.5 Logística Reversa ou Inversa. 

 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, a logística apresentou uma evolução, continuada, 

sendo hoje, considerado como um dos elementos-chave na estratégia competitiva das 

empresas, como também, por questões legais são obrigadas a praticarem o fluxo reverso de 

bens que começam com a incorporação de matéria-prima no processo de transformação e 

termina com a entrega do produto ao usuário final. Como exemplo pode citar o caso das 

embalagens que acontece em função da sua reutilização.  

A logística tradicional envolve basicamente a localização das instalações necessárias, os 

transportes, os estoques, a movimentação de materiais, o nível de integração das atividades 

logísticas e o sistema de informação adequado, de modo a tornar eficazes os diversos fluxos 

de materiais e mercadorias em toda a cadeia logística. Leite, (2003, P. 250). 

Enquanto inúmeras pesquisas já exploraram de forma significativa à logística 

tradicional, a logística reversa ainda não recebeu a devida atenção dos pesquisadores. 

Questões como localização de instalações de reciclagem, organização de diferentes tipos de 

coleta e de transportes continua pouco explorada. 

Para diversos autores como Bertaglia, (2003 p. 30); Gonçalves, (2004 p. 293); Novaes, 

(2004 p.109 e Outros), os canais de distribuição movem produtos desde o ponto de fabricação, 

ao usuário final. Já no Canal Reverso da Logística movem bens do usuário final para o 

produtor, por exemplo, de lixo doméstico, hospitalar ou industrial, de latinhas de bebida, de 

sobras de papel, de ferro velho, ou de vasilhames de cerveja. 
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Na logística clássica o fluxo de bens termina tipicamente com o usuário-consumidor. 

Esta situação está mudando graças à consciência crescente do consumidor pela reciclagem 

somando-se com as leis e regulamentos governamentais e a eliminação do desperdício. É 

evidente que com leis e regulamentos as indústrias e fornecedores estão procurando a cada dia 

preservar o meio ambiente. Como exemplo, as baterias de veículos, pneus e óleo usado no 

motor dos veículos são de responsabilidades dos produtores, com isso muitas indústrias estão 

começando desenvolvendo infra-estrutura para segurar a reutilização dos seus produtos. 

Em resposta às pressões externas, como um maior rigor à legislação ambiental, a 

necessidade de reduzir custos e a necessidade de oferecer mais serviços por meio de políticas 

de devolução mais liberais é que o CLM acrescenta a palavra “reverso dos bens e serviços.” 

Em sua definição e assim conceitua a Logística Gerencial como “Logistics Management (48) é 

parte do Supply Chain Management (49) que planeja e controla o fluxo, o armazenamento, o 

reverso dos bens e serviços e as informações relacionadas entre o ponto de origem até o ponto 

do consumo, visando atender as exigências dos clientes”. 

Utilizando-se desse conceito de logística definida pelo CLM, (LEITE, 2003) modifica o 

termo e conceitua a logística reversa como:  

O processo de planejamento, implementação e controle de eficiência e custo efetivo 
de matérias-primas, estoques em processo, produtos acabados e as informações 
correspondentes do ponto de consumo para o ponto de origem com o propósito de 
recapturar o valor ou destinar à apropriada disposição. 

 
O Grupo Europeu de Logística Reversa – (REVLOG, 2001). (50) divulgou que a 

logística reversa posiciona todas as operações relacionadas com o reuso de produtos e 

materiais. Refere-se a todas as atividades de coleta, desmonte e processo de produtos usados, 

partes de produtos, e/ou materiais para fazer assegurar a recuperação sustentável do meio 

ambiente. 

Posteriormente, definiu a logística reversa como:  

O processo de planejamento, implementação e controle de fluxos reversos de 
matéria-prima, dentro do inventário do processo, embalagem e produtos finais, da 
produção, distribuição e consumo, para o ponto de reutilização ou para o ponto de 
disposição final adequada. RevLog, (2005). 

 
Basicamente as atividades da Logística reversa consistem em: a) coleta de materiais 

usados, danificados ou rejeitados; b) produtos fora da validade; c) embalagem, e d) transporte 

                                                 
48 Gerência da Logística. 
49 Gerenciamento da Cadeia de abastecimento. 
50 RevLog - The European Working Group on Reverse Logistics. Grupo Europeu de Logística Reversa – 
RevLog.  http://www.fbk.eur.nl/OZ/REVLOG. Acessado em: 01.04.2006. 
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do produto do consumidor final até o revendedor. Com o retorno do produto, a empresa 

dispõe de algumas opções de disposição. A primeira opção da companhia é a devolução do 

material para o fornecedor que pode ocorrer nas seguintes situações: a) se o produto não tiver 

sido usado, ele será revendido para outros clientes, às vezes num sistema de atacado; b) Se o 

produto estiver com a qualidade duvidosa é vendido para empresas que o comercializa em 

outros mercados, normalmente no exterior, e c) Se o produto não puder ser vendido do jeito 

que retornou é realizado um recondicionamento, conserto ou remanufatura antes de colocá-lo 

à venda novamente. (ROGERS & TIBBEN-LEMBKE, 1998). (51) 

Segundo os mesmos autores, para a redução no custo da Logística reversa, será 

necessária a melhora de alguns processos, tais como: a) melhoria na tecnologia de manuseio 

dos produtos; b) decisões planejadas de disposição final dos produtos; c) Rápido 

processamento, para redução do tempo de ciclo reverso, e d) sistema de informação integrada. 

Posteriormente, Rogers & Tibben-Lembke, (1999 P.2), a logística reversa é definida 

como: 

Processo de planejamento, implementação e controle da eficiência, do custo efetivo 
do fluxo de matérias-primas, estoques de processo, produtos acabados e as 
respectivas informações, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o 
propósito de recapturar valor ou adequar o seu destino. 

 
(ROGERS & TIBBEN-LEMBKE, 1999). Modificou o texto do conceito permutando a 

expressão “adequar o seu destino” por “descarte apropriado para a coleta e tratamento de 

lixo” logo a definição ficou com a seguinte redação: 

O processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e de baixo 
custo de matérias primas, estoque em processo, produto acabado e informações 
relacionadas, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o propósito de 
recuperação de valor ou descarte apropriado para coleta e tratamento de lixo. 

 
Com relação a valor a Reverse Logistics Executive Council - RLEC define a Logística 

reversa como: “o processo de movimentação de produtos de seu típico destino final para outro 

local para fins de elevar o valor ora indisponível, ou para a adequada disposição dos 

produtos”. 

Neste caso para as organizações a elevação ou recuperação de valores indisponíveis ou 

adequação da disposição dos produtos é um bom negócio, por isso que há mais de 30 anos 

Ginter & Starling, (1978 PS. 20, 23, 72-820), antecipou o fluxo de distribuição reversa 

mostrando ser uma atividade de negócios. 

                                                 
51 Rogers é Presidente do Reverse Logistics Executive Council - Centro para a gerência da Logística da 
Universidade de Nevada, Reno. Contato RLEC ou www.rlec.org. O artigo Going Backwards: Reverse Logistics 
Trends and Practices pode ser encontrado em: http://www.rlec.org/reverse.pdf. 
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Também definindo como uma atividade de negócios o autor Stock, (1998 P. 200), 

explica: 

Logística reversa: em uma perspectiva de logística de negócios, o termo refere-se ao 
papel da logística no retorno de produtos, redução na fonte, reciclagem, substituição 
de materiais, reusa de materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação e 
remanufatura. 

 
Com duas perspectivas diferentes o Professor Of Marketing and Logistics, University of 

South Florida, Stock, James, (2001 PS. 5-11), (52) conceitua a logística: a) do ponto de vista do 

negócio quando se refere à devolução de produtos; redução de materiais e energia; 

reciclagem; substituição e reutilização de materiais; tratamento de resíduos; substituição, 

conserto ou remanufatura; b) do ponto de vista da engenharia quando afirma que a logística 

reversa é um modelo de negócio sistêmico que aplica os melhores métodos de engenharia e 

administração logística na empresa, de forma a fechar lucrativamente o ciclo do supply chain.  

Dando uma definição mais abrangente Lambert et al (1998, P.19) chama a Logística 

Reversa de “Administração de Devoluções que envolvem o retorno dos produtos a empresas 

vendedoras por motivos de defeitos, excesso, recebimento de itens incorretos ou outras 

razões”. (FERNANDEZ, 2003) afirmam que os conceitos de logística reversa não são iguais, 

elas diferem do interesse econômico que Rogers & Tibben-Lembke, (1999 P.2) destacam o 

lado econômico, ambiental, e, econômico e ambiental da logística reversa quando afirma que 

a logística reversa do lado econômico é: 

O processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e de baixo 
custo de matérias primas, estoque em processo, produto acabado e informações 
relacionadas, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o propósito de 
recuperação de valor ou descarte apropriado para coleta e tratamento de lixo. 

 
Do lado ambiental em que Carter & Ellram, (1998 p.85) enfatizam o aspecto ambiental 

da logística reversa definindo como: “O processo por meio dos quais as empresas podem 

transformar o meio ambiente, eficientemente, reciclado, praticando o reuso com a finalidade 

de reduzir a quantidade de materiais usados”.  

No sentido econômico e ambiental (THIERRY, SALOMON, NUNNEN, & 

WASSENHOVE, 1995), inverteram o termo: “da gerência de recuperação do produto” que, 

força a recuperação do valor econômico e ecológico de materiais, de produtos e de 

componentes rejeitados. O exemplo da indústria automotora mostrou que os retornos da 

                                                 
52 O artigo “The Seven Deadly Sins of Reverse Logistics. Março, 2001, encontra-se na página da web: Material 
handling management - 
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bateria ajudaram a reduzir o desperdício e os custos de fabricação como também, 

simultaneamente, proporcionou melhor a satisfação com o cliente. (MARIEN, 1998). 

Mesmo sem lucro imediato, a logística reversa pode ser útil, pois gera benefícios como 

a melhoria da imagem da organização, a antecipação da legislação do meio ambiente, ou a 

criação da vantagem de competir. (STOCK, SPEH, & SHEAR, 2002).  

Como exemplo pode citar o caso das embalagens que acontece em função da sua 

reutilização. 

Esses tipos de matérias são impedidos de serem descartados no meio ambiente como na 

Alemanha e em outros países por existirem restrições legais. “Como as restrições ambientais 

no Brasil com relação a embalagens de transporte não são tão rígidas, a decisão sobre a 

utilização de embalagens retornáveis ou reutilizáveis se restringe aos fatores econômicos”. 

Lacerda, in CEL, (2002) (53).  

(ROGERS & TIBBEN-LEMBKE, 1998) mencionam que cerca de 25% dos produtos 

vendidos por empresas de catalogo nos Estados Unidos são devolvidos pelos consumidores, 

seja porque não serviram, seja por insatisfação do comprador ou por outra razão qualquer.  

O professor (PAULO ROBERTO LEITE, 2003) considera a logística reversa como uma 

área da logística empresarial responsável pelo planejamento, controle e operação do fluxo e 

das informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-

consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo.  

Os empresários brasileiros estão despertando interesses pela logística reversa por 

entenderem como novas oportunidades de negócio: 

A Logística Reversa tem sido citada com freqüência e de forma crescente em livros 
modernos de Logística Empresarial, em artigos internacionais e nacionais, 
demonstrando sua aplicabilidade e interesse em diversos setores empresariais e 
apresentando novas oportunidades de negócios no Supply Chain Reverso, criado por 
esta nova área da Logística Empresarial. No Brasil, mais recentemente, seu interesse 
empresarial tem sido demonstrado por inúmeras palestras, seminários e consultas 
que temos realizado em associações, empresas e universidades e o interesse 
acadêmico pela sua inclusão como disciplina curricular em cursos de especialização 
em Logística Empresarial. Leite, in Tecnologística, (maio 2002) (54). 

 
Os canais de distribuição reversos agregam valores de diversas naturezas: econômico, 

ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros, e são distribuídos em dois 

tipos: a) pós-consumo que são os produtos que após a sua vida útil tornam-se obsoletos, 

danificados ou não funcionam, ou seja, perdem as suas características básicas de 

                                                 
53 www.cel.coppead.ufrj.br/fs-busca.htm?fr-rev.htm – Acessado em 20.01.2006. Logística Reversa, uma visão 
sobre os conceitos básicos e as práticas Operacionais. Centro de Estudos em Logística – CEL – UFRJ. 
54 Artigo: Logística reversa: nova área da logística empresarial.  
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funcionamento e devem ser descartados, reparados ou reaproveitados. Um exemplo típico é o 

da geladeira usada sem utilidade para o dono, pode ser vendida para uma firma de conserto, 

transportada para oficina, reparada e revendida, como também poderá ser reciclada em um 

processo de transformação que a matéria-prima contida nos seus componentes possa ser 

reincorporada à fabricação de novos produtos; b) pós-venda que inclui o retorno de 

embalagens e a devolução de produtos ao varejista ou ao fabricante.  

 

3.6 Comparando a Logística Tradicional com a Logística Reversa ou 
Inversa. 

 

Para os autores (PORTER, 1985); (BALLOU,  1993), E (ALVARENGA,  1994), 

existiriam três subdivisões naturais da logística na empresa: a) a logística de entrada (inbound 

logistics), que se refere ao suprimento dos insumos; b) a logística interna (material handling), 

que focaliza a movimentação dos materiais dentro do estabelecimento, e c) a logística de saída 

(outbound logistic), quando a perspectiva se volta à jusante, enfocando-se a distribuição dos 

produtos acabados ao consumidor final.  

A logística tradicional tem o papel de levar produtos de sua origem nos fornecedores até 

os clientes intermediários ou finais, a logística reversa deve completar o ciclo, trazendo de 

volta os produtos já utilizados dos diferentes pontos de consumo a sua origem. No processo 

de logística reversa, os produtos passam por uma etapa de reciclagem e voltam novamente à 

cadeia até ser finalmente descartado, percorrendo o “ciclo de vida do produto” (LACERDA, 

2002) (55). 

Ele também é utilizado para a avaliação de uma forma de produto ou até mesmo 
uma marca de uma empresa em conjunto com a matriz BCG, o que não é 
considerado adequado dentro da teoria de marketing. 
Quando se fala do ciclo de vida de um produto fala-se, por exemplo, de aparelhos de 
fax, carruagens, fornos de microondas e discos de vinil e não do sucesso ou fracasso 
de uma versão específica de um produto (por ex.: uma linha de aparelhos de fax da 
Panasonic). 
O ciclo de vida de um produto visa olhar além das fronteiras da empresa, não se 
preocupando, necessariamente, com as competências da empresa avaliada. A 
questão seria (com um exemplo actual): quanto vale a pena investir (em pesquisas 
tecnológicas e em esforços de mercado) em fitas VHS? Através da análise do ciclo 
de vida do produto pode-se ter um forte auxílio para esta resposta.  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_do_produto (56). 
 

                                                 
55 O artigo pode ser encontrado na página Web: http://www.cel.coppead.ufrj.br/fs-busca.htm?fr-rev.htm ou 
executando o link: Artigos CEL: Logística Reversa - Uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas 
operacionais. Centro de Estudos em Logística – CEL – UFRJ. 
56 Os leitores poderão consultar através do site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_do_produto 
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Figura 9 - Ciclo de Vida do Produto 
Fonte: WIKIPÉDIA – A enciclopédia livre: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_do_produto (57) 

 
Krikke, (1998 P.154), faz uma comparação entre os sistemas de logística com fluxo 

normal e o fluxo reverso. As diferenças entre os dois fluxos são quatro: 

1. a Logística Tradicional para frente é um sistema onde os produtos são puxados (pull 

system), enquanto que na Logística Reversa existe uma combinação entre puxar e empurrar os 

produtos pela cadeia de suprimentos. Em face de uma legislação mais limitativa e de maior 

responsabilidade do produtor, na Logística Reversa, a quantidade de lixo produzido não pode 

ser influenciada pelo produtor e deverá ser igualada à demanda de produtos, já que a 

quantidade de descarte já é limitada em muitos países. 

2. os fluxos tradicionais de logística são basicamente divergentes, enquanto que os 

fluxos reversos podem ser fortemente convergentes e divergentes ao mesmo tempo. 

3. no fluxo normal esta transformação acontece em uma unidade de produção, que serve 

como fornecedora da rede já nos fluxos de retorno segue um diagrama de processamento pré-

definido, no qual produtos descartados são transformados em produtos secundários, 

componentes e materiais.  

4. na Logística Reversa, os processos de transformação tendem a ser incorporado na 

rede de distribuição, cobrindo todo o processo de produção, da oferta (descarte) à demanda 

(reutilização).  

Outro ponto importante é que fluxos reversos estão envoltos em um nível de incerteza 

considerável. Ao se definir um sistema de logística reversa, a incerteza sobre quantidade e 

qualidade se torna bastante relevante. 

 

 

 

                                                 
57 Acessado em 15/07/2008 
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3.7 Logística Social 

 

Afirmando para não confundir a Logística social com filantropia (RUBENS MAZALLI,  

2005) (58), definiu a Logística Social como: 

O processo de planejamento, implementação e controle de ações que têm por 
objetivo otimizar a eficiência dos fluxos de bens, materiais de consumo, insumos, 
serviços e informações demandadas pela sociedade civil no atendimento de suas 
necessidades básicas, de seus direitos legais e humanos, sem contrapartida 
econômica direta. 

 
De acordo com Shils Edward, (1991 PP. 3-20) (59), a "sociedade civil é uma parte da 

sociedade que tem vida própria, que é distintamente diferente do estado, e que é amplamente e 

autônoma com relação a ele” Para SHILS, a sociedade civil situa-se além da família, do clã e 

da localidade, mas aquém do estado. 

Ainda com relação à sociedade civil a definição de Diamond, Larry, (1994 P.7) é muito 

mais relevante é o “domínio da vida social organizada que são voluntárias, auto-sustentáveis, 

autônomas com relação ao estado, (cujos integrantes) compartilham um conjunto de regras ou 

ordem legal.” Diamond afirma ainda que a distinção entre sociedade civil e sociedade de uma 

maneira geral encontra-se no fato de que a primeira “envolve cidadãos agindo coletivamente 

na esfera pública visando expressar seus interesses, paixões e ideais, trocar informações, 

atingir objetivos mútuos, levar reivindicações ao estado”, entre outras coisas. Na interpretação 

de Diamond, portanto, a formação de grupos de pressão nada mais seria senão uma forma de a 

sociedade civil responder aos desafios impostos pela complexidade das relações estado-

sociedade. 

A responsabilidade social empresarial é uma forma de conduzir os negócios que torna a 

empresa parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. A empresa socialmente 

responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes 

(acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, 

governo e meio ambiente) e conseguir incorporá-los ao planejamento de suas atividades, 

buscando atender às demandas de todos, não apenas dos acionistas ou proprietários. Instituto 

Ethos do Brasil (60). 

Para (VENNANZI DÉLVIO 2000), a responsabilidade social transforma-se em um 

sistema de gestão inter-organizacional que envolve a integração de diversos processos de 

                                                 
58 Palestra “Cadeia de suprimento sustentável” proferida por RUBENS MAZALLI, na Faculdade de Engenharia 
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, em maio de 2005. 
59 Civil Society and the Aid Industry - Civil Society Bibliography. http://www.nsi-ins.ca/english/default.asp   
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negócios, desde as fontes de suprimentos até o consumidor final, tal interação significa uma 

profunda alteração de valores, já que há necessidade de alinhamento de processos chaves, 

extrapolando os limites da empresa. 

É evidente que o envolvimento das várias empresas da cadeia com as questões sociais 

não serão uniforme, apresentando particularidades segundo determinante: social, tecnológico, 

geográfico e econômico e variando conforme a pressão social sofrida pela empresa 

(ALIGLERI e BORINELLI, In ANPAD, 25, 2001) (61). Entretanto é imprescindível para o 

início do processo de gestão em cadeia da responsabilidade social que o fabricante ou o 

distribuidor – aquele cuja legitimidade precisa ser mais claramente defendida e demonstrada 

ou que se caracterizam por pertencentes a setores altamente competitivos. Além de maior 

poder político sobre a cadeia – delineie políticas de atuação em conjunto com os outros 

stakeholders (62) para cada uma das fases do processo produtivo. 

A Figura 10 mostra que os desenvolvimentos: econômico, social, e ecológico têm que 

ter a proeza da responsabilidade social: Desenvolvimento Econômico: a) sustentação do 

desenvolvimento econômico; b) maximizar lucro; c) expansão de mercado e d) externalizar 

custos. Desenvolvimento Social: a) satisfazer necessidades humanas básicas; b) aumentar 

equidade; c) participar da comunidade, e d) usa de tecnologias apropriadas. Desenvolvimento 

Ecológico: a) respeito à capacidade ambiental; b) conservar e reciclar recursos, e c) reduzir 

efluente. 

 

Figura 10 - Desenvolvimentos Econômico, Social e Ecológico. 
Fonte: Newman e Kenworth, (1999). 

                                                                                                                                                         
60 http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?Alias=Ethos&Lang=pt-BR&TabID=3334  
61 Em ANPAD 2001 - Trabalhos Apresentados - COR 753 - Responsabilidade social nas grandes empresas da 
região de Londrina. In: Encontro da ANPAD, 25, 2001, Campinas, Anais, Rio de Janeiro: Associação nacional 
dos programas de pós-graduação em administração, set. 2001. http://www.anpad.org.br/enanpad2001-trabs-
apresentados-cor.html. Acessado em abril de 2006. 
62 Stakeholders – indivíduos e grupos que podem influenciar decisões e ser influenciado por elas. 



42 
 

O Grupo de Estudo em Logística – GEL do Laboratório de Aprendizagem em Logística 

e Transporte - LALT (63), aproveitando do conceito de que a responsabilidade social faz parte 

dos desenvolvimentos econômico, social e ecológico, faz uma adaptação da Responsabilidade 

Social para a Cadeia de Suprimentos Sustentáveis. Visão econômica: a) Logística, e gestão da 

cadeia de suprimentos. Visão Social: a) Logística Social; b) Responsabilidade Social da 

Logística, e c) Responsabilidade Social das Cadeias de Suprimentos. Visão Ecológica: a) 

Logística Reversa; b) Logística Verde, e c) Cadeias de suprimentos Verdes.  

 

Figura 11 - Responsabilidade Social para a Cadeia de Suprimentos Sustentáveis. 
Fonte: (LALT , 2005). 

 
Utilizando-se dessas visões é que o LALT faz uma proposta para a Cadeia de 

Suprimento Sustentáveis: 

Redes de suprimentos balanceadas obtidas a partir de complementaridade entre 
processos produtivos onde resíduos de alguns processos são insumos de outros, 
obtendo um balanço energético favorável, ciclos um pouco mais fechados e 
equilibrados com agregação de valor nos sentidos. A idéia é considerar o Ciclo de 
vida da indústria e não só de seus produtos enfatizando suas externalidades tanto 
econômica como social e ecológica. (LALT, 2005). 

 
É necessário que estudantes, profissionais de logística e principalmente as empresas 

exportadoras e importadoras brasileiras das necessidades de terem uma visão teórica global da 

logística e suas inferências nos resultados das empresas, atingindo avanços significativos no 

desempenho da cadeia produtiva. 

 

 

 

                                                 
63 LALT  – Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transporte da Universidade Estadual de Campinas – 
UNICAMP. http://www.fec.unicamp.br/~lalt/ 
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3.8 Fases de Atuações e Processos Evolutivos da Logística. 
 

O ex-presidente da Associação Brasileira de Logística – ASLOG, (ALTAMIRO 

CARLOS 2004) (64) afirma que existe cinco fases de atuações no processo evolutivo da 

logística, são eles: 1ª) fase de atuação está na movimentação, armazém e transporte, cujo foco 

era operacional; 2ª) distribuição física, cujo centro de atuação era o tático-operacional; 3ª) 

logística (conceitos), cujo foco, também o tático-operacional; na 4ª) Supply Chain 

Management, ou gerenciamento da cadeia de abastecimento, focalizado no mercado, e 5ª) 

ECR (65), EFR (66), CPFR (67), cuja atenção é o consumidor. 

Para (ALTAMIRO CARLOS 2008) (68) no Brasil conforme a Figura 11 “encontramos os 

cinco estágios, com grande concentração de organizações” passando da 2ª fase (Distribuição 

Física) para a 3ª (Logística), fases de atuações cujos focos são o tático-operacional, 

encaminhando para a 4ª fase do gerenciamento da cadeia de abastecimento que focaliza o 

mercado. Nos Estados Unidos e Europa a logística encontra-se nas últimas fases: 4ª fase 

(Supply Chain Management), cujo foco é o mercado, e na 5ª fase (ECR, EFR e CPFR), cujo 

foco é o consumidor. 

 

Figura 12 - A evolução dos conceitos logísticos 
Fonte: ASLOG, site http://www.alv-logistica.org/docs/Conf_Borges.pps#315,3 

 
Entretanto o ComexNet dá outra definição: 1ª) armazenagem e transporte; 2ª) 

distribuição física; 3ª) logística integrada; 4ª) Supply Chain Management; 5ª) qualidade total 

em logística, e a 6ª) planejamento estratégico em logística. 

                                                 
64 Automação • EAN BRASIL • Abr/Mai/Jun 2004. Acessado em 15/07/2008 pelo site: 
http://www.eanbrasil.org.br/html/contentManagement/files/Article/logistica_101.pdf     
65 ECR - Efficient Consumer Response ou Resposta Eficiente ao Consumidor. 
66 EFR – Efficient Replenishment Response ou Resposta Eficiente ao Reabastecimento. 
67 CPFR - Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment ou Planejamento Colaborativo de Previsão e 
Reabastecimento. 
68 http://www.alv-logistica.org/docs/Conf_Borges.pps#315,3 
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Conforme a ComexNet (2008) “atualmente o Brasil encontra-se numa transição da fase 

2ª para a fase 3ª e os EUA na fase 5ª para a fase 6ª. Portanto, temos ainda um caminho a 

percorrer e as empresas estão acordando para este fato, daí a ênfases maior que estão 

colocando na logística.” (69)  

Logo (BOYSON et al., 1999), dividiu em quatro os estágios evolutivos, sendo 

desenvolvido o quinto estágio por (BITITCI et. al., 2005), são eles: 1º) Logística 

Subdesenvolvida; 2º) Logística Incipiente; 3º) Logística Interna Integrada; 4º) Logística 

Externa Integrada, e 5º) Logística de cooperação e integrada através da cadeia de valor. 

A Figura 13 abaixo mostra os quatros estágios comentados por (BOYSON et al., 1999), 

e o quinto estágio produzido por (BITITCI et. al., 2005) e adaptado pelo autor. 

 
Figura 13 - Estágios Evolutivos da Logística 

Fonte: Adaptado de Beyson at.al., (1999). 
 
Conforme se observa na Figura acima o 1º estágio se dá após a segunda guerra mundial 

até a década de 70, cujas atividades de logística era focado na eficiência da distribuição física 

dos produtos com rapidez no transporte, armazenagem, controle de inventário, processamento 

de pedidos e expedição. 

O 2º acontece nos anos 80 nos transportes e na armazenagem, cujo foco era a integração 

entre as funções de logística, a fim de maximizar sua eficiência.  

                                                 
69 http://www.comexnet.com.br/logistica.htm acessado em 15/07/2008. 
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O 3º na década de 90 quando surgiram novos canais de distribuição e novos conceitos 

de processo produtivo. Era a busca pela competitividade através da aceitação de métodos 

quantitativos de controle de qualidade, da oferta de serviços aos clientes, da formulação de 

equipes internas inter-funcionais e na segmentação da base da cadeia. 

O 4º na década atual com as interfaces entre os integrantes da cadeia de suprimentos. 

Aprimoramento da previsão de demanda e no planejamento colaborativo entre os elos da 

cadeia de suprimentos, e investimentos em sistemas de compartilhamento de informação para 

gerir os elos da cadeia. 

O 5° paralelamente ao 4º estágio quando uma cadeia de empresas se comporta como 

uma única empresa. Daí surge às parcerias e estes parceiros não são vistos como empresas 

subcontratadas, mas como verdadeiros parceiros “por meio de um relacionamento em que 

benefícios mútuos sejam claros para ambas as partes, em que ambas sejam interdependentes, 

os contratos permitam evoluções com o tempo e os conflitos sejam efetivamente 

solucionados” (CHOPRA e MEINDL, 2003 p. 390). 

Para (BITITCI, 2005) o foco se baseia no conhecimento, no uso das potencialidades, 

competência e das forças intelectuais de seus membros com o intuito de auferir vantagens 

competitivas e maximizar o desempenho total, assim otimizar o desempenho de cada empresa 

individual da rede da cadeia de abastecimento. 

Nessa mesma linha de raciocínio com um contexto mais amplo sobre o processo de 

evolução da logística vário autores como: (CHURCHILL &  PETER, 2003); (FLEURY, 

WANKE E FIGUEIREDO, 2000); (POZO, 2002); (MARTINS &  ALT,  2001); (BALLOU,  

1993); (LAMBERT & STOCK, 1993). (LAMBERT, 1993), (MARIA  FERNANDA HIJJAR, 

2000) (70) com o artigo “Segmentação de mercado para diferenciação dos serviços logísticos”, 

publicado originalmente na revista Tecnologística, (ano V, nº 51, fev. 2000), e principalmente 

o livro “Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição: Estratégia, operação e 

avaliação” de NOVAES, comentam o assunto deixando a certeza da divisão deste processo 

evolutivo da logística em quatro fases, a saber: 

1ª) atuações segmentadas, que se caracterizavam pelo serviço ao cliente (mudança de 

perfil do consumidor) com produtos padronizados, novos processos de produção em cadeia e 

os estoques como elemento-chave no equilíbrio da cadeia de suprimento;  

                                                 
70 http://www.cvlog.net/home/detail.asp?iData=89&iCat=263&iChannel=2&nChannel=Artigos 
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2ª) integração rígida caracterizava pela busca inicial de racionalização integrada da 

cadeia de suprimento, mas ainda muito rígida, pois não permitia a correção dinâmica, real 

time, do planejamento ao longo do tempo;  

3ª) integração flexível caracterizada pela integração dinâmica e flexível entre os agentes 

da cadeia de suprimento, em dois níveis: dentro da empresa e nas inter-relações da empresa 

com seus fornecedores e clientes, como também, uma maior preocupação com a satisfação 

plena do cliente.  

4ª) integração estratégica corresponde ao moderno Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimento – SCM, (71) onde a integração entre os processos ao longo da cadeia de 

suprimento continua a ser feita em termos de fluxo de materiais, de informação e de dinheiro. 

Agora, os agentes participantes atuam em uníssono e de forma estratégica, buscando os 

melhores resultados possíveis em termos de redução de custos, desperdício e de agregação de 

valor ao consumidor final. Pela preocupação com os impactos da Logística no meio ambiente 

e pelo crescente interesse pela Logística Reversa, que trata do processo de recuperação de 

materiais diversos, através da reciclagem. 

 

3.8.1 Primeira Fase: Atuação Segmentada. 

 

A primeira fase MARIA  FERNANDA HIJJAR (72) define que a segmentação de 

mercado trata da subdivisão dos clientes (e potenciais clientes) em grupos distintos. Aqueles 

que pertencem a um mesmo grupo deverão apresentar características semelhantes, de forma 

que seja provável que apresentem um comportamento de compra similar, expectativa similar. 

É importante entender, entretanto, que, apesar da existência de algumas restrições, a 

segmentação realizada com base nas expectativas dos consumidores pode levar a um melhor 

planejamento dos serviços a serem oferecidos. Como conseqüência, consegue-se gerar uma 

maior garantia de que, os esforços logísticos, adicionais necessários para as melhorias dos 

níveis de serviços estão sendo percebido. 

Churchill e Peter, (2003 P. 204), define a segmentação de mercado como “processo de 

dividir um mercado em grupos de compradores potenciais com necessidades, desejos, 

                                                 
71 Supply Chain Management 
72 Artigo “Segmentação de mercado para diferenciação dos serviços logísticos”. Publicado originalmente na 
revista TECNOLOGÍSTICA, ano V, nº 51, fev. 2000. 
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percepções de valores ou comportamentos de compra semelhante”, e afirma que nessa época 

iniciou-se a história da indústria automobilística. Focalizando as economias de massa: 

HENRY FORD desenvolveu o Modelo “T” como um carro destinado a satisfazer a todos. 

FORD disse: Eles podem tê-lo em qualquer cor, desde que seja preto. Ao contrário dele, 

ALFRED P. SLOAN JR., da General Motors, fez os engenheiros criarem vários modelos, cada 

um projetado para satisfazer as necessidades e gostos de um grupo diferente de clientes. Essa 

estratégia ajudou a GM a se tornar a maior empresa do mundo. 

Aproveitando a capacidade ociosa e os novos processos de “produção em massa ou em 

série teve o seu período áureo na época em que a demanda era estável e não existiam 

variedades de produto” a organização desenvolveu o marketing de seus produtos aproveitando 

o vácuo da desmobilização pós-guerra centralizando-se na família padrão da época. Bertaglia, 

(2003 P.122). 

Nessa primeira fase da logística, as empresas procuravam dar maior importância aos 

estoques formando lotes econômicos para transportar seus produtos. O enfoque era centrado 

nas possíveis economias que podiam ser obtidas com o uso de estilo de transportes de menor 

custo, no emprego de veículos de maior capacidade, e na busca de empresas transportadoras 

com fretes mais reduzidos, (NOVAES, 2004). 

Os métodos de controle dos estoques EOQ (Economic Order Quantity) (73), “os estoques 

são renovados de forma a minimizar a soma do custo de inventário, do custo de transporte e 

do custo para elaborar o pedido”. Nessa época utilizava-se o telefone, o correio ou recebendo 

os vendedores para entrevistas diretas na própria empresa para se fazer o pedido que 

significava pesquisar os preços e as demais condições de fornecimento junto a vários 

fornecedores. “É claro que, em tais circunstâncias, o custo de se fazer um pedido era 

apreciável, pois se gastava muito tempo de mão-de-obra nessas operações”. (NOVAES, 2004 P. 

42). 

Não havendo nessa época sistemas sofisticados de comunicação e de informática, o 

pedido era tirado conforme a disponibilidade daquele produto no estoque do depósito. A nota 

do pedido era preenchida manualmente, e enviado ao depósito, que separava o produto e 

programava a entrega ao cliente. Nesse processo o nível de estoque necessitava de ser 

periodicamente revisto como também o nível de estoque para uma avaliação se havia 

necessidades dessa aquisição do produto. Caso positivo o varejista fazia então um pedido ao 

fabricante ou distribuidor, negociando preços, forma de pagamento e prazos de entrega.  

                                                 
73 EOQ - Economic Order Quantity - (Quantidade Econômica do Pedido).     
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Nessa primeira fase da logística, o estoque era o elemento chave no balanceamento da 

cadeia de suprimento a indústria produz um determinado produto e colocava o lote produzido 

no estoque do depósito da fábrica. Posteriormente, esses produtos iriam para os centros de 

distribuições – CDs dos atacadistas ou grandes varejistas que solicitavam os mesmos para os 

depósitos de varejos (lojas) onde seriam comercializados. Os produtos transportados sejam 

em caminhões, navios etc., entre diversos pontos do fluxo logístico forma o estoque em 

trânsito.  

A Figura 14 mostra um subsistema otimizado separadamente de estoque caracterizando 

a primeira fase da Logística.  

O estoque do depósito da fábrica aonde o lote é produzido e depositado. O estoque no 

centro de distribuição ou atacadistas e o estoque dos grandes varejistas. As solicitações de 

produtos tanto do centro distribuição ou atacadistas e grandes varejistas são solicitados 

diretamente à fábrica que atende com o produto estocado em seu depósito atuando como 

elemento-chave entre a fábrica e os depósitos e centros de distribuição, balanceando os fluxos 

na cadeia de suprimento. Os varejistas fazem os seus pedidos junto ao centro de distribuição 

ou atacadistas, também servindo de ponto-chave entre os depósitos e as lojas de varejo. 

 

Figura 14 - Subsistemas Otimizados Separadamente, com Estoques Servindo de Pulmão (74) 
Fonte: Adaptado de NOVAES, (2004 P. 41). 

 
Com uma visão estreitamente corporativa, infelizmente, é ainda observada com certa 

freqüência em nosso país às empresas em detrimento dos outros elementos da cadeia de 

abastecimento tentam a toda sorte reduzir ao máximo seus custos logísticos contratando 

serviços precários de terceiros com um único objetivo: conseguir frete mais reduzido.  

                                                 
74 Estoque Pulmão - Refere-se à quantidade determinada previamente e de forma estratégica, que ainda não foi 
processada. Podem ser de matéria-prima ou de produtos semi-acabados. 
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3.8.2 Segunda Fase: Integração Rígida. 

 

Inicialmente as empresas ofereciam poucas opções, aos poucos os especialistas de 

marketing começaram a criar nos clientes a necessidades e o desejo por produtos mais 

diferenciados com cores e acabamentos diversos, e novos produtos foram sendo incorporados 

ao lar e aos hábitos alimentares do consumidor como aparelhos de som, televisão, forno de 

microondas, café solúvel, salgadinho, bebidas variadas etc. (NOVAES, 2004). 

Graças à flexibilidade nos processos produtivos as indústrias foram se tornando mais 

flexível, possibilitando maior variedade de produtos “sem aumentos significativos nos custos 

de fabricação”. (NOVAES, 2004 p. 43). 

Para (NOVAES, 2004), vários foram os fatores que ocasionaram a racionalização da 

cadeia de suprimento, visando menores custos e maior eficiência: a) aumentos expressivos na 

produção diferenciados de produtos ocasionaram um aumento acentuado nos estoques ao 

longo da cadeia produtiva; b) a crise do petróleo em 1970, encarecendo subitamente o 

transporte de mercadorias; c) operações logísticas envolvendo deslocamentos espaciais de 

mercadorias, ocasionando um maior custo de transferência e de distribuição, reduzindo as 

margens de comercialização e encarecendo os produtos, e d) os custos de mão-de-obra foram 

aumentados, principalmente nos países desenvolvidos, colaborando também para a elevação 

dos custos logísticos. 

Visando à redução de custos e ao aproveitamento da capacidade ociosa, como 

alternativa de escoamento dos fluxos logísticos foi à utilização intensiva da multimodalidade 

no transporte de mercadorias. Combinando o uso de caminhão, navio, trem e avião nesse 

transporte de mercadorias. 

Na década de 1960 as empresas começaram a utilizar a informática com o emprego de 

cartões perfurados e fitas magnéticas, substituindo apenas os procedimentos feitos 

manualmente, permitindo a sofisticação de uma variedade de problemas. 

Nessa época o setor de produção era quem planejava o que e como fabricar utilizando 

seus próprios critérios e objetivos e alterando sem maiores consultas às demais áreas da 

empresa gerando estoques excessivos em toda a cadeia de suprimento. O setor de produção 

quanto mais produzisse melhor. O setor de vendas quanto mais vendesse melhor, deixando 

todos os problemas de estoque e escoamento da produção para o setor de logística. Faltava 

planejamento. 
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Para (CORRÊA E GIANESI, 1996), o planejamento foi ampliado e incorporando os 

outros setores da empresa, bem como a fornecedores e clientes. Mensalmente, os centros de 

distribuição da indústria consultavam os varejistas, seus clientes, e faziam previsões de 

demanda. Com essas previsões era elaborado o planejamento da produção e transmitia ao 

setor de compras as necessidades de matérias-primas e componentes para o mês seguinte. Os 

fornecedores recebiam as previsões de compras, planejava-se a alocação de mão-de-obra para 

o mês, e assim por diante. Esse é o sistema de programação da produção do tipo MRPI (75) e 

MRPII (76). Esse processo, desenvolvido por Oliver Wight e Joseph Orlick, (77) tratava o plano 

de produção de forma abrangente; porém, o sistema MRP é a base central do Planejamento de 

Recursos de Manufatura. 

O planejamento era inflexível, uma vez elaborado permanecia imutável e quando havia 

necessidade de alterar a programação de produção, o fazia, trazendo transtornos às demais 

áreas da empresa. 

À medida que a tecnologia de computação avançada, potencialmente crescente de 

aplicação desse conceito de planejamento amplo foi aparecendo, passando do MRPI para o 

MRPII e posteriormente nos anos de 1990, para o ERP (78) o que configura a era dos sistemas 

gerenciais integrados. 

E, o que é MRP, MRP-II e ERP?  

Devido à necessidade de reduzir os níveis de estoque, surgiram os primeiros 
sistemas de MRP (Material Requirements Planning). Estes sistemas ofereciam uma 
visão integrada dos bens, baseada no inventário disponível e nos períodos de 
reabastecimento. 
Nos anos 80, o MRP evoluiu para MRP-II (Manufacturing Resource Planning), que 
tomava como base, além dos bens, outros recursos essenciais à produção, tais como 
mão-de-obra, máquinas, etc. 
Aperfeiçoando ainda mais a solução, foi criado o ERP (Enterprise Resource 
Planning). Além de permitir a gestão da manufatura, o ERP permitiu controlar toda 
a empresa, da produção às finanças, integrando e sincronizando todos os 
departamentos. 
Graças a esta evolução, hoje é possível documentar e contabilizar todos os processos 
da empresa, gerando uma base de dados única, sem as redundâncias encontradas nos 
sistemas anteriores, onde aplicações MRP e financeiras não eram integradas entre si. 

                                                 
75 MRPI – Materials Requirements Planning, (Planejamento das necessidades de materiais) é o 
desmembramento de um produto final em seus componentes, por níveis de importância, formando uma árvore 
que permite determinar a quantidade necessária de cada componente em função da quantidade do produto final. 
76 MRPII – Manufacturing Resources Planning, (Planejamento de recursos de manufatura) é uma sofisticação do 
MRP que, além das necessidades de matéria-prima, determina quais recursos em termos de máquinas e mão-de-
obra são necessários para produzir determinada quantidade de um produto final. 
77 SLACK, Niguel in: Administração da produção – edição compacta, Atlas, 1999. 
78 ERP – Enterprise resouce planning (Planejamento dos recursos da empresa), fornecem rastreamento e 
visibilidade global da informação de qualquer parte da empresa e de sua cadeia de suprimento, o que possibilita 
decisões inteligentes. 
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As informações chegam de maneira mais clara, segura e imediata, o que proporciona 
um controle maior de todo o negócio, e, principalmente, de seus pontos vulneráveis: 
custos, controle fiscal e estoques. (SHN – Sistema de Informática e Serviços).  

 
A segunda fase: integração rígida caracterizava pela busca inicial de racionalização 

integrada da cadeia de suprimento, mas ainda muito rígida, pois não permitia a correção 

dinâmica, real time, do planejamento ao longo do tempo, existe uma integração de 

planejamento entre os elementos da cadeia de suprimento, mas essa integração ainda não é 

flexível.  

 
                              

Integração formando um duto rígido com otimização dois a dois 
Figura 15 - Integração Formando um Duto Rígido, com Otimização Dois a Dois. 

Fonte: Adaptado de [NOVAES, 2004 P. 45]. 
 
A Figura 15 mostra a integração formando um duto rígido, com otimização dois a dois. 

Caracteriza-se pela integração inflexível de planejamentos da cadeia de suprimento. 

 

3.8.3 Terceira Fase: Integração Flexível. 

 

Para (NOVAES, 2004), nessa fase há uma integração dinâmica e flexível entre os 

agentes da cadeia de abastecimento, em dois níveis: dentro da organização e fora dela com 

fornecedores e clientes. Onde se observa maior preocupação com a satisfação plena do cliente 

nos amplos aspectos (consumidor final, fornecedores, distribuidores etc.). 

Alguns fatos marcam essa fase de Integração Flexível: o intercâmbio de informações 

entre dois elementos da cadeia de abastecimento que passou a se dar por via eletrônica, 

através do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados) com fornecedores e clientes. 

Conforme Chopra, Sunil e Meindl, Peter, (2003 P. 60), o EDI permite, 

“que as empresas emitam pedidos de compras aos fornecedores instantaneamente e 
sem papeladas. O EDI não é apenas eficiente, mas também reduz o tempo necessário 
para levar os produtos aos clientes, pois as transações ocorrem com mais rapidez e 
precisão do que quando feitas em papel a INTERNET possui vantagens 
fundamentais sobre o EDI no que se refere a compartilhamento de informações. A 
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Internet pode ser acessada por todos e transmite muito mais informações e, portanto 
oferece mais visibilidade que o EDI”.  

 
A utilização de computadores para auxiliar no processo produtivo, a leitura de códigos 

de barras, os dispositivos de controles numéricos são muito utilizados para melhorar o 

desempenho da cadeia. Exemplo: 

A utilização de código de barras nos check-outs dos supermercados é, portanto 
fundamental para a redução do tempo de espera do cliente nas filas dos caixas, 
reduzindo as atividades que não valor agregado, e, o mais importante, colabora para 
sincronizar o fluxo dos produtos por meio da cadeia de abastecimento. Bertaglia, 

(2003, P.242). 
 
A satisfação plena do cliente e o Just-in-time também caracterizaram essa fase do 

processo. Produzir a quantidade certa, no momento da sua utilização leva ao conceito de 

Estoque zero. A redução dos estoques deve ser uma busca permanente, a ser obtida com 

melhorias lenta no processo. Essa maneira de agir de forma sistêmica e contínua está ligada à 

idéia de Kaizen dos japoneses (ALVARENGA e NOVAES, 1994), e foi aplicada com sucesso 

na Toyota, (SHINGO, 1996). 

Kaizen processo participativo criado pelos japoneses para obtenção de melhoria 
contínua. O Kaizen torna a empresa uma eterna fonte de descobertas e 
melhoramentos. Para ele, nada está bom, apenas ficou melhor – talvez um dos 
motivos do sucesso japonês. Martins & Alt, (2001, P.32). 
 

 

Duto Flexível Adaptável 
Às Condições Externas 

A Figura 16 - Duto Flexível Adaptável às Condições Externas Caracterizando 
a Terceira Fase da Logística. 

Fonte: Adaptado de NOVAES, (2004 P. 46). 
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3.8.4 Quarta fase: Integração Estratégica do Supply Chain Management (SCM). 

Há uma distinção dessa quarta fase para as demais fases da Logística, uma nova 

concepção no tratamento dos problemas logísticos, surge com o SCM. (79) 

 Nessa quarta fase, a Logística é tratada de forma estratégica, ao invés da otimização 

pontual das operações, agora, focaliza os procedimentos logísticos como simples geradores de 

custos, as empresas começaram a induzir novos negócios e ganhar competitividade. Os 

agentes da cadeia de abastecimento passaram a trabalhar mais próximo, trocando 

informações, antes consideradas confidenciais, e formando parcerias. A Logística passou 

então a ser usada como elemento diferenciador, de cunho estratégico, na busca de maiores 

fatias do mercado. 

Vários foram os elementos que passaram a ser usado nessa quarta fase de evolução da 

Logística: 

a) Postponement (postergação), usado estrategicamente, de forma a melhorar a atuação 

da empresa no mercado, sem prejudicar a qualidade do produto;  

A postergação é um processo de adição de valor para um conjunto de produtos finais 
que maximiza as necessidades de processamento comuns compartilhadas por 
aqueles produtos. A customização do produto é atrasada (ou postergada) até o último 
momento possível no processo de adição de valor. Esse método permite às empresas 
explorar as vantagens de escala sem comprometer a variedade dos produtos finais 
(vantagens de escopo). Explora também os benefícios de consolidação, reduz a 
complexidade na manufatura e ajuda a tornar os padrões de demanda mais 
previsíveis. A postergação está associada à logística de saída – ou seja, satisfaz a 
demanda do cliente final. Dornier et al, (2000 P.423).  

 
Para reduzir tempo e custos com estoques às empresas no Japão, Estados Unidos e na 

Europa se utilizam o postponement na distribuição de automóveis. Muitos dos automóveis são 

montados a bordo de navios, aproveitando a longa travessia, como é o caso do envio de 

veículos do Japão para os Estados Unidos e Europa. Outro exemplo típico é dos acessórios de 

veículos fabricados na França e destinados à Espanha, vão sendo montados durante a viagem 

de trem, desde a fábrica até o destino final.  

b) Intercâmbio eletrônico de dados – EDI (80) “o EDI não é apenas eficiente, mas 

também reduz o tempo necessário para levar os produtos aos clientes, pois as transações 

ocorrem com mais rapidez e precisão do que quando feitas em papel”. A Internet tem 

                                                 
79 SCM – Supply Chain Management (Gerenciamento da Cadeia de Suprimento) 
80 EDI – Electronic data interchange (Intercâmbio eletrônico de dados), permite que as empresas emitam 
pedidos de compras aos fornecedores instantaneamente e sem papelada. 
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revolucionado os três níveis de gerenciar a cadeia de abastecimento Chopra, Sunil e Meindl, 

Peter, (2003, P. 60). (81) 

A Internet está modificando o gerenciamento da cadeia de suprimento em todos os 
níveis. Por enquanto, a maioria das mudanças surgiu em nível operacional, com um 
número crescente de transações sendo realizada eletronicamente. Em nível de 
planejamento, as empresas já estão trocando previsões e planejamentos de produção 
pela Internet e o XML (82) logo irá se tornar o formato comum dessas trocas. Em 
nível de projeto, a Internet é amplamente utilizada para a troca de arquivos contendo 
o design de produtos, e a conversão final desses arquivos para XML paulatinamente 
irá tornar o processo de projeto mais interativo. Taylor, (2005, P.122). 

 
O sistema de comércio eletrônico via Internet tem atuado de forma significante no 

gerenciamento da cadeia de suprimento. 

A Internet possui um papel significativo em muitas cadeias de suprimento 
atualmente e as empresas estão adotando esse veículo para conduzirem uma ampla 
gama de transações de cadeia de suprimento. Por exemplo, a Dell disponibiliza todas 
as informações sobre os seus produtos via Internet. Os clientes podem acessar todas 
as opções disponíveis de um computador pessoal (PC) que desejam comprar, 
juntamente com o preço da configuração de sua preferência. A Dell também 
compartilha informações sobre demanda e estoque com seus fornecedores pelo canal 
on-line. Chopra & Meindl, (2003 P.396). 

 
Para agilizar os negócios do comércio eletrônico foi implantado no Texas na região de 

Dallas/Forth Worth um aeroporto que não atende passageiros, mas tão-somente empresas que 

usam intensivamente o transporte aéreo de mercadorias. 

O que mais distingue das demais fases do processo de evolução da Logística no que se 

refere ao intercâmbio de informações são: ênfase absoluta na satisfação plena do consumidor 

final; formação de parcerias entre fornecedores e clientes, ao longo da cadeia de suprimento; 

abertura plena, entre parceiros, possibilitando acesso mútuo às informações operacionais e 

estratégicas; aplicação de esforços de formas sistemáticas e continuadas, visando agregar o 

máximo valor para o consumidor final e eliminar os desperdícios, reduzindo custos e 

aumentando a eficiência. 

No Brasil temos o exemplo da fábrica de motores da Volkswagen em Resende. Os 

fornecedores não entregam componentes na fábrica: eles participam do processo de 

fabricação, montando seus componentes nos motores, e trabalhando em células na linha 

principal denominado Consórcio Modular (83) (PIRES, 1998). 

                                                 
81 Autores do livro “Supply Chain Management – Strategy, Planning, and Operation. Traduzido por Claudia 
Freire com revisão técnica de Paulo Roberto Leite. 
82 XML – Linguagem de marcação extensível (extensible markup language) para comunicação de dados pela 
Internet em formato estruturado. 
 
83  O site fornece maiores informações http://www.geocities.com/sjuvella/ConsorcioModularemResende.html 
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c) Impactos da Logística no meio ambiente. Com a globalização tornou-se mais amplo o 

transporte de insumos e produtos, congestionando corredores importantes e aumentando a 

poluição ambiental, fator que desperta preocupação e interesse crescente pela Logística 

Reversa. 

Nas três fases, cada elemento da cadeia de suprimento tinha um papel bem delineado: o 

fornecedor entregava a matéria-prima para o fabricante, a indústria fabricava o produto e o 

entregava ao varejista, e este o comercializava em suas lojas. Já nessa quarta fase como 

mostra a Figura 17 essa separação já não é mais nítida, havendo uma interpenetração de 

operações entre elementos da cadeia. 

 

Figura 17 - Integrações Plenas, Estratégicas e Flexíveis ao Longo de toda a Cadeia de 
Suprimento (SCM) 

Fonte: Adaptado de NOVAES, (2004 P. 49).  
 
Com ênfase na integração entre empresas que participam da cadeia de suprimento e na 

meta suprema de criar valor para o cliente. “O SCM foi definido, em 1994, pelo 

INTERNATIONAL CENTER OF COMPETITIVE EXCELLENCE (ICCE) como a integração dos processos 

do negócio, desde o usuário final até os fornecedores originais que proporcionam os produtos, 

os serviços e as informações, a fim de agregar valor para o cliente” Cooper; Lambert; Pagh, 

(1998, pp. 17-20).  

 

3.9 Ferramentas Gerenciais e Analíticas. (84) 
 

As ferramentas, mesmo comentadas nas fases de atuações e processos evolutivos da 

logística serão interpretadas conforme as linhas pensamentos dos autores (TAYLOR 2005); 

(BERTAGLIA, 2003); (CHOPRA e MEINDL, 2003), (DIAS, 2005), Sites da Internet, 

ASLOG e Outros, porquanto até hoje são utilizadas pelas empresas. 
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Com a globalização as empresas brasileiras devem vender mais para quem já vende e 

vender para quem ainda não vendem para isso é necessário induzir novos negócios e ganhar 

competitividade. A logística é um elemento diferenciador e estratégico, na busca de maiores 

fatias de mercados ou mesmo um “nicho” (85) de mercados. (Filme “Feche sua Empresa e 

Abra uma Casa de Negócios” de Eduardo Botelho). 

E para se vender mais é necessário ser competitivo e para enfrentar a concorrência se 

faz necessário o conhecimento das ferramentas modernas utilizadas no gerenciamento da 

cadeia de abastecimento.  

 

3.9.1 Primeira Fase 

 

Para (TAYLOR, 2005), os métodos de controle dos estoques - EOQ (Economic Order 

Quantity) (86) foi: 

Criado há mais de 80 anos e até hoje continua sendo muito usado. Porém, nos 
últimos anos, sua utilidade passou a ser questionada, uma vez que não levam em 
consideração as flutuações da demanda, os incentivos para a compra de estoque em 
antecipação ao consumo, os efeitos da solicitação de diversos produtos em apenas 
um pedido uma diversidade de outros fatores que pode influenciar as quantidades 
dos pedidos mais importante ainda, esse tipo de otimização localizada ignora 
oportunidades superiores de redução de custos, como a simplificação do processo de 
pedido ou a total exclusão dos pedidos. Mas o modelo EOQ ainda é utilizado por um 
motivo muito simples: na falta de um método mais abrangente, ele oferece uma 
resposta rápida e razoavelmente satisfatória. 

 
A gestão de estoques envolve o controle dos ativos circulantes (87) que são usados nos 

processos de prestação de serviços, na comercialização ou na produção para serem vendidos 

no curso normal das operações da empresa. São procedimentos da gestão de estoques: a) 

quanto comprar ou produzir; b) em que momento comprar ou produzir; e c) quais itens do 

estoque merecem maiores atenções.  

As empresas mantêm estoques com as finalidades operacionais, de segurança e 

especulação.  

Os volumes de estoques são estabelecidos através da análise dos seguintes fatores: 

velocidade de reposição, duração do ciclo de produção, hábitos de compras dos clientes e 

durabilidade dos produtos estocados.  

                                                                                                                                                         
84 Este texto foi uma coletânea dos autores: Taylor, (2005, Cap. 8º ps. 152 à 164); Bertaglia, (2003, Cap. 8º 
ps.328 à 336), e CHOPRA e MEINDL, (2003  Cap. 7 ps. 138 à 145); Dias (2005 Cap. 2 ps. 95 à 117). 
85 “Nicho” são uns segmentos pequenos e distintos, que pode ser atendido com exclusividade. 
86 Esse modelo é também conhecido como “tamanho de lote econômico” ou “pedido com custo mínimo” 
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Comprar do exterior ou vender para empresas no exterior é muito mais difícil do que 

exercer as práticas comerciais no Brasil. As dificuldades começam com o entendimento 

através de línguas diferentes. 

Seguem-se as diferenças de sistemas de numeração de produtos e de medidas. Mesmo 

os produtos denominados commodities (88) podem apresentar dificuldades no comércio 

internacional pelo entendimento errado de determinada informação.  

As vendas para mercados internacionais são precedidas de adaptações nos produtos para 

que possam ser usados em condições diferentes das praticadas no Brasil. Por outro lado, 

comprar produtos no exterior obriga as empresas a verificar, previamente, se poderão ser 

utilizadas no Brasil.  

Há também toda a burocracia própria do comércio internacional, assentada na 

regulamentação alfandegária de cada país. Essa regulamentação precisa ser conhecida com 

antecedência para se avaliar a viabilidade do negócio e, ao mesmo tempo, preparar a 

documentação necessária para a exportação ou importação. Os custos inerentes, como 

impostos, seguros, fretes, etc., também devem fazer parte dos estudos de viabilidade da 

negociação.  

As possibilidades de demoras, pelas longas distâncias que os produtos transacionados 

devem percorrer e os eventuais desvios de cargas, aumentam ainda mais a complexidade da 

administração internacional de estoques.  

As expectativas de variações cambiais induzem os administradores a aumentar seus 

estoques adquiridos no exterior.  

Hoje, as empresas levando em consideração as duas categorias de custos, ou seja: 

Custos de comprar – CC; Custos de manter – CM, e os Custos totais (comprar + manter) – 

QT. 

Matematicamente, o cálculo do Lote Econômico de Compra – LEC pode ser feito 

seguindo as seguintes etapas:  

 
1ª Etapa:  

Cálculo dos custos de comprar "CC"  
 
 
 
                                                                                                                                                         

87 Ativo Circulante - Parte do ativo que reúne os valores suscetíveis de movimentação. São estes elementos por 
ex: dinheiro em caixa, em bancos, mercadorias, matérias-primas, matérias secundárias, títulos etc. 
88 Produtos como metais, cereais e alimentos, que têm definições de padrões conhecidos internacionalmente, 
como unidades homogêneas e de fácil padronização e classificação, o que facilita sua comercialização. 
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Onde:  
CC   = custo de comprar  
CCe = custo de comprar, por encomenda  
Q      = quantidade necessária por período  
Ue   = quantidade da encomenda  

2ª Etapa:  

Cálculo dos custos de manter "CM"  

 
 
 

Onde:  

CM   = custo de manter  

CMe = custo de manter por período, por unidade  

Ue     = quantidade da encomenda  

A expressão Ue/2 calcula o estoque médio.  

 
3ª Etapa:  
 

Como o Custo Total "CT" é igual à soma dos custos de comprar e manter; temos:  

 
 
 
 
 

Para se calcular o LEC, que é o menor 

custo, deriva-se na equação CT o custo total em relação à quantidade, obtendo-se a fórmula de 

cálculo do LEC:  

 
 
 
 

  

Substituindo Ue por LEC, temos:  

 
Exemplo:  

A empresa tem necessidades mensais de 250 unidades 

(Q) do produto Z e seus custos são:  

• Custo de comprar, por encomenda (CCe) $ 20,00  

• Custo de manter, por período, por unidade (CMe) $ 0,25  

O LEC  será de:  
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Daí pode-se concluir que:  

1.O estoque médio Ue será de 100 unidades, resultante da divisão (200/2).  

2. Será feita 1,25 encomenda por mês (250/200).  

3. O tempo entre cada encomenda será de 24 dias (30/1,25), considerando a entrega 

imediata por parte do fornecedor. Não havendo esta hipótese de entrega imediata, deverá 

ser calculado o ponto de reencomenda, visto a seguir.  

 

3.9.2 Segunda Fase 

 

Nesta fase para reduzir os níveis de estoque, surgiram os primeiros sistemas: MRP 

– Planejamento de necessidades de materiais (Material Requirements Planning). Este 

sistema oferece uma visão integrada dos bens, baseada no inventário disponível e nos 

períodos de reabastecimento. O MRP evoluiu para MRP-II – Planejamento dos recursos 

de produção (Manufacturing Resource Planning), que toma como base, além dos bens, 

outros recursos essenciais à produção, tais como mão-de-obra, máquinas, etc. 

Um dos sistemas de planejamento e controle de materiais mais divulgados é o MRP 

(Matérials Requirements Planning). Originalmente conhecida através de Joseph Orlick, o 

MRP lida especialmente com suprimento de peças e componentes cujas demandas dependem 

de determinado produto final. Os conceitos básicos do MRP existem há muito tempo, porém, 

com os sistemas informatizados; têm permitido às empresas beneficiarem-se dos métodos do 

MRP. 

O MRP, mais precisamente definido, é um sistema que estabelece uma série de 

procedimentos e regas de decisão, de modo a atender às necessidades de produção numa 

seqüência de tempo logicamente determinada para cada item componente de materiais a cada 

alteração na programação de produção, registros de inventário ou composição de produtos. 

(DIAS 2005 ps. 129 e 130). 

Um dos sistemas de planejamento  

Além disso, (DIAS, 2005) assegura que “o processo inicia-se a partir da 

informação de “quanto” e “quando” o cliente deseja consumir. O MRP, então, “explode” 

essas informações para cada item componente do produto final”. 

A Figura 18 mostra os elementos que compõem o MRP. 
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Figura 18 - Sistema MRP 
Fonte: Dias (2005 p.130) 

 
Posteriormente foi criado o ERP – Planejamento dos recursos da empresa 

(Enterprise Resource Planning) que além de permitir a gestão da manufatura, permite 

controlar toda a empresa, da produção às finanças, integrando e sincronizando todos os 

departamentos e fornecendo o rastreamento e visibilidade global da informação de 

qualquer parte da empresa e de sua cadeia de suprimento, o que possibilita decisões 

inteligentes. 

O ERP também conhecido como Sistemas Empresariais (Enterprise System – ES) 

ou pelos seus produtos, como o SAP, Oracle ou Baan. Estes sistemas sustentam e 

integram todas as necessidades de informação de uma organização, como os três níveis 

de planejamento: estratégico, tático e o operacional. 

Segundo (CORRÊA, 2000) o ERP surgiu da consistência de outros sistemas mais 

especializados e ligados à gestão da produção como: MRP I, MPS (Programa Mestre de 

Produção), RCCP (Cálculo de Capacidade), CRP (Cálculo de Necessidade de 

Capacidade), SFC (Controle de Fábrica) PUR (Controle de Compras) e S&OP 

(Planejamento de Vendas e Operações) e MRP II, com os sistemas de cada uma das 

funções da empresa. 
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Na Figura 19, é mostrada a estrutura conceitual do ERP e sua evolução desde o 

MRP, conforme (CORRÊA, 2000). 

 

Figura 19 – Estrutura conceitual do ERP e sua evolução desde o MRP. 
Fonte: Corrêa (2000). 

 
 

3.9.3 Terceira Fase 

 

Já na terceira fase utilizou-se e ainda hoje se faz uso da Internet, EDI, Código de 

Barras, Just-in-Time, Kaizen e Kanban.  

Com relação à Internet, hoje muito mais utilizada que na terceira fase. As empresas 

utilizam para melhorar os processos internos e posteriormente acoplando seus distribuidores 

nas parcerias utilizando-se dessa tecnologia.  

Segundo (ALBERTIN, 2000), as empresas que utilizam os sistemas ERPs com o 

emprego da Internet (89) estão buscando a integração do ambiente externo, visando dar suporte 

à gestão de toda a cadeia de abastecimento. A maioria dessas organizações está se deslocando 

para esse “nicho” de mercado. Sabe-se que os ganhos de produtividade e conectividade 

gerados por estes sistemas, sobretudo no longo prazo, são grandes motivadores de sua 

implantação quando se considera a troca de informações com outros membros da cadeia.  

O EDI é um sistema de troca de informações entre computadores foi desenvolvido na 

década de 60 e hoje as empresas utilizam para troca eletrônica e interorganizacional de 

                                                 
89 Para os leitores interessados na evolução da Internet, MENCHIK, Carlos Gerente Geral de Logística dos 
Calçados Azaléia publicou em 30/03/2005 um artigo denominado A Internet e a Logística no site da INTELOG. 
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mensagens de negócios padronizados. (LAMBERT, 1998) define como “... a troca entre 

empresas de documentação de negócios de maneira estruturada e processada por máquinas”, 

ou simplesmente, um computador se comunicando diretamente com outros computadores.  

Os principais benefícios dessa tecnologia são: economia de custo e de tempo de re-

digitação, diminuição da ocorrência de erros, criação de conhecimento de recebimento de 

dados. Os principais padrões para uso internacional são: ANSI (American National Standards 

Istitute) desenvolvido nos EUA, em 1979, para padronizar as transações, e o EDIFACT 

(United Nations for Administration, Commerce, and Trade), desenvolvido na Europa. No 

Brasil existe o padrão CNBA, que é mais antigo e foi desenvolvido em 1979, pelo Conselho 

Nacional de Automação Bancária, segundo (ALBERTIN, 2000).  

Além disso, o uso deste sistema segundo (ALBERTIN, 2000) revolucionou a forma 

como as grandes operações de varejo da Europa fazem negócios com seus fornecedores. 

Reduziu a necessidade de se manter grandes estoques, acelerou as entregas de seus 

fornecedores e ajudou a melhorar os lucros.  

Existe uma grande vantagem o baixo custo e a conectividade quase universal devida a 

formatos e protocolos padronizados e duas desvantagens na utilização desse sistema, são elas:  

� Somente as grandes empresas têm acesso face aos custos dos serviços de Rede de 

Valor Adicionado – VAN (Value Added Network). Com a popularização da Internet 

e a utilização do EDI torna os custos mais baixos proporcionando as pequenas 

empresas esse acesso. 

� Menor velocidade e segurança, peculiar da internet.  

O Código de Barras (90) também utilizado nessa terceira fase “é uma forma de 

representar a numeração, que viabiliza a captura automática dos dados por meio de leitura 

óptica nas operações automatizadas”. 

O Just-in-Time oferece o “produto certo, no lugar certo, na hora certa”.  

Conforme o site Método do JUST IN TIME (91) “Surgiu no Japão, no princípio dos anos 

50, sendo o seu desenvolvimento creditado à Toyota Motor Company, a qual procurava um 

sistema de gestão que pudesse coordenar a produção com a procura específica de diferentes 

modelos de veículos com o mínimo atraso”. 

                                                                                                                                                         

 
90 Para os leitores que pretende conhecer melhor o código de barras acessarem o site (acessado em Agosto/2008): 
http://www.gs1brasil.org.br/main.jsp?lumChannelId=FF8080810CC51BE1010CCFAA2DB8420B 
 
91 O site Método do JUST IN TIME fornece mais informações sobre o Just-In-Time. 
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“Embora se pense que o sucesso do sistema de gestão Just in Time seja intrínseco às 

características culturais do povo japonês, cada vez mais empresas americanas e européias se 

têm convencido que esta filosofia é composta de práticas que podem ser aplicadas em 

qualquer parte do mundo”. 

Ainda conforme o site o principal objetivo do Just in Time é a “melhoria contínua do 

processo produtivo, através de um mecanismo de redução de stocks, os quais tendem, muitas 

vezes, a camuflar problemas”. 

“As metas colocadas pelo Just in Time em relação aos vários problemas da produção 

são: zero stock; zero rotura de stock; zero defeito; zero tempo de preparação (setup) e 

movimentação, e zero papéis”. 

O site JUST IN TIME (92) afirma que o JIT também chamado de “Sistema Toyota de 

Produção”, tem como objetivos:  

Flexibilizar a empresa; Produzir somente os produtos necessários; Produzir com 
qualidade requerida; Menor “Lead Time” na concepção de novos produtos; Menor 
“Lead Time” na manufatura; Melhor atendimento ao cliente; Menor perda (maior 
valor agregado ao produto); Maior retorno de investimento; Reduzir estoques em 
processo, produtos acabados e eventualmente matérias-primas; Reduzir custos de 
fabricação; Gerar espaço de Fábrica; Produzir por métodos que permitam o 
envolvimento das pessoas (moral, satisfação, desenvolvimento, autocontrole), e 
Melhoramento contínuo (Kaizen) da qualidade e produtividade. 

 
Conforme o artigo publicado no site KAIZEN OS 5 S DA ADMINISTRAÇÃO 

JAPONESA (93) o “Kaizen é uma palavra japonesa que significa mudança para melhor ou  

aprimoramento contínuo e que permeia toda a Administração Japonesa. Kaizen pode então, 

até servir de sinônimo de  Administração Japonesa”. 

Com uma definição mais profunda “Kaizen significa melhoramento. Mais ainda, Kaizen 

significa contínuo melhoramento, envolvendo todos, inclusive gerentes e operários. A 

filosofia do Kaizen afirma que o nosso modo de vida - seja no trabalho, na sociedade ou em 

casa - merece ser constantemente melhorado”. Site KAIZEN. (94)  

Ainda conforme o site  

“uma vez identificados, os problemas devem ser resolvidos. Assim, o Kaizen 
também é um processo de resolução de problemas. De fato, o Kaizen exige o uso de 
várias ferramentas de resolução de problemas. O melhoramento atinge novas alturas 
com cada problema que é resolvido. No entanto, para consolidar o novo nível, o 
melhoramento deve ser padronizado. Assim, o Kaizen também exige a 
padronização”. 

 

                                                 
92 O site JUST IN TIME fornece, também muitas informações sobre o Just-In-Time. 
93 O site KAIZEN OS 5 S DA ADMINISTRAÇÃO JAPONESA fornece informações sobre o Kaizen. 
94 O site KAIZEN também fornece informações sobre o Kaizen. 
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O Kanban (etiqueta ou cartão) difundido no mundo é uma técnica japonesa quando 

integrada ao Just-in-time mantém: 

Um fluxo contínuo dos produtos que estão sendo manufaturados. A grande novidade 
é a eliminação dos “estoques (estoque zero), os materiais e componentes agregados 
ao produto chegam ao momento exato de sua produção/execução (Just in time). A 
integração deste fluxo é denominado de produção no momento exato (just in time), 
isto significa produzir somente os itens necessários na quantidade necessária e na 
hora certa. O sucesso deste comportamento está na ênfase dada no processo de 
manufatura nivelado e de automação - "jidoka" – AUTOCONTROLE”. Site SATO, 
artigo KAN BAN (95). 

   
Já conforme o site O METODO KANBAN (96) “O Kanban é um método de fabricação 

orientado para a produção em série”. Ele é aplicado “em sistemas de produção discreta e 

repetitiva, ou seja, de produtos standardizados e na produção de produtos cuja procura seja 

relativamente estável, sendo condição essencial que o processo de produção esteja organizado 

em fluxo”.  

Hoje as empresa utilizam o Kanban e JIT como ferramentas técnicas de produção para 

controle de qualidade, aumento de produtividade, automação e desenvolvimento de produtos. 

Os seus principais objetivos são: regular internamente as flutuações da procura e o 
volume de produção dos postos de trabalho a fim de evitar a transmissão e 
ampliação dessas flutuações; minimizar as flutuações do stock de fabricação com o 
objetivo de melhorar a gestão (a sua meta é o stock zero); descentralizar a gestão da 
fábrica por forma a melhorar o nível de gestão, criando condições para que as 
chefias diretas desempenhem um papel de gestão efetiva da produção e dos stocks 
em curso de produção; regular as flutuações do stock de fabricação entre os postos 
de trabalho devido a diferenças de capacidade entre estes, e produzir a quantidade 
solicitada no momento em que é solicitado. Artigo Kanban site: O Método Kanban 
http://www.cev.pt/servicos/Ginformacao/kanban.htm 
 

3.9.4 Quarta Fase 

 

Nessa quarta fase utiliza-se o Supply Chain Management – SCM. As outras ferramentas 

já foram explicadas anteriormente. 

O SCM conforme definição do CSCM (ex-CLM) já registrada anteriormente engloba o 

planejamento e a gestão de todas as atividades envolvidas em identificar fornecedores, 

comprar, fabricar, e gerenciar as atividades logísticas. Inclui também a coordenação e a 

colaboração entre os parceiros do canal, que podem ser fornecedores, intermediários, 

provedores de serviços e clientes. Logo o SCM “integra a gestão da demanda e do suprimento 

dentro e através das empresas”, conforme o CLM. 

                                                 
95 O site: Site SATO, artigo KAN BAN fornece aos leitores mais informações sobre o Kanban.  
96 O site: O Método Kanban fornece aos leitores mais informações sobre o Kanban. 



65 
 

As empresas modernas que utilizam o SCM devem constituir relações de parcerias de 

longo prazo, entre os membros da cadeia produtiva. Planejando estrategicamente suas 

atividades e repartindo informações de modo a desenvolverem as suas atividades logísticas de 

forma integrada através e entre seus parceiros. 

Desse modo irão aprimorar o desempenho conjunto em busca de oportunidades 

implementadas em toda a cadeia de abastecimento, reduzindo os custos e agregando valor ao 

cliente final. 

 

3.9.5 Quinta Fase 

 

Nessa fase as empresa utilizam: Resposta Rápida – RR; Planejamento dos Recursos da 

Organização – ERP; Resposta Eficiente ao Consumidor – ECR; Resposta Eficiente ao 

Reabastecimento – EFR, e o Sistema de Colaborativo de Planejamento, Previsão e 

Reabastecimento – CPFR. 

Conforme (CHRISTOPHER, 1997), com o crescimento do JIT sob a bandeira da 

“logística da resposta rápida”. Por trás da Resposta Rápida estão à idéia de se aproveitar as 

vantagens da competição baseada no tempo, para isso se faz necessário desenvolver sistemas 

que contenham respostas e rápidos. A combinação do JIT com RR oferece o “produto certo, 

no lugar certo, na hora certa”.  

A RR só será possível com o desenvolvimento da tecnologia de informação, o aumento 

do intercâmbio eletrônico de dados – EDI, o código de barras, a utilização de pontos de 

vendas eletrônicos – PDVE com sistemas de scanners a laser e assim por diante. 

Como exemplo clássico do sistema RR é a substituição dos estoques pela informação. A 

demanda é capturada em tempo tão próximo quanto possível da realidade e do consumidor 

final. Apresentamos como exemplo o relacionamento da P&G e a Wall Mart, nos Estados 

Unidos. 

Chistopher (1997), mostra na Figura 20 uma vantagem relativa da RR quando são 

demandados serviços de nível mais alto. Já na Figura 21 exibem que mesmo a RR tenha um 

custo fixo elevado, os custos incrementais das melhorias do serviço são relativamente baixos. 
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Figura 20 - Sistema de Resposta Rápida versus Sistemas Tradicionais  
baseados em Estoque 

Fonte: Chistopher (1997). 
 
Ainda, de acordo com (CHISTOPHER, 1997), uma das características a favor dos 

sistemas de RR é a que os prazos totais são reduzidos pela aceleração do tempo de 

processamento no sistema. Resultando em estoques menores, reduzindo o tempo de resposta. 

Com efeito, um “círculo virtuoso”. 

 

Figura 21 - O Sistema de Resposta Rápida pode Disparar um “Círculo Virtuoso”  
na Logística 

Fonte: CHISTOPHER (1997) 
 
O Sistema de Resposta Eficiente ao Consumidor – ECR é um sistema usado como 

estratégia de negócios onde distribuidora, fornecedores e comerciantes trabalham próximos e 

em conjunto para levar produtos aos seus clientes. Esses “processos permitem responderem 

rapidamente às exigências do consumo de produtos ou serviços mediante integração da cadeia 

de suprimentos” Gonçalves, (2004, P. 293) 
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De acordo com a ECR Brasil (97) (2000), 

 A atividade do ECR em todo o mundo, de certa forma, objetiva congregar empresas 
atuantes em um mesmo mercado, para, independentemente de seus produtos, 
processos, atividades ou tecnologia individuais, trabalharem na definição de regras 
gerais pertinentes às suas atividades, para potencializar os ganhos individuais. 

 
Além disso, segundo a ECR Brasil (2008): 

As ferramentas de ECR são hoje aplicadas na Europa, na Ásia, na América do Norte 
e na América Latina por quase todos os países com alguma expressão econômica. 
As reduções de custos conseguidas, só por eliminar ineficiências, são em média de 
6% a 10% do volume total de negócios da cadeia de abastecimento considerada. 
Este número reflete os ganhos das empresas que integram o processo, e 
normalmente agregam-se ao resultado líquido das operações. 
Pilotos realizados entre indústrias e supermercados no Brasil constataram, por 
exemplo: 
• Redução de estoques de 25 para 15 dias, acompanhada de diminuição de faltas de 
produtos de 15% para 4% 
• A aplicação do EDI (Troca Eletrônica de Dados) reduziu o número de visitas, erros 
e tempo e espera e conferência conforme quadro abaixo. 
• Com o uso da entrega programa noturna, quando as entregas são pré-agendadas 
entre indústria e varejo foi possível reduzir o tempo de carregamento em 69% e 
aumentar a produtividade palete /homem / hora em 80%. 

 
Além da “padronização, automação e redução de custos que se ganha: estes processos 

permitem a redução de estoques e prazos, liberando espaços de estocagem para atendimento”. 

ECR Brasil (2008): 

As indústrias brasileiras precisam garantir o abastecimento de pequenos negócios até 

grandes empreendimentos para isso se faz necessário a utilização das ferramentas do sistema 

Resposta Eficiente ao Reabastecimento – EFR. 

Empresas internacionais trabalham objetivando o aprimoramento dessa cadeia. É o caso 

do Efficient Foodservice Response (EFR) que abrange a indústria, distribuidores e operadores 

de food service dos Estados Unidos, procurando maior colaboração entre todos.  

Na Europa o OFSCI (Optimum Food Service Supply Chain Initiative) produz e fornece 

plataformas para os associados e operadores de food service se beneficiem de melhores 

práticas para aplicação do código de barras em itens, caixas e paletes, além do fornecimento 

de modelo eletrônico padrão para comunicação (preços, previsão de vendas) pela Internet. 

Já no Brasil os empresários devem unir-se para tirar proveitos internacionais a fim de 

minimizar os custos desnecessários e melhorar o nível de serviço. 

Conforme site da GS1 Brasil: (98)  

                                                 
97 ECR Brasil é associada da ECR Europe e abrange tudo sobre ECR. Site acessado em agosto 2008: 
http://www.ecrbrasil.com.br/ecrbrasil/page/  
98 Site: http://www.gs1brasil.org.br/main.jsp?lumPageId=480F89A8195167440119533E4CDF718B 
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O Efficient Foodservice Response (EFR) é um destes esforços, abrangendo a 
indústria, distribuidores e operadores de food service dos Estados Unidos, 
procurando maior colaboração entre todos. Esta iniciativa publicou um relatório 
onde foi documentada a possibilidade de se economizar US$14,3bilhões na cadeia 
americana através da adoção de estratégias como: ferramentas para apurar custos, 
previsão da demanda, gerenciamento de categorias e, principalmente, o uso de 
identificação padrão, através da utilização de código de barras como uma maneira de 
identificar e rastrear os produtos. O EFR tem suas prioridades baseadas na plena 
adoção da identificação de produto e códigos de barras, inclusive conduzindo uma 
pesquisa anual de benchmark que mede a utilização, da indústria, distribuidores e 
operadores, da codificação e de novas tecnologias. 

 
A exemplo internacional a GS1 Brasil proporciona as empresas brasileiras as 

ferramentas do Sistema EAN.UCC que incluem a identificação e o código de barras para 

aplicação nos produtos acabados e unidades logísticas e o uso da comunicação eletrônica 

entre parceiros, utilizando as mensagens padronizadas do EDI (Intercâmbio Eletrônico de 

Dados), objetivando o gerenciamento eficiente de todas as etapas do negócio, desde a 

produção até o consumidor final. GS1 Brasil (2008) 

Com relação ao Sistema de Colaborativo de Planejamento, Previsão e Reabastecimento 

– CPFR, os conceitos são muito parecidos aos do ECR, complementando-o com a 

colaboração entre as organizações para se obter os resultados buscados pelas partes. CPFR é 

um processo no qual a manufatura e o comércio compartilham informações coletadas nos 

pontos de vendas para prepararem a estimativa conjunta de vendas. 

Essa estimativa feita em conjunto com os clientes é uma atividade que se iniciou nos 

Estados Unidos e que tem dado resultados formidáveis. No Brasil, a adoção dessa técnica tem 

sido lenta, mas com a evolução do conceito do ECR, CPFR e o melhor relacionamento entre 

clientes e fabricantes, a técnica será colocada em prática principalmente pelas grandes 

empresas de manufatura e pelos grandes atacadistas. A concentração de vendas no setor de 

auto-serviços (supermercados e hipermercados) proporcionará operações dessa natureza. 

Os principais objetivos do CPFR são: aumentar a disponibilidade de estoque; melhorar 

o nível de serviço ao cliente; melhorar a comunicação entre as partes envolvidas; aumentar as 

vendas; aumentar as margens brutas; reduzir os níveis de estoque nos diferentes elos da cadeia 

de abastecimento, e manter a curva de produção mais linear no fabricante.  

Conforme Audemir Leuzinger no artigo denominado CPFR – Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment, (99) publicado no site LOG PRO, “As empresas envolvidas 

com o processo CPFR já apontam os principais resultados”:  

                                                 
99 Site: http://www.logpro.com.br/logpro/CPFR.asp. Acessado em agosto 2008. Os leitores que desejarem 
conhecer melhor o CPFR devem consultar além desse site, os sites: INTERLOG 
http://intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=715548&Template=../arti
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� Aumento nas vendas dos produtos com planejamento colaborativo; 
� Redução no erro de previsão; 
� Redução no ciclo de ressuprimento; 
� Redução nos níveis de estoques e aumento dos giros; 
� Suavização da demanda para os fornecedores; 
� Aumento da disponibilidade de produto para os varejistas; 
� Visibilidade para melhor determinar os parâmetros de reposição por loja; 
� Aumentos nos níveis de serviços dos fornecedores; 
� Redução nos custos de planejamento de produção. 

 
Segundo (SILVIO ALVIM, 2005) no artigo CPFR publicado no site da INTELOG – 

Inteligência em Gestão Logística: 

A  evolução de CPFR permitirá a transferência automática de previsões da demanda 
do integrante da cadeia de suprimentos em programações de produção ao 
fornecedor, contabilidade (receitas, contas a pagar e contas a receber), exigências de 
recursos humanos e aplicações do planejamento da cadeia de suprimentos tais como 
as atividades de armazenagem e de controle de inventário viam  sistemas de ERP.  
A etapa lógica seguinte no desenvolvimento de CPFR é a integração do 
negócio,  das várias atividades de planejamento do sistema de ERP, realizadas para 
todos os integrantes da cadeia de suprimentos, incluirá a melhor colaboração, 
aumento de vendas, custos operacionais mais baixos,  níveis de serviço aos clientes 
mais elevados e tempos de ciclo reduzidos.  

 

O grande desafio está em se fazer que as organizações colaborem se relacionem e, ainda 

que a aplicação tecnológica dê suporte a essa atividade, os processos devem ser desenvolvidos 

para que isso ocorra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

gosnoticias/user_exibir.asp&ID=807074&Titulo=CPFR; LOG PRO 
http://www.logpro.com.br/logpro/CPFR.asp; Wikipédia, a enciclopédia livre http://pt.wikipedia.org/wiki/CPFR, 
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4. MODALIDADE DE TRANSPORTES 

 

Modal de transporte é expressão utilizada para indicar a movimentação de materiais por 

produtos de um ponto a outro. As modalidades de transporte existentes são divididas em: a) 

Aquaviários - envolve todos os tipos de transporte efetuado sobre a água (marítimo; fluvial, e 

lacustre); b) Terrestres (rodoviário, ferroviário e dutoviário), e c) Aéreos.  

Conforme considerado por Fleury (2005), o transporte é o principal componente do 

sistema logístico. Ele representa, em média, 60% dos custos logísticos, 3,5% do faturamento, 

e em alguns casos, mais que o dobro do lucro. 

A Figura 22 mostra em percentuais como os meios de transportes são utilizados no 

Brasil  

 
Figura 22 - Transportes Utilizados no Brasil (%) 

Fonte: ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre (2006) (100) 
 
Observa-se que os transportes no Brasil são feitos pelas rodovias 58%; hidrovias 13%; 

ferrovias 25%; dutos e aéreos 4% respectivamente. Uma das principais causas da ineficiência 

da matriz de transportes de carga brasileira está baseada no uso inadequado dos tipos de 

transportes. Há uma sobrecarga no transporte rodoviário, em função dos baixos preços de 

frete, o que acaba servindo como uma barreira ao uso dos demais modais. 

O modal rodoviário tem grande importância para a economia brasileira pode ser 

facilmente verificada através da Figura 22 a sua participação é predominante na matriz de 

transporte de cargas. 

                                                                                                                                                         

e a Sociedade Portuguesa de Inovação http://www.spi.pt/documents/books/hortofruticolas/Wc6642bcc8808b.asp  
100 Disponível em www.antt.gov.br Acessado em abril 2008 
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De um lado as características intrínsecas ao modal rodoviário, como: flexibilidade, 

disponibilidade e velocidade. Do outro lado às limitações: baixa produtividade e ineficiência 

energética, elevados níveis de emissão de poluentes atmosféricos e menores índices de 

segurança quando comparado aos outros modais. 

Além dos mais, dois outros grandes problemas negativos para esse tipo de transporte: a 

elevada idade média da frota de caminhões e uma oferta insuficiente de infra-estrutura de 

transporte rodoviária, tanto em termos de extensão quanto em termos de qualidade das vias. A 

má conservação das rodovias não somente impacta de forma negativa a economia, como gera 

um processo de “anti-economia”, ou seja, o volume poupado em serviços de manutenção da 

qualidade no momento adequado resulta em acréscimos em gastos futuros com obras de 

reconstrução e em custos adicionais para os usuários. (AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. (101) 

Acrescentando “a malha ferroviária brasileira foi implantada com o objetivo de 

interligar vários estados do País, principalmente regiões próximas aos portos de Parati, Angra 

dos Reis e porto de Santos”.  

Existe um crescimento na atividade ferroviária do Brasil, “com possibilidades de 

aumento de sua participação na matriz de transporte, sobretudo a médio e longo prazo, em 

função dos investimentos feitos pelas empresas concessionárias”. 

Continuando “no Brasil existem ferrovias com padrões de competitividade 

internacional, e a qualidade das operações permite, por exemplo, a agilidade desejada para a 

integração multimodal”.  

Os fretes ferrovias é 50% mais barato em relação ao transporte rodoviário. Eles 

oferecem maior rapidez e resistência a grandes cargas. (102)  

O modal ferroviário caracteriza-se, especialmente, por sua capacidade de transportar 
grandes volumes, com elevada eficiência energética, principalmente em casos de 
deslocamentos a médias e grandes distâncias. Apresenta, ainda, maior segurança, em 
relação ao modal rodoviário, com menor índice de acidentes e menor incidência de 
furtos e roubos. (http://www.antt.gov.br/carga/ferroviario/ferroviario.asp Acessado 
em agosto 2008). 

 
Conforme a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestre o modal dutoviário 

pode ser divididos em: 

 1. Oleodutos, cujos produtos transportados são em sua grande maioria: petróleo, 
óleo combustível, gasolina, diesel, álcool, GLP, querosene e nafta, e outros. 2. 

                                                 
101 Disponível em: http://www.antt.gov.br/carga/rodoviario/rodoviario.asp Acesso em: julho de 2008. 
102 Disponível em: http://www.dnit.gov.br/menu/ferrovias/index_html/view?searchterm=Sistema%20rodoviário. 
Acessado em agosto 2008. 
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Minerodutos, cujos produtos transportados são: Sal-gema, Minério de ferro e 
Concentrado Fosfático. 3 - Gasodutos, cujo produto transportado é o gás natural. O 
Gasoduto Brasil-Bolívia (3150 km de extensão) é um dos maiores do mundo. 

 
O transporte dutoviário “vem se revelando como uma das formas mais econômicas de 

transporte para grandes volumes principalmente de óleo, gás natural e derivado, 

especialmente quando comparados com os modais rodoviários e ferroviários”. 

(http://www.antt.gov.br/carga/dutoviario/dutoviario.asp acessado em agosto 2008) 

 O Transporte Aéreo internacional é baseado nas normas da IATA ( International 

Air Transport Association) (103) e em acordos e convenções internacionais. 

 Atualmente, conforme noticiado no site www.iata.org.br em 06/03/2008, o 

transporte aéreo não está em sua melhor fase, a Associação Internacional de Transporte Aéreo 

(IATA, na sigla em inglês) quer promover um esforço conjunto na indústria para recuperar a 

competitividade do setor de transporte de cargas. Segundo a entidade, o setor está crescendo 

bem menos que a média do comércio internacional. 

O transporte aéreo de cargas “é um negócio de US$ 50 bilhões que está perdendo 

competitividade. O comércio mundial cresceu 7,5% no ano passado e nossa previsão de 

expansão para este ano é de 4%", disse o executivo-chefe da IATA, GIOVANNI 

BISIGNANI. "Nossos competidores navais estão ganhando mais participação de mercado 

com navios mais rápidos, preços mais baixos e soluções inovadoras”, acrescentou: 

Segundo ele, o mercado deve receber entre 200 e 300 novos aviões de grande porte por 

ano até 2011. "Esse é um negócio difícil que só fica ainda mais difícil. A única forma de ser 

bem sucedido é agradar o consumidor", disse. 

 As propostas da IATA para recuperar a rentabilidade do setor tratam de questões 

envolvendo segurança e proteção, qualidade, eficiência e meio ambiente. 

De acordo com a ANTAG – Agência Nacional de Transporte Aquaviário o transporte 

aquaviário é dividido em: 

a) Navegação de cabotagem: é aquela realizada entre os portos ou pontos do território 

brasileiro, utilizando a via marítima ou estas e as vias navegáveis interiores; b) Navegação de 

longo curso: navegação realizada entre portos brasileiros e estrangeiros; 

c) Navegação interior: é aquela realizada em hidrovias interiores, em percurso nacional 

ou internacional; 

                                                 
103 Associação Internacional de Transportes Aéreos. 
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d) Navegação de apoio marítimo: é a realizada para o apoio logístico a embarcações e 

instalações em águas territoriais nacionais e na Zona Econômica, que atuem nas atividades de 

pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos.  

e) Navegação de apoio portuário: realizada exclusivamente nos portos e terminais 

aquaviários, para atendimento a embarcações e instalações portuárias. (ANTAG – Agência 

Nacional de Transporte Aquaviário. (http://www.antaq.gov.br/Portal/faq.asp. Acessado em 

agosto 2008). 

Conforme a Revista Portuária (22/04/2008) “o Brasil tem cerca de oito mil quilômetros 

de costa e mais de 40 mil quilômetros de vias potencialmente navegáveis. Mesmo assim, o 

transporte aquaviário de cargas corresponde a 13,6% de toda a carga que é transportada no 

Brasil, segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT). Enquanto isso, as cargas 

transportadas pelas estradas brasileiras chegam a 61,1% do total. 

De acordo com ANA MARIA CANELLAS, (104) “hoje ainda se tem conhecimento de 

caminhões saindo do sul para o norte de país, levando cargas, o que poderia ser feito pela 

navegação de cabotagem”. 

“O custo baixo, a segurança e a integridade da carga são as principais vantagens da 

navegação de cabotagem” José Antônio Balau (2008). (105) 

Conforme (LIEB, 1978), os custos e outros aspectos inerentes a qualidade, entre a 

origem e o destino de um determinado produto pode ser economicamente desejável desde que 

sejam utilizados mais que uma modalidade de transporte, utilizando as vantagens inerentes a 

cada uma delas, o que resulta num serviço de menor custo e/ou de melhor qualidade.  

Na Figura 23 é apresentada a análise da oferta de infra-estrutura para os diversos modais 

de transporte de carga este índice é calculado a partir do número de quilômetros de infra-

estrutura disponível por cada km2 de área do País.  

                                                 
104 Superintendente de Navegação Marítima da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ). 
105 Diretor da Aliança Navegação e Logística. 
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Figura 23 - Densidade de Infra-estrutura de Transporte (Km/1000 Km2) 

Fonte: CNT – Confederação Nacional do Transporte.  
 
Percebe-se na Figura que a infra-estrutura de transporte norte-americana é 

significativamente maior do que de todos os países aqui apresentados e a menor 

disponibilidade de infra-estrutura de transporte é a do Brasil comparando-se com as existentes 

em diversos países em desenvolvimento e de grandes extensões territoriais. 

Como se vê o modal ferroviário do Brasil é a que representa a menor oferta 3,4%.  

A participação dos modais rodoviário, ferroviário e hidroviário no transporte de cargas 

brasileiro é substancialmente diferente daquela encontrada em outros países de dimensões 

continentais similares.  

Para (BERTAGLIA, 2003 p.286) com o advento da globalização e a competitividade, 

O Brasil precisa urgentemente preparar-se e investir em infra-estrutura ferroviária a 
fim de baixar os custos de transporte e baratear os preços dos produtos tanto no 
comércio interno, quanto no comércio externo. De outro lado, os conceitos logísticos 
de velocidade e atendimento colocam esse modo de transporte em situação difícil de 
competição, dada a falta de flexibilidade e o transporte de grandes tonelagens. É por 
isso que o uso do transporte modal se torna bastante interessante, uma vez que pode 
unir a flexibilidade do transporte rodoviário ao baixo custo do transporte ferroviário. 
O escoamento dos produtos agrícolas e de outros necessita urgentemente de uma 
revisão logística, e o setor ferroviário poderia ser ótima opção para suportar essa 
demanda.  

 
De acordo com (OJIMA, 2004), em geral os Países com pequena extensão territorial 

vocacionam o seu transporte no modal rodoviário, enquanto que países com grandes 

extensões, com exceção do Brasil, priorizam o transporte para os modais ferroviário e 

hidroviário, dado que estes modais possuem uma maior eficiência e competitividade no 

transporte de longas distâncias. 
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Além disso, não existe no Brasil um órgão encarregado do setor de transporte como um 

todo. O ponto crucial do sistema de transporte é carência de integração. Os Aeroportos, 

portos, estradas, ferrovias e hidrovias não são vistas como um sistema único.  

Existe o Ministério dos Transportes que é responsável pelos transportes, rodoviário, 

ferroviário, hidroviário, marítimo e aéreo que deixam muito a desejar por falta de 

investimentos e integração. O Ministério não enxerga os Aeroportos, portos, estradas, 

ferrovias e hidrovias como um sistema único. 

 

4.1 Entendendo os Transportes 
 

“O transporte é considerado um elemento muito importante para a economia, senão o 

mais importante do custo logístico das empresas” Pozo (2002 P.165), e segundo Viana (2002, 

P 365), os transportes caracterizam-se em: 

a. Transporte rodoviário: destinado a cargas que exigem prazos relativamente 
rápidos de entrega;  
b. Transporte ferroviário: destinado a cargas maiores, cujo fator tempo para a 
entrega não será preponderante; 
c. Transporte hidroviário e marítimo: destinado a cargas cujo tempo de entrega não 
seja fator preponderante no encarecimento do produto; 
d. Transporte aeroviário: destinado a cargas, cujo prazo de entrega seja imperioso, e  
e. Transporte intermodal: o transporte intermodal requer tráfego misto, envolvendo 
várias modalidades, com parte do percurso podendo ser feita mediante um método e 
parte mediante outro, motivo pelo qual o intermodal constitui a solução ideal para 
atingir local de difícil acesso ou de extrema distância. 

 
Dando uma visão mais abrangente dos tipos de transportes (CHOPRA E MEINDL,  

2003), conceitua como “o meio de transporte é a maneira pela qual um produto é deslocado de 

um ponto a outro na rede da cadeia de suprimento”, descreve o mais novo tipo de transporte 

“transporte eletrônico” e afirma que as empresas possuem seis opções básicas: via aérea: o 

meio mais caro, mas também o mais rápido, como exemplo, empresas de serviço de entrega 

expressa: transportam pequenas cargas variando de cartas e pacotes, que chegam a pesar 70 

quilos. Rodoviário (caminhão): meio relativamente rápido e barato, com altos níveis de 

flexibilidade. Ferroviário (trem): meio barato utilizado para grandes quantidades. Hidroviários 

(navio): o meio mais lento, mas, muitas vezes, a única opção econômica para grandes 

transportes para o exterior. Dutoviário (dutos): usado principalmente para transportar óleo e 

gás. Transporte eletrônico: o mais novo meio que ‘transporta’ produtos como música, 

eletronicamente pela Internet, após terem sido enviados por meios físicos. 



76 
 

A internacionalização é uma das características que mais se destaca no setor, pois não 

basta produzir, embalar e armazenar. A operação comercial somente será efetuada se a 

mercadoria chegar corretamente ao destino. 

A criação dos blocos econômicos e a globalização exigem movimentação em larga 

escala de mercadorias. O transporte vem tendo um papel relevante no processo uma vez que 

possibilita o movimento da carga no espaço geográfico e na velocidade desejada. 

O setor de transporte deve obedecer a certas exigências impostas pelo modelo, como: a) 

velocidade: Com as empresas buscando a redução nos seus níveis de estoque, aumentam as 

exigências para que as entregas sejam mais freqüentes e com uma velocidade maior, sem 

perder de vista a manutenção da qualidade do produto a ser entregue; b) confiabilidade: O 

serviço precisa ser confiável para atender à demanda e à necessidade de entregar o produto no 

momento certo, na quantidade certa e no local certo, e c) flexibilidade: O transportador deve 

adequar-se às exigências do cliente, adaptando o veículo se necessário, mas, mais que isso, 

adaptando-se ao conceito logístico do modelo atual de negócio em que a atividade de 

transporte é mais que somente movimentar cargas de um ponto a outro. 

A primeira tentativa de entrada em mercados globais é através de mecanismos: prós e 

contras citados na Tabela 1.  

Tabela 1 - Mecanismos, Vantagens e Desvantagens.  
Mecanismo Vantagens Desvantagens 

Exportação (direta ou indireta, por 
meio de uma empresa de trading ou 
agente de exportação). 
 
Licenciamento (incluindo 
franquias) 
 
 
 
 
 
 
Joint venture (fabricação por 
contrato, contratação de 
administração ou propriedade 
conjunta). 
 
 
 
 
Propriedade direta 

Simples: risco financeiro mínimo. 
 
 
 
Desembolso de capital é mínimo: 
útil para servir países com restrições 
a importações. 
 
 
 
 
 
Risco limitado à quota de 
participação da empresa no 
empreendimento; o parceiro 
contribui com a experiência que 
falta a organização; útil quando o 
país anfitrião limita a propriedade 
estrangeira. 
 
Controle máximo sobre as 
operações; possibilidade de estar 
perto dos clientes. 

Pode ser menos lucrativa do que 
outros mecanismos. 
 
 
 
Difícil de controlar licenciados; 
quando o contrato de licenciamento 
termina, o licenciado pode torna-se 
um concorrente; pode ser menos 
lucrativo do que outros 
mecanismos. 
 
Divide o controle com o parceiro no 
empreendimento; o parceiro pode 
aprender tecnologia ou segredos e 
usá-los para competir com a 
organização. 
 
 
Alto custo inicial; requer 
conhecimentos amplos dos 
mercados externos e contratos no 
exterior. 

Fonte: (PHILIP, 1996). Baseado em parte em informação de PHILIP R. CATEORA, Internacional Marketing, 9ª ed., Burr  Ridge, 
III ., 1996, Capítulo 10. 

 



77 
 

4.2 Transportes Multimodais e Intermodais 
 

A multimodalidade e a intermodalidade de transportes consistem na integração de mais 

de um meio de transporte, desde o exportador ao importador final. Esses tipos de transporte 

permitem a movimentação mais rápida, maior proteção da carga, redução dos riscos de danos 

avarias e diminuição dos custos. 

Segundo (LOPEZ, 2002), o transporte intermodal é o transporte por duas ou mais 

modalidades em uma mesma operação, considerando-se apenas as partes físicas, exigindo-se 

para cada etapa de transporte à emissão de um conhecimento. Já no transporte multimodal a 

utilização de mais de uma modalidade de transporte, desde a origem até o destino final, é 

regida por um único contrato de transporte. 

Martins e Alt, (2001, P. 313), com palavras diferentes mais com o mesmo sentido, 

conceituam multimodal como “o transporte que usa meios diferentes de transportar 

mercadoria com um único conhecimento de embarque”.  

No entanto, com uma visão mais explicativa e acrescentando a Logística Multimodal, 

(GILSON AP. PICHIOLI IN GUIALOG, 2002), (106) em seu artigo “Análise e desenvolvimento 

de alternativas de transporte”, define: 

No que tange à análise e desenvolvimento de alternativas, a LOGÍSTICA 
MULTIMODAL está implicitamente relacionada com o entendimento da 
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, tratada aqui como MULTIMODAL E 
INTERMODAL. 
Multimodal porque implica no uso de todos os modais de transporte, como: 
Ferroviário, Rodoviário, Marítimo, Hidroviário, Aéreo e Dutoviário. 
Intermodal porque promove o intercâmbio entre os modais de transporte, como: 
Terminais Ferroviário, Rodoviário, Hidroviário e Portuário; Aeroportos; Centros de 
Distribuição; Armazéns Gerais; EADIs e TRAs. 
É importante comentar também a diferença entre LOGÍSTICA MULTIMODAL, 
TRANSPORTE INTERMODAL e TRANSPORTE MULTIMODAL.  A primeira 
abrange toda a infraestrutura existente e, com base nisso, define e aplica a logística 
mais adequada a ser implantada. Quantos aos outros,  sua interpretação é a seguinte: 
TRANSPORTE  INTERMODAL  - Transporte através de dois ou mais modais 
com emissão de documentos independentes, em que cada transportador assume 
responsabilidade por seu transporte. A responsabilidade da carga é do embarcador. 
TRANSPORTE  MULTIMODAL  - Transporte através de dois ou mais modais 
com a emissão de apenas um documento por conta de um Operador de Transporte 
Multimodal que assume frente ao embarcador total responsabilidade pela operação 
da origem ao destino.  

 
Como se pode observar tanto o transporte intermodal quanto o multimodal utilizam dois 

ou mais tipos de transporte, da origem ao destino final. O único fator diferenciador é que no 

                                                 
106 Consultor em Logística Multimodal especializado no desenvolvimento, implantação e gerenciamento de 
alternativas de transporte. Artigo publicado na parte integrante de www.guiadelogistica.com.br /Artigos e 
Casos/Transporte – Distribuição – OTM - Seguros 
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primeiro (intermodal) é celebrado um contrato de transporte para cada etapa do trajeto. Para 

cada fase o transportador é autônomo e assume a responsabilidade pela emissão de 

documentos, por avarias, atrasos ou extravio da carga durante a sua respectiva prestação de 

serviços. No segundo (multimodal), a celebração de apenas um contrato e a intermediação e 

responsabilidade são únicas do Operador. O transporte multimodal poderá incluir também os 

serviços de coleta, unitização, desunitização, movimentação, armazenagem, consolidação e 

desconsolidação documental de cargas. 

Tanto o transporte multimodal ou o intermodal são elementos facilitadores nos 

processos de importação e exportação, uma vez que pode ser aproveitado o que cada modo de 

transporte tem de melhor, visando a redução de custos e o nível de serviço. Na verdade, o 

grande objetivo da combinação das modalidades é á busca de otimização dos recursos de 

transporte nas suas diferentes fases, não apenas físicas, mas também na fase de planejamento 

e operação. 

Para o comércio exterior, o transporte intermodal é muitas vezes a única opção porque 

as fábricas e mercados nem sempre estão localizadas próximos aos portos. Á mediada que a 

quantidade embarcada com contêineres aumentou a combinação intermodal rodoviário com o 

hidroviário e o ferroviário também cresceu.  

Outro fator fundamental do transportes multimodais é a padronização dos contêineres é 

muito importante para que os benefícios de custos e velocidade de entrega possam ser obtidos, 

evitando problemas de armazenagem e movimentação. Os contêineres e paletes são fatores 

fundamentais no processo de transporte multimodal. 

Ainda que a integração econômica entre os países participantes de acordos bilaterais 

seja um processo lento e imaturo, o transporte merece atenção especial, uma vez que participa 

como componente direto dos preços de produtos tanto na importação como na exportação. 

A concorrência tem sido extremamente forte em todos os sentidos e, como 

conseqüência, os países terão que se adequar às novas tendências, organizando-se 

internamente e resolvendo as suas deficiências. Acordos internacionais, como MERCOSUL e 

ALCA, no qual o Brasil se acha incluído, exigem que custos e tempo sejam drasticamente 

reduzidos. 
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4.3 Transportes Rodoviários 
 

O transporte rodoviário internacional é aquele efetuado por caminhões e carretas, 

normalmente ligando países limítrofes. Pode também ligar países que não possuam fronteiras 

entre si, passando por um terceiro país, desde que este o permita.  

Para viagens de curta e média distância, o modal rodoviário é o mais utilizado no 

comércio internacional de mercadorias. Dentre as suas principais características, podemos 

citar: simplicidade de funcionamento; maior disponibilidade para embarques urgentes; 

permite integrar regiões, mesmo as mais afastadas, bem como o interior do país; vendas do 

tipo entregam porta a porta, trazendo maior comodidade para exportador e importador; menor 

manuseio da carga, sendo o veículo lacrado no local de carregamento e aberto no local de 

entrega; rapidez na entrega em curta distância, e possibilidade de utilização de embalagens 

mais simples e de menor custo.  

O transporte rodoviário permitindo que a multimodalidade e a intermodalidade possam 

ser realizadas. Apenas ele tem a capacidade de interligar os diversos modais, abrangendo todo 

o percurso da mercadoria. 

Para Bertaglia, (2003 P. 283),  

O transporte rodoviário é o mais independente dos transportes, uma vez que 
possibilita movimentar uma grande variedade de materiais para qualquer destino, 
devido à sua flexibilidade, sendo utilizado para pequenas encomendas, e curtas, 
médias ou longas distâncias, por meio de coletas e entregas ponto a ponto. Ele faz a 
conexão entre os diferentes modos de transporte e os seus respectivos pontos de 
embarque e desembarque. Sua grande desvantagem é o custo do frete, o que faz com 
que outros meios de transporte comecem a ser mais competitivos. 
No Brasil, as rodovias estão sendo privatizadas. Investimentos em infra-estrutura 
com o objetivo de tornar esse meio de transporte mais competitivo estão sendo feitos 
a fim de reduzir o consumo de combustível e baixar os gastos com manutenção dos 
veículos, além de proporcionar uma maior fluidez das cargas. 
O estado das rodovias nacionais é muito precário, o que provoca um encarecimento 
dos custos de transporte. 
A distribuição das cargas entre os diferentes modos de transporte não apresenta 
equilíbrio, concentrando-se fortemente no modo rodoviário e deixando o ferroviário 
em plano inferior. Contudo, para melhorar as condições das estradas, duplicá-las e 
pavimentá-las, é necessária a arrecadação de fundos e, para isso, criam-se os 
pedágios que encarecem ainda mais o produto final. 

 
A Tabela 2 - compara a extensão das rodovias pavimentadas e não pavimentadas de dez 

países, com relação à distância total das rodovias, inclusive o Brasil. Dessa maneira, é 

possível comparar as estradas pavimentadas do Brasil com relação à Índia, por exemplo.  
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Tabela 2 - Extensão de Rodovias – Comparação com Alguns Países 

 
País 

Extensão de 
rodovias 

pavimentadas 
(Km) 

Extensão de 
rodovias não 
pavimentadas 

(Km) 

Extensão total 
rodovias 

(Km) 

Pavimentadas / 
Extensão total 

% 

EUA 3.903.360 2.516.640 6.420.000 60,80 

Índia 1.517.077 1.802.267 3.319.644 45,70 

Austrália 353.331 559.669 913.000 38,70 

México 94.248 157.752 252.000 37,40 

Rússia 336.000 612.000 948.000 35,44 

Canadá 246.400 665.800 912.200 27,01 

Argentina 47.550 160.800 208.350 22,82 

China 271.300 938.700 1.210.000 22,42 

Chile 11.012 68.788 79.800 13,80 

Brasil 184.140 1.795.860 1.980.000 9,30 

Fonte: Cia Factbook apud BERTAGLIA, (2003 P. 284). 

 
Na Tabela 2 se observa que o Brasil é o país que menos têm estradas pavimentas 

comparada com a sua extensão total. Ficando aquém dos EUA; Índia; Austrália; México; 

Rússia; Canadá; Argentina; China, e Chile, mas é um dos países que mais utiliza o transporte 

rodoviário deixando o transporte ferroviário em plano inferior, que os custos são inferiores. 

No entanto estudos realizados pelo Transportation in América (1998), “o caminhão é o 

meio de transporte dominante nos Estados Unidos e somam mais de 75% dos gastos com 

fretes no país”. (107) 

Segundo dados da ABIOVE 
(108), a soja produzida na área de Rondonópolis paga de 

frete interno no Brasil o equivalente a 25% do custo da soja na fazenda. Esse percentual 

cresce à medida que aumenta a distância, chegando, em algumas regiões do Mato Grosso, 

quase a dobrar. Esse percentual é em média de 8% nos Estados Unidos e 10% na Argentina. 

Os caminhões por poderem ir a qualquer lugar, ao contrário dos trens que só percorrem 

os trilhos, dos navios que navegam em hidrovias e dos aviões que seguem rotas aéreas, os 

caminhões são o meio de transporte escolhido quanto à flexibilidade está em destaque.  

O transporte por caminhões também é rápido e seguro, mas pelo fato dos caminhões 

serem limitados nos tamanhos, a pequenas cargas, não são tão econômicos quanto às ferrovias 

ou hidrovias. O grupo Pão de Açúcar realiza o abastecimento de suas lojas por caminhões, 

que fazem o transporte noturno das mercadorias para evitar congestionamentos, eliminar 

                                                 
107 Transportation in America (1998) apud (CHOPRA E MEINDL, 2003 P. 271). 
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picos de recebimento, garantir a pontualidade na entrega e, assim, reduzir os estoques de 

segurança. (109) 

Como se observa os transportes rodoviários precisa ter os custos reduzidos para ser mais 

competitivo e enfrentar a concorrência dos países vizinhos. A viabilidade nas trocas 

comerciais entre os diferentes países depende da minimização de custos para tornarem-se 

mais competidores. 

 

4.4 Transportes Ferroviários 
 

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, (110) o transporte 

ferroviário no Brasil, carrega grandes volumes, com elevada eficiência energética, 

principalmente em casos de deslocamento a médias e grandes distâncias, são mais seguros 

que o transporte rodoviário, menos vulneráveis a acidentes, furtos e roubos. As cargas típicas 

deste modal são: produtos siderúrgicos; grãos; minério de ferro; cimento e cal; adubos e 

fertilizantes; derivados de petróleo; calcário; carvão mineral e clinquer, (111) e contêineres.  

As ferrovias são o meio de transporte mais popular em todo o mundo, sendo 

especializada no transporte de cargas grandes e pesada por longas distâncias. Para remessa de 

carga mínima ou maiores, elas são comparativamente baratas e propiciam boa velocidade e 

confiabilidade. O serviço ferroviário é uma boa escolha para carregamentos de madeira, 

carvão e produtos agrícolas. 

Devido ao alto custo fixo e ao baixo custo variável de operação, o transporte ferroviário 

cobra preços que incentivam grandes cargas a serem levadas por longas distâncias. 

(BERTAGLIA, 2003 p. 284): 

Na moderna economia de alta tecnologia, a indústria ferroviária não tem recebido 
inovação na mesma velocidade que outras formas de transporte, como a aviação e o 
transporte rodoviário, mesmo nos países mais desenvolvidos. Definido como um 
modo de transporte para grandes volumes, com um valor unitário baixo, sem 
urgência de entrega e terminais fixos, não pode ser aplicado onde se requer coleta e 
entrega ponto a ponto, devido à sua falta de flexibilidade. Até a década de 1960, era 
uma forma predominante devido à escassa oferta de caminhões e á falta de infra-
estrutura da malha rodoviária. 

                                                                                                                                                         
108 Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. 
109 Adaptado de Úrsula Alonso,. “Opção: abastecimento noturno”. Revista SuperHiper, out. 2000, ano 26, n. 302, 
p.79. 
110 Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. Coordena, regulamenta e controla as operações 
rodoviárias, ferroviárias e dutoviárias no País. No sítio da ANTT, encontram-se as concessões, os transportes de 
cargas e de passageiros, além do transporte intermodal. 
111 Calcário e silicato semifundidos e aglutinados de que se obtém o cimento por moagem. 
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Os países latinos emergentes também não têm mostrado preocupação nesse sentido. 
No entanto, a necessidade de integração advinda dos acordos multilaterais está 
provocando reações, forçando os países a serem mais competitivos comercialmente. 

A Tabela 3 exibe a extensão das ferrovias e faz comparações com alguns países.  

Tabela 3 - Extensão de Ferrovias – Comparação com Alguns Países. 
 

País 
Extensão de ferrovias 

(Km) 
Fator extensão de 

ferrovias sobre área 
territorial 

EUA 240.000 0,025 

Rússia 150.000 0,009 

Canadá 67.773 0,007 

China 64.900 0,007 

Índia 62.915 0,019 

Austrália 38.563 0,005 

Argentina 37.830 0,014 

México 31.048 0,016 

Brasil 29.706 0,003 

Chile 6.782 0,009 

Fonte: Cia Factbook apud BERTAGLIA, (2003 P. 285). 

 
Observando a Tabela 3 e para se ter uma melhor visualização foi construída outra 

Tabela 4 desta feita com a extensão territorial dos cinco maiores países em extensão territorial 

em Km2, inclusive o Brasil. 

Tabela 4 - Extensão Territorial em (Km2) Comparado com a Extensão em Ferrovias 
(Km) de Alguns Países. 

 
País 

Extensão territorial 
(Km2) 

Extensão de 
ferrovias 

(Km)  

Fator extensão de 
ferrovias sobre área 

territorial 
Rússia 17.075.400 150.000 0,009 

Canadá 9.922.330 67.773 0,007 

EUA (112) 9.363.124 240.000 0,025 

China 9.461.300 64.900 0,007 

Brasil 8.511.996 29.706 0,003 

Fonte: adaptado de CIA FACTBOOK APUD BERTAGLIA, (2003 P. 285). 

 
Agora se torna melhor a comparação das extensões em (Km) de ferrovias com os cinco 

maiores países em extensão territorial em (Km2). O fator de extensão das ferrovias sobre a 

área territorial do Brasil é visível o quanto o Brasil se encontra em desvantagens para os 

demais países. Isso significa o preço que o Brasil está pagando por não ter investido em 

                                                 
112 Incluindo o Alasca e Hawaii. 
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ferrovias é muito grande. Para se ter uma idéia a Argentina possui uma extensão territorial 

três vezes menor que a do Brasil, e mostra quase 30% a mais de extensão em ferrovias. 

Ainda com relação à análise das Tabelas e tomando-se por base a extensão das ferrovias 

dividida pela área dos respectivos países, obtém-se um importante fator que invariavelmente 

demonstra o grau de investimento em ferrovias. O fator 0,003 para o Brasil contra 0,009 da 

Rússia, 0,007 do Canadá, 0,025 dos Estados Unidos ou 0,007 da China que são os países com 

maior extensão territorial do mundo. Sem falar dos 0,019 da Índia, 0,016 do México e 0,014 

da Argentina. Existe uma distância bastante grande quando comparadas com o Brasil. 

As vantagens do transporte ferroviário é que: a) o seu custo é inferior ao do transporte 

rodoviário ou aéreo, no entanto, não apresenta muita flexibilidade de movimentação; b) em 

geral, está livre de congestionamentos, como ocorre com os navios e caminhões, tendo, 

normalmente, caminho livre para executar as viagens; c) pode ter terminais de cargas 

particulares dentro ou próximos às unidades produtoras, e d) propicia o transporte de grandes 

quantidades de carga com vários vagões, já que um vagão pode transportar entre 25 e 100 

toneladas.  

No Brasil o transporte ferroviário é o segundo mais importantes dos modais, se baseia 

no escoamento da produção agrícola e mineral do interior para os portos. Os escassos recursos 

são dirigidos para os transportes rodoviários com menor importância quando deveriam ser 

conduzidos para as ferrovias.  

É preciso investir em linhas ferroviárias e terminais de carga, só que os investimentos 

são altíssimos e o setor público diz não ter condições para investir. A única saída, portanto é 

recorrer ao setor privado através das privatizações que tiveram início a partir de 1995.  “O 

sistema ferroviário brasileiro totaliza 29.706 quilômetros, concentrando-se nas regiões Sul, 

Sudeste e Nordeste, atendendo parte do Centro-Oeste e Norte do país. Foram concedidos 

aproximadamente, 28.840 quilômetros das malhas”. (113) Os investimentos estão aquém do 

necessário e longe do ideal. 

 

4.5 Transportes Hidroviários 
 

O transporte hidroviário é um dos mais antigos, utiliza o meio aquático, natural ou 

artificial, para movimentar cargas e passageiro. São classificados em: marítimos (navegação 

                                                 
113 Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.  
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costeira ou além-mar oceânico); fluviais, e lacustres (navegação doméstica de rios e canais de 

navegação). 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, (114) detalha os tipos de 

transporte em: 

Navegação de cabotagem: é aquela realizada entre os portos ou pontos do território 
brasileiro, utilizando a via marítima ou estas e as vias navegáveis interiores; 
Navegação de longo curso: navegação realizada entre portos brasileiros e 
estrangeiros; 
Navegação interior: é aquela realizada em hidrovias interiores, em percurso 
nacional ou internacional; 
Navegação de apoio marítimo: é a realizada para o apoio logístico a embarcações e 
instalações em águas territoriais nacionais e na Zona Econômica, que atuem nas 
atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos, e 
Navegação de apoio portuário: realizada exclusivamente nos portos e terminais 
aquaviários, para atendimento a embarcações e instalações portuárias. 

 
A navegação fluvial é a interna, ou seja, dá-se dentro do país e/ou continente (típica de 

interligação do interior), pois é a navegação praticada em rios e canais de navegação. O 

exemplo do marítimo, também pode haver transporte de qualquer carga e com navios de todos 

os tipos e tamanhos, desde que a via navegável os comporte. As ferrovias e as hidrovias 

competirão em certas áreas com vantagens para a hidrovia, uma vez que a relação de consumo 

de energia por tonelada transportada é favorável ao transporte fluvial. 

O transporte fluvial considerando o potencial de suas bacias hidrográficas tem ainda 

uma utilização muito pequena no Brasil. O grande volume de mercadoria transportada por 

este modal é de produtos agrícolas, fertilizantes, minérios, derivados de petróleo e álcool. Na 

Bacia Amazônica, porém, o transporte de mercadoria manufaturada é bastante difundido e, 

juntamente com madeiras da região, é feita na forma internacional, ligando diversos portos 

brasileiros com o Peru e a Colômbia.  

As embarcações utilizadas são as balsas, chatas, além de navios de todos os portes, 

pequenos, médios e grandes. O cálculo de frete é baseado na tonelada por quilômetro ou pela 

unidade, no caso de containeres. Seu valor é bem mais em conta comparando-se aos modais 

terrestres. 

Navegação lacustre é aquela realizada em lagos e tem como característica a ligação de 

cidades e países circunvizinhos. É um tipo de transporte bastante restrito em face dos pouco 

lagos navegáveis. Também pode ser utilizado para qualquer carga, a exemplo do marítimo. 

Apesar de ter as mesmas características do transporte fluvial, é incipiente, não tendo 

                                                 
114 Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ – Neste site encontram-se os acordos bilaterais, 
ALCA / ISPS CODE/ MERCOSUL. 
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relevância no comércio internacional, sendo suas rotas estabelecidas pela própria natureza dos 

locais aonde ocorre, com exceção de algum lagos navegáveis, em nível de transporte de 

cargas, como exemplo, Grande Lagos, na fronteira dos Estados Unidos e do Canadá; Lagoa 

Mirim que liga o Brasil ao Uruguai; Lago Titicaca, que liga a Bolívia ao Peru. 

Tanto as embarcações como os cálculos de seus fretes seguem os mesmos padrões do 

Transporte Fluvial. 

Internacionalmente várias opções de transportes oceânicos estão disponíveis, incluindo: 

a) linhas de serviço, as quais levam cargas e passageiros em rotas estabelecidas e previstas; b) 

serviço pesado, o qual fornece serviços contratuais para viagens especiais ou para longos 

períodos de tempo; e c) os serviços irregulares, disponíveis para rotas irregulares e 

programados de acordo com a demanda. O serviço de transportes marítimo também pode ser 

classificado por tipo de carga transportada. Incluindo: a) navios de cargas pequenos, úteis para 

carga maiores que as comuns: b) navios – contêineres os quais levam contêineres 

padronizados para facilitar a carga, a descarga e as transferências intermodais; c) navios 

(chamados de roll-on/roll-out) que transportam cargas que podem rolar para / de seu interior 

como caminhões e autos; d) navios (LASH) que levam a bordo para o seu destino 

embarcações de menor carga, que irão transportar cargas em vias fluviais interiores.  

Por sua própria natureza, o transporte hidroviário limita-se a algumas áreas nos 
Estados Unidos e no mundo. Dentro dos Estados Unidos, o transporte hidroviário 
ocorre pelo sistema de vias de navegação (grandes lagos e rios) ou pelo litoral. O 
transporte hidroviário é o mais indicado para cargas muito grandes a um baixo custo. 
Nos Estados Unidos é utilizado principalmente para o embarque de mercadorias a 
granel em grandes volumes e é o meio mais barato para o transporte desse tipo de 
carga. Porém é o mais lento de todos os meios de transportes e existem atrasos 
significativos em portos e terminais. Isso faz com que o transporte hidroviário seja 
de difícil operação pra viagens de fretes pequenos, apesar de ser utilizado no Japão e 
em partes da Europa para embarques diários percorrendo alguns quilômetros. [...]. 
No mercado internacional, o transporte hidroviário é o meio dominante para 
embarque de todos os tipos de produtos. Carros, grãos, roupas e outros produtos 
partem e chegam aos Estados Unidos por mar. Pelas quantidades embarcadas e pelas 
distâncias percorridas, o transporte hidroviário é o meio mais barato para o comércio 
internacional. Atrasos nos portos, alfândegas e o gerenciamento de contêineres são 
as principais preocupações nos embarques internacionais de produtos. (CHOPRA, 
SUNIL E MEINDL, PETER, 2003, P.273). 

 

4.6 Transportes Dutoviários 
 

O transporte dutoviário é o mais econômico dos transportes quando comparado com os 

modais rodoviários e ferroviários. Transporta grandes volumes principalmente de óleo, gás 

natural e derivado por meio de tubulações. No Brasil, esse tipo de transporte tem evoluído, 

para responder a um mercado cada vez mais competitivo o Brasil tem buscado a eficiência e 



86 
 

segurança. De acordo com a ANTT os transportes dutoviário são três, a saber: oleodutos, 

cujos produtos transportados são em sua grande maioria: petróleo, óleo combustível, gasolina, 

diesel, álcool, GLP, querosene e nafta, e outros; minerodutos, cujos produtos transportados 

são: Sal-gema, Minério de ferro e concentrado fosfático, e os gasodutos, cujo produto 

transportado é o gás natural. 

O gasoduto Brasil-Bolívia com 3.150 km de extensão é um dos maiores do mundo e 

talvez o melhor exemplo conhecido desse tipo de transporte, com elevada capacidade de 

movimentação de gás natural entre esses países. Não existem paradas ou rotas alternativas nas 

tubulações, mas apenas produtos fluidos (gases, líquidos ou semilíquidos) que são 

transportados. As tubulações significam transporte barato e confiável. 

Para Bertaglia, (2003 P. 288), se denominam nomenclaturas diferentes para o transporte 

dutoviário, “muitas vezes referindo-se diretamente ao material que está sendo movimentado”, 

como exemplo o gasoduto, porque transporta gases; “oleoduto, quando transporta derivados 

de petróleo”: 

O trabalho exigido para esse tipo de movimentação é bastante grande, uma vez que 
as linhas de tubos passam por vales, lagos, rios, montanhas e mesmo pelo oceano. 
Os testes são fundamentais antes do início da operação a fim de evitar vazamentos. 
E necessário monitorar permanentemente esses dutos durante a vida operacional das 
tubulações. 
O transporte dutoviário é uma forma eficiente e segura de transporte. No Brasil, essa 
área tem evoluído, e a busca de eficiência e segurança é primordial para responder a 
um mercado cada vez mais competitivo. A adoção da automação industrial é 
fundamental para monitorar a eficiência desse tipo de transporte.  

 

4.7 Transportes Aeroviários 
 

O Transporte Aéreo internacional é baseado nas normas da IATA ( International Air 

Transport Association) (115) e em acordos e convenções internacionais. 

Transportando bens de alto valor, de alta densidade, perecíveis e de emergência 

predominam nos transportes aéreos nos mercados globais. O mais caro de todos os meios de 

transporte é também utilizado quando uma empresa está em fase experimental, ou iniciando 

operações num novo país, ou ampliando agressivamente suas operações num mercado 

existente. É compatível para produtos eletrônicos, como por exemplo, computadores, 

softwares, telefones celulares, etc., e que precisam de um transporte rápido em função do seu 

valor, bem como de sua sensibilidade a desvalorizações tecnológicas (KEEDI e 

MENDONÇA, 2000).  

                                                 
115 Associação Internacional de Transportes Aéreos. 
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O transporte aéreo é o que mais cresce entre todos os meios de transporte, com o total 

de seu volume quase triplicando entre 1980 e 1996, o volume total dos fretes aéreos em 

relação ao volume total de remessas em mercados globais é pequeno: apenas 1% do volume e 

20% do valor. Ele é o mais caro de todos os meios de transporte e razoavelmente inconstante 

por causa das freqüentes mudanças nos horários. Por exemplo, o aeroporto de Petrolina, em 

Pernambuco, foi projetado para que os aviões levassem as frutas da região para os mercados 

europeus. Porém, o alto valor do frete aéreo faz com que os produtos brasileiros ainda 

prefiram fazer o transporte das frutas em navios, o uso do transporte aéreo pode eliminar a 

necessidade de armazéns extras por causa da sua capacidade de percorrer depressa longas 

distâncias. Nas remessas aéreas predominam os bens de alto valor, de alta densidade, 

perecíveis e de emergência. Entre os fatores que tornam o transporte aéreo uma alternativa de 

transporte atraente está: as melhores instalações terrestres, a conteinerização e a capacidade 

para transportar cargas volumosas em aviões enormes. Adaptado de MORAIS, (1999), in 

Exame News. (116) 

Com relação os transportes de carga Novaes, (2004 P. 156), acrescenta: 

Os aviões para transportes de carga foram dotados de portas amplas e rampas de 
acesso para veículos e contêineres. A capacidade de carga desses aviões é apreciável 
para esse tipo de transporte. Um cargueiro MD-11, por exemplo, pode transportar 
até 92 toneladas de carga, e o Boeing 747, até 112 toneladas. Já o Antonov 223, o 
maior cargueiro do mundo, leva até 250 toneladas de carga. 

 
A expressiva vantagem do uso do transporte aéreo está na velocidade da entrega quando 

se trata de percorrer grandes distâncias, perdendo para distâncias mais curtas porque ainda se 

gasta muito tempo nas saídas e chegadas dos aviões nos terminais. O transporte aéreo, 

necessariamente dependente de grandes terminais, não possui flexibilidade suficiente para 

atingir uma grande diversidade de locais, obrigando à prática do transporte combinado, 

normalmente o rodoviário. 

Este modal se diferencia dos demais graças às seguintes vantagens: a) maior rapidez no 

transporte; b) apropriado para o transporte de mercadorias de pouco peso e volume e alto 

valor; c) usado particularmente com muita eficácia para transporte de amostras; d) ideal para 

o transporte de mercadorias com prioridade de entrega (urgência); e) AWB (Airway Bill) 

obtido com maior rapidez; f) os aeroportos, normalmente estão localizados próximos dos 

                                                 
116 Adaptado de Jomar Morais. “O aeroporto e as uvas”. Correio Exame, 26 nov. 1999. EXAME News - notas de 
Jomar Morais na newsletter digital da revista Exame 
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centros de produção, industrial ou agrícola; g) possibilita a redução ou eliminação de estoques 

pelo exportador e racionalização das compras pelo importador uma vez que é possível aplicar 

mais agressivamente uma política de just in time, propiciando redução dos custos de capital de 

giro pelo embarque contínuo ao exportador e a manutenção de estoques pelo importador; h) 

maior competitividade do exportador, pois a entrega rápida pode ser bom argumento de 

venda; i) o seguro de transporte aéreo é o mais baixo em relação ao marítimo, podendo variar 

de: 30% a 50% na média geral, dependendo da mercadoria; e, j) redução de custo de 

embalagem que não precisam ser tão robustas, a mercadoria é menos manipulada. 

As desvantagens na utilização desse modal de transporte são: a) Custo elevado de infra-

estrutura; b) existência de severas restrições quanto aos transportes de artigos perigosos; c) 

impossibilidade de absorção do alto valor das tarifas aéreas por produtos de baixo custo 

unitário, como por exemplo, matéria-prima, produtos semifaturados e alguns manufaturados; 

d) frete relativamente alto em relação aos demais modais; e) capacidade de carga bem menor 

que os modais marítimos e ferroviários, ganhando apenas dos rodoviários, e f) 

impossibilidade de transporte de carga a granel, como por exemplo, minérios, petróleo, grãos 

e químicos. 

Nem sempre a opção de menor frete representará o menor custo total. Podemos citar o 

seguro de transporte internacional e os custos de manipulação de carga, que incidem de forma 

mais significativa no modal marítimo; o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 

Mercante – AFRMM, que corresponde a 25% do frete marítimo e inexistente no transporte 

aéreo e o possível aumento do transporte terrestre em caso de utilização do transporte 

marítimo, dependendo da localização do porto. Sempre que houver a necessidade de escolher 

um modal, esses fatores devem ser analisados conjuntamente com a política de estoques e as 

estratégias de distribuição da empresa, comenta o autor (VIEIRA,  G.B.BORGES, 2003) (117), 

em seu livro Transporte Internacional de cargas. 

No Brasil, assim como nas demais modalidades de transporte, o transporte aéreo precisa 

passar por modificações estruturais importantes para que se torne mais competitivo. Os custos 

aeroportuários são altos, e o nível de serviço deve ser melhorado. 

 

 

                                                                                                                                                         

 
117 Autor de diversos artigos na área de comércio exterior e transportes internacionais e dos livros: Transporte 
Internacional de Cargas e Regulamentação no Comércio Internacional: Aspectos Contratuais e Implicações 
Práticas, das Aduaneiras. 
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4.8 Análises do Modal para o Mercado Externo 
 

Conforme Fleury (2005), (118) cada modal de transporte seja ele rodoviário, ferroviário, 

aquaviário, dutoviário ou aéreo possuem características operacionais diferentes e 

conseqüentemente são adequados para certos tipos de operações e produto. 

Os critérios para escolha de modais devem sempre levar em consideração aspectos de 

custos por um lado, e características de serviços por outro. 

Para o comércio exterior a escolha do melhor modal deverá levar em consideração: 

primeiro, verificando-se o valor do frete, e em segundo, verifica-se às características dos 

serviços observados: a) velocidade (a urgência, à distância e o prazo de entrega são fatores 

indispensáveis para esse tipo de modal); b) consistência (capacidade de cumprir os tempos 

previstos sem corre o risco de ser afetado por fatores externos); c) capacitação (poder 

trabalhar com diversos tipos de cargas); d) disponibilidade (encontra-se na maioria das 

localidades), e) freqüência (a freqüência do uso do modal).  

A Tabela 5 mostra a Comparação dos modais em termos das dimensões de serviços. 

Tabela 5 - Comparação dos modais em termos das dimensões de serviços. 

Comparação dos Modais: Serviço 

Velocidade 

(-) Dutoviário Aquaviário Ferroviário Rodoviário Aéreo (+) 

Consistência 

(-) Aéreo Aquaviário Ferroviário Rodoviário Dutoviário (+) 

Capacitação 

(-) Dutoviário Aéreo Rodoviário Ferroviário Aquaviário (+) 

Disponibilidade 

(-) Dutoviário Aquaviário Aéreo Ferroviário Rodoviário (+) 

Freqüência 

(-) Aquaviário Aéreo Ferroviário Rodoviário Dutoviário (+) 
Fonte: Adaptado Fleury, (2005) 

                                                 
118 Fleury, (2005) Artigo Gestão Estratégica do Transporte. Site: http://daroncho.com/fatec/gtc-gestao.pdf. 
Acessado em agosto 2008. 
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Como se pode observar em termos de velocidade o modal aéreo; ferroviário; aquaviário, 

e dutoviário; tem maior velocidade, respectivamente. Contudo, no caso do transporte aéreo 

deve-se levar em consideração o tempo gasto no recebimento e na entrega do produto, esta 

vantagem do transporte aéreo só ocorre para distâncias médias e grandes, devido aos tempos 

de coleta e entrega que precisam ser computados: 

Ou seja, quanto maior à distância a ser percorrida, maior a vantagem do aéreo em 
termos de velocidade. Por outro lado é bom lembrar que, na prática, o tempo do 
rodoviário, e do ferroviário, depende fundamentalmente do estado de conservação 
das vias, e do nível de congestionamento das mesmas. No Brasil, o estado de 
conservação das vias rodoviárias e ferroviárias está insatisfatório, e varia muito de 
região para região, e de trecho para trecho, o que pode modificar em muito o 
desempenho dos modais. 
A consistência, que representa a capacidade de cumprir os tempos previstos, tem o 
duto como a melhor opção. Por não ser afetado pelas condições climáticas ou de 
congestionamentos, o duto apresenta uma alta consistência, seguida na ordem pelo 
rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo. O baixo desempenho do aéreo resulta de 
sua grande sensibilidade a questões climáticas, e sua elevada preocupação com 
questões de segurança, o que torna bastante comuns, atrasos nas saídas e nas 
chegadas. Vale lembrar novamente, que assim como no caso da velocidade o 
desempenho do rodoviário e do ferroviário dependem fortemente do estado de 
conservação das vias e do nível de congestionamento do trânsito. 
A dimensão capacitação está relacionada à possibilidade de um determinado modal 
trabalhar com diferentes volumes e variedades de produtos. Nesta dimensão, o 
destaque de desempenho é o modal aquaviário, que praticamente não tem limite 
sobre o tipo de produto que pode transportar, assim como do volume, que pode 
atingir centenas de milhares de toneladas. O Duto e o aéreo apresentam sérias 
restrições em relação a esta dimensão. O duto é muito limitado em termos de 
produtos, pois só trabalha com líquidos e gazes, e o aéreo possui limitações em 
termos de volume e tipos de produtos. FLEURY, (2005). 

 

Para Fleury, (2005), “o grau de utilização dos diferentes modais varia de país para país, 

e de região para região”.  

A Tabela 6 permite comparar a participação de mercado dos diferentes modais, no 

Brasil e nos Estados Unidos. 

Tabela 6 - Matriz de Transporte de Cargas: Brasil versus EUA. 
MARKET-SHARE DOS MODAIS BRASIL E ESTADOS UNIDOS (TKU)* 

 BRASIL ESTADOS UNIDOS 
Rodoviário 61% 26% 
Ferroviário 20% 38% 
Aquaviário 13% 16% 
Dutoviário 5% 20% 
Aeroviário < 1% < 1% 

Fonte: Fleury (2005).  
*  Se forem excluídos os produtos primários (minerais e agrícolas) a participação do rodoviário sobe para: 92% 
nas transferências, 89% na distribuição e 84% no suprimento. 

 
Analisando a tabela verifica-se que o modal rodoviário no Brasil está sendo utilizado 

em proporções maiores que nos EUA (61% versus 26%). Já o modal ferroviário é muito 
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limitado quando comparado com o mesmo país (20% versus 38%), mesmo assim os EUA 

utilizam a mais 18% do que o Brasil. Os modais aquaviário e o aeroviário tanto o Brasil 

quanto os EUA usam quase iguais. No entanto o modal dutoviário o Brasil usa a mais 15%.  

O predomínio do rodoviário deriva do baixo preço praticado, função de várias 
distorções do sistema de transportes brasileiro. O setor rodoviário de cargas no 
Brasil se caracteriza por uma alta fragmentação e excesso de oferta, resultado da 
inexistência de regulação, que torna as barreiras de entrada praticamente nulas. Estes 
fatos levam a práticas de concorrência predatória, que faz com que os preços sejam 
inferiores ao custo real. O baixo preço do rodoviário é uma das principais 
explicações para a elevada participação de mercado desfrutada por este modal no 
Brasil. FLEURY (2005). 

 
Continuando diz (FLEURY, 2002 p. 4). “Esta situação já vem comprometendo a 

confiabilidade e a segurança deste modal no Brasil, com implicações graves sobre a 

disponibilidade futura deste modal. A busca por alternativas, principalmente ferroviárias e 

aquaviários é um dos principais assuntos nas agendas dos executivos de logística”. 

 Já Pozo, (2002 p.170 e 171), nos mostra o quanto é necessárias precauções na escolha 

correta para utilização do modal de transporte de carga quando se fala em custos. Com a 

pergunta e o exemplo dado é fácil se vê a complexidade deste assunto. “Quais os custos 

envolvidos nos modais e qual seria o mais vantajoso?”  

A empresa Brazilian Materials, localizada em Caxias, MA, distribui seus produtos 
no Nordeste brasileiro, em especial Recife. O transporte normalmente utilizado é o 
rodoviário, que custa $0,14 a tonelada por quilômetro, e seu tempo de trânsito é de 
cinco dias. Poderiam também ser utilizados o modal aeroviário e marítimo com os 
seguintes custos para as 30 toneladas e tempos de trânsito, respectivamente: 
aeroviário, $58.900,00 e um dia, marítimo, $8.500,00 e 10 dias. Sabendo que cada 
remessa do produto corresponde a 30 toneladas e que o custo de armazenagem em 
trânsito é de $0,35 o quilograma por dia, e a distância rodoviária de Caxias a Recife 
é de 4.500 quilômetros. 

 
Tabela 7 - Custos ($) Envolvidos nos Modais de Transportes  

da Empresa Brazilian Materials 
Modal 

Custos 
Rodoviário 

R$ 
Aeroviário 

R$ 
Marítimo 

R$ 
Custo de transporte 
Custo de armazenagem 

18.900,00 
52.500,00 

58.900,00 
10.500,00 

8.500,00 
105.000,00 

Custo total 71.400,00 69.400,00 113.500,00 
Fonte: Pozo, (2002 p 171). 

 
Na análise do exemplo o modal aeroviário é o melhor e o mais vantajoso para a 

empresa, “por reduzir estoques e entregar o produto mais rapidamente no mercado 

consumidor”. 
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4.9 Transporte e MERCOSUL 
 

Etapas da evolução setorial (119) 

Os primeiros convênios de transporte entre o Brasil e os seus parceiros de MERCOSUL 

datam de meados do século passado (e.g. o Tratado de Navegação no Rio Paraguai firmado 

em 1857), a partir deste houve outros acordos.  

Com relação ao transporte internacional terrestre foi assinado em 1970, em Montevidéu 

pelos governos do Brasil, Argentina e Uruguai o atual Convênio Internacional de Transportes 

Terrestre. Em 1977, houve adesão do Paraguai, Chile, Bolívia e Peru ao convênio como 

também deu origem à criação de um foco setorial para todo o Cone sul. 

O modal aquaviário teve início com o Acordo em 1958 (Brasil e Argentina), que 

estimulava o desenvolvimento das Marinhas Mercantes e das indústrias navais. No entanto, só 

em 1975 foi concluído o Convênio sobre Transporte Marítimo (Brasil e Uruguai), somando-se 

ao anterior na facilitação dos transportes na região do Prata. 

Além desses instrumentos contam-se vários acordos de transporte fluvial transversal 

fronteiriço, o recente Convênio Multilateral de Transporte na Hidrovia Paraguai-Paraná, os 

acordos de cooperação e intercâmbio de material rodante no setor ferroviário, assim como os 

acordos para a utilização de portos brasileiros por países da Bacia do Prata (Paraguai e 

Bolívia).  

        Todos esses entendimentos setoriais têm tido continuidade nos acertos, negociações e 

novos acordos promovidos pelos Grupos Setoriais do MERCOSUL. Esta, portanto, constitui 

uma nova fase da cooperação regional em busca da facilitação do transporte entre os países-

membro, da integração física das suas malhas, da harmonização dos seus regulamentos, do 

apoio mútuo à promoção das suas economias. 

  

4.9.1 Estrutura de Transporte 

 

Conforme Marcio Stewart (2006) (120), baseado na análise feita pela empresa 

InfoAmericas' Transportation & Logistics Practice e distribuída no Forum LatinAsia Business 

                                                 
119 As etapas da evolução setorial encontram-se no site: 
http://www.geipot.gov.br/integracao/mercosul/mercosul1.htm. Para os litores que queiram conhecer melhor o 
assunto é só verificar o livro Comércio Exterior – Negociações e aspectos legais (2005 pg 52 e 53) da autora 
Ligia Mauro Costa. Editora Campus. 
120
 Diretor da empresa InfoAmericas' Transportation & Logistics Practice 
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(2006), a falta de investimentos no setor nos últimos 15 anos fez com que a atual explosão de 

exportações empurrasse a infra-estrutura de transporte ao seu limite e representasse um 

obstáculo para o aumento expressivo das exportações na região, disse o diretor da empresa 

Os portos marítimos na América do Sul estão operando em capacidade máxima 
desde 2003, porque a região está respondendo em nível recorde às necessidades de 
consumo de produtos como milho, soja, aço, óleo, gás natural liquefeito, níquel e 
outros produtos, disse. 
Os sistemas ferroviários na Argentina e no Brasil são tristemente incompatíveis, e 
privam o MERCOSUL de uma rede inter-regional eficiente, disse Stewart. "Mas 
esses desafios e outros problemas no sistema ferroviário representam oportunidades 
para novos investidores (privados). 

 
Com relação à Integração regional STEWART (2006) levantou alguns dados relevantes 

dignos de observação conforme o estudo realizado pela sua empresa: 

a. Somente 14% de estradas e rodovias são pavimentadas num total de dois milhões de 

quilômetros de estradas e rodovias da América Latina. 

b. O Brasil tem5% de estradas pavimentadas enquanto que países caribenhos, Barbados 

tem cerca de 98% de estradas pavimentadas. O Brasil tem o menor índice. 

c. o sistema ferroviário na região também chegou ao seu limite, porque foi concebido 

observando-se as necessidades do mercado externo – "para escoar matérias-primas de 

exportação para a Europa e América do Norte" – e não a partir de uma perspectiva de 

integração regional. 

d. "Os portos marítimos na América do Sul estão operando em capacidade máxima 

desde 2003, porque a região está respondendo em nível recorde às necessidades de consumo 

de produtos como milho, soja, aço, óleo, gás natural liquefeito, níquel e outros produtos". 

e. "Os sistemas ferroviários na Argentina e no Brasil são tristemente incompatíveis, e 

privam o MERCOSUL de uma rede inter-regional eficiente, mas esses desafios e outros 

problemas no sistema ferroviário representam oportunidades para novos investidores 

(privados)." 

Ainda com relação aos investimentos aplicados aos modais de transportes, 

principalmente os ferroviário e os rodoviários, Priscila de Paula, autora do artigo “O 

MERCOSUL nos trilhos” publicado pelo Export News – O Portal do Exportador Brasileiro, 

afirma que “os investimentos nas ferrovias são pequenos” comprometendo a infra-estrutura de 

transportes que pouco se desenvolve. Com as privatizações das rodovias, “as malhas 

ferroviárias brasileiras ganharam novos dormentes, trilhos, vagões e extensões de linha. É 

bom, mas não é o suficiente para baixar o frete e competir com o maior modal latino 

americano: o rodoviário”.  
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Continuando a autora explica que, 

Para o embarcador ainda é mais confiável usar o caminhão, que ele já conhece bem, 
do que entregar suas cargas a um “novo” carregador. Hoje em dia, os trens levam 
relativamente mais tempo em percurso  porta-a-porta e não apresentam custo-
benefício. A carga chega à fronteira com a Argentina e o container tem de ser 
transbordado para outro vagão, pois as linhas de um país não têm compatibilidade de 
tamanho com a do outro.  
Sendo assim, o transporte por rodovias tem ganhado força para manter altos os 
níveis de frete. Por conta da ineficiência do transporte ferroviário, o que deveria ser 
um alimentador para uma logística integrada é o modal que percorre o mais longo 
percurso na entrega de cargas. [...] 
O transporte de container requer uma intermodalidade ainda não existe e, 
infelizmente, isso é o que aumenta nosso Custo Brasil, o que cria gargalos, o que 
atrasa a competitividade internacional do MERCOSUL e de seus países membros, 
principalmente do Brasil que é o maior responsável pelo transporte ferroviário de 
cargas na América Latina.  

 
Ao lado deste pensamento e independentemente do nível de integração Bertaglia, (2003 

P. 302), afirma: 

O transporte internacional de cargas, independentemente do nível de integração 
econômica entre os países do MERCOSUL, merece destaque devido a sua influência 
direta na composição do preço final de exportação ou importação. O transporte é o 
elo entre os consumidores externos e os produtores de bens, dai a sua importância no 
processo. 
Os problemas enfrentados pelo Brasil e seus vizinhos deverão ser solucionados a 
médios e longos prazos, para que possam tornar-se competitivos. O transporte 
intermodal surge como alternativa forte devido aos recursos hidroviários existentes, 
assegurando dessa forma a redução de custos e facilitando o processo de integração 
com o MERCOSUL e, posteriormente, com outros países da América Latina. 
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5. UNITIZAÇÃO DE CARGAS (121) 

  

No inicio o conceito de carga unitizada era bastante rudimentar, pois o processo se dava 

através de amarrados, tambores, redes, etc. e, posteriormente, com a criação de paletes e, 

principalmente, de contêiner, a otimização dos transportes evoluiu de forma significativa. 

Porém existiram alguns problemas na utilização do contêiner, porque estes no inicio eram 

apenas grandes caixas e não tinham nenhuma padronização, além disso, havia a falta de 

estrutura dos portos que não possuíam equipamentos adequados para o seu manuseio. Com o 

decorrer do tempo, o problema do tamanho foi resolvido e hoje, através da ISO (International 

Organization for Standardization) os containeres são padronizados e utilizados 

mundialmente. 

 A cada dia as empresas utilizam a unitização de cargas para facilitar a movimentação, 

armazenagem, e distribuição de produtos obtendo custos mais reduzidos e “proporcionando a 

integração das diversas modalidades de transportes. Os meios mais utilizados para efetuarem 

as unitizações de cargas são os paletes e os contêineres”. (BERTAGLIA, 2003 p. 295). 

Diferentemente de outras formas de unitização, o contêiner e o palete são equipamentos 

de transportes e não apenas uma modalidade de acondicionamento de carga, uma vez que é 

parte integrante das unidades de transporte quer sejam vagão ferroviário, veículos rodoviários 

ou navios. O seu uso, além de significar eficiência, flexibilidade e rapidez, provê ainda 

proteção contra danos e roubos. 

Várias são as vantagens da unitização de cargas, são elas: a) redução do número de 

volumes a manipular; b) menor número de manuseio da carga; c) menor utilização do uso de 

mecanização; d) melhoria no tempo de operação de embarque e desembarque; e) redução dos 

custos de embarque e desembarque; f) redução de custo com embalagens; g) diminuição das 

avarias e roubos de mercadorias; h) incentivo da aplicação do sistema door-to-door, (122) e j) 

padronização internacional dos recipientes de unitização.  

Quando pequenos volumes são manipulados utiliza-se o palete (equipamento para 

unitização de pequenos volumes) e o container (trata-se do próprio veículo transportador). 

 

 

                                                 
121 Unitização de cargas é a arrumação de pequenos volumes em unidades maiores padronizadas, para que 
possam ser mecanicamente movimentadas. (FRANCISCHINI, 2002, P.235. 
122 Sistema porta-porta. 
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5.1 Paletes (123) 
 

Para Bertaglia, (2003 p. 296) dá uma visão holística do palete, difere de GONÇALVES 

quando afirma que o palete é fabricado de metal, madeira ou fibra, excluindo o papelão: 

O palete é uma plataforma fabricada de metal, madeira ou fibra, projetado para ser 
movimentado mecanicamente por meio de empilhadeiras, paleteiras, guindastes, 
carrinhos hidráulicos ou veículos similares. Além de unitizar a carga, a paletização 
permite empilhamento de palete sobre palete ou com a utilização de porta-palete, 
dependendo das características do produto e da armazenagem. As principais 
vantagens do seu uso correspondem à redução de custos nas etapas logísticas de 
armazenagem, transporte e movimentação, além de maior agilidade nos tempos de 
carga e descarga. Alguns inconvenientes, no entanto, podem advir da utilização de 
paletes, como custos dos paletes e paletização, equipamentos necessários para a sua 
movimentação, menor aproveitamento por restrições das dimensões do palete, além 
da falta de padronização dos veículos de transporte. 
Contudo, a experiência tem demonstrado que o palete, apesar das desvantagens 
apresentadas, traz benefícios para as empresas que o utilizam. 

 
A paletização é, sem sombra de dúvida, a forma de unitização mais conhecida e 

difundida nos dias de hoje. Os paletes podem ser descartáveis, ou seja, construídos para serem 

utilizados em apenas uma viagem (one way), ou para uso constante. A adoção de cada tipo 

depende da logística escolhida, que envolve um estudo sobre custos e o seu retorno.  

No formato, o palete pode ser quadrado ou retangular. Quanto às faces, para 

acomodação de cargas, pode ser simples (mais frágil), dando à carga a possibilidade de 

utilização apenas desta face; ou ter duas faces diferentes, sendo uma para receber a carga e a 

outra apenas de suporte; ou ainda ter duas faces iguais, ou seja, ser um palete reversível 

podendo ser utilizado para carga em qualquer uma das duas faces.  

Deverá haver também, uma altura livre entre as duas faces, para possibilitar a entrada 

dos garfos dos equipamentos mecânicos, preferencialmente, precisa ter quatro lados que 

permitam a entrada dos equipamentos para agilização na sua movimentação, o que fica 

limitado quando possui apenas duas entradas.  

O palete tem de ser suficientemente resistente e adequadamente construído, oferecendo 

segurança para: a) sustentar, em repouso ou quando movimentada, a carga que sobre ele é 

depositada, e b) permitir a manipulação e a movimentação da carga unitizada por meio de 

equipamento mecânico apropriado, tanto em terra quanto nos veículos transportadores, e nos 

embarques e desembarques. 

A seguir serão apresentados os tipos mais comuns de paletes, suas características e 

formas de manuseio. 

                                                 
123 Palete, estrado de madeira, plástico ou papelão destinado a acomodar cargas. GONÇALVES, (2004 P. 294). 
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� Paletes 2 entradas, face única:  

� Usualmente utilizado como palete descartável; 

� Possui baixo custo, pois utiliza uma pequena quantidade de madeira; 

� É o mais simples dos paletes, sendo versátil e leve.  

� Pode ser movimentado tanto por empilhadeiras quanto por carrinhos. 

Figura 24 - Palete 2 entradas, face única. 
 

� Paletes 2 entradas, dupla face reversível:  

� Utilizado para o sobre-empilhamento (face inferior oferece estabilidade à pilha e 

não danifica os produtos da pilha que fica abaixo do pallet).  

� Pode ser utilizado nas duas faces, por isso é chamado de reversível. 

�  É mais resistente em cargas estáticas, mas perde em flexibilidade. 

� Movimentação por empilhadeiras.  

 

Figura 25 - Palete 2 entradas, dupla face reversível 
 

� Paletes 2 entradas com reforço inferior 

� É mais resistente que a face única e mais barato que a dupla face; 

� Sua resistência à carga é adequada (reforço inferior não permite o envergamento 

do pallet).  

� Pode ser movimentado tanto por empilhadeiras quanto carrinhos. 
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Figura 26 - Palete 2 entradas com reforço inferior 
 

� Paletes 4 entradas, dupla face não reversível: 

� Muito versátil. 

� As quatro faces permitem o acesso à pilha por qualquer lado (otimiza a utilização 

do espaço dentro do estoque e facilita a carga); 

� Permite bastante estabilidade no sobre-empilhamento devido às suas largas tábuas 

na face inferior; 

� Sua movimentação se dá através tanto de empilhadeiras quanto carrinhos.  

 

Figura 27 - Palete 4 entradas, dupla face não reversível 
 

� Paletes 4 entradas, dupla face reversível:  

� O mais pesado de todos os pallets 

� É o mais resistente de todos e de maior durabilidade.  

� Não é aconselhável para pallets descartáveis devido a seu custo, pois sua 

composição envolve muito material. 

� Indicado para cargas muito pesadas e armazenamentos muito duradouros.  

� Sua movimentação é realizada apenas através de empilhadeiras. 

 

Figura 28 - Palete 4 entradas, dupla face reversível 
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5.2 Contêiner 

 

 A utilização de contêineres é um fator fundamental para o manuseio das cargas, 

contribuindo significativamente para a economia de movimentação em navios, terminais e 

trens. 

A conteinerização é a colocação e arrumação de diferentes volumes, formando ou não 

um único lote homogêneo, devidamente amarrado no interior do contêiner, formando uma 

unidade indivisível. Os contêineres são estruturas padronizadas internacionalmente, com 

formato retangular, construídas em aço, alumínio ou fibra, cada uma delas registrada com 

uma numeração exclusiva composta por quatro letras e sete algarismos. O contêiner não é 

considerado embalagem e sim um acessório de veiculo transportador Rodrigues, (2007, p.60). 

Vieira, (2003), fala da rapidez e entrega segura no destino, com os fretes oceânicos mais 

baratos e a adequação dos containeres facilitando o transporte porta a porta. São estas 

vantagens descritas Keedi e Vieira que levam as empresas internacionais a optarem por esse 

sistema de unitização. Todavia as empresas brasileiras se utilizam há bastante tempo desse 

equipamento de transporte, principalmente ao auxílio do transporte internacional de cargas.  

É importante frisar as normas previstas na legislação nacional e internacional. “Os 

contêineres são recipientes construídos de materiais resistentes, destinado a propiciar o 

transporte de mercadorias com segurança aduaneira e que deve atender ás condições técnicas 

e de segurança previstas pela legislação nacional e pelas convenções internacionais ratificadas 

pelo Brasil” Bertaglia, (2003 P. 295) 

Os containeres são identificados com marcas, números, definição de espaço, e peso que 

podem comportar proprietário, tamanho, etc. Estas características de resistência e 

identificação visam dar ao container vantagens sobre os demais equipamentos para unitização, 

tais como: segurança, inviolabilidade, rapidez e redução de custo no transporte. Também é 

dotado de dispositivos de segurança aduaneira, e deve atender às condições técnicas de 

segurança previstas pela Legislação Nacional e pelas Convenções Internacionais que são 

ratificadas pelo Brasil. Segue abaixo, um tipo de contêiner. 
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Figura 29 - Contêiner 
 
Com a globalização, exigiu-se a normalização de suas dimensões, características de 

resistência, dispositivos de fixação, equipamentos de movimentação e empilhamento, 

marcação e classificação. Essa normalização tornou-se absolutamente necessária para permitir 

que o container pudesse ser utilizado igualmente em diversos navios, bem como em outros 

modais, para poder cumprir o princípio para o qual foi criado.  

A padronização dos containeres começou a ser pensada pela ISO e pela ASA (American 

Standard Association). Muito embora a ISO seja o padrão utilizado, as medidas de altura têm 

variações e os containeres acima de 8’ (oito pés) são padrões ASA. No Brasil, as normas ISO 

foram adotadas pela ABNT (124), que em 1971 emitiu as primeiras normas relativas ao 

container, sua terminologia, classificação, dimensões, especificações, etc. O INMETRO (125) é 

o responsável pelas adaptações das normas ISSO (126). 

Os contêineres têm suas medidas em “pés” ou “polegadas”, sendo padronizados nas 

medidas de 20’ e 40’. Hoje, além das medidas inglesas, os contêineres já são identificados 

pelo sistema métrico-decimal, apresentando as duas classificações para facilitar o transporte. 

Devido a essa padronização, eles são muito utilizados, pois consegue promover maior 

agilidade na ova e desova (127) da mercadoria, maior segurança para a carga e mais praticidade 

no transporte. 

                                                 
124 Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
125 Instituto de Metodologia, Normalização e Qualidade Industrial. 
126 Emitente dos Certificados de Qualidade de Container. 
127  As atividades  de ova e desova de contêineres, também são chamadas de estufagem e desestufagem. 
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Os containeres são construídos para todos os tipos de carga, como granéis líquidos, 

granéis sólidos, refrigerados, petróleo, minérios e animais vivos. Podemos citar os tipos 

existentes de contêineres: 

• DRY BOX:  Totalmente fechado, com portas nos fundos, sendo o container mais 

utilizado e adequado para o transporte da maioria das cargas gerais secas existentes, como 

alimentos, Roupas, móveis, etc. Pode ser de 20’ ou 40’.  

• VENTILATED:  semelhante ao dry box, porém com pequenas aberturas no alto das 

paredes laterais, podendo também tê-las na parte inferior das paredes, para permitir a entrada 

de ar, para transporte de cargas que requerem ventilação como café e cacau. 

• REEFER: também semelhante ao dry box, totalmente fechado, com portas nos 

fundos, apropriado para embarque de cargas perecíveis congeladas ou refrigeradas, que 

precisam ter a sua temperatura controlada, como carnes, sorvetes, frutas e verduras. O 

container reefer tem para controle de temperatura uma carta de Registro de Temperatura 

(Partlow Chart) e pode atingir até -25º C. 

• BULK CONTAINER:  similar ao dry box, totalmente fechado, tendo aberturas no 

teto (escotilhas) para o seu carregamento e uma escotilha na parede do fundo, na parte inferior 

para descarregamento, apropriado para transporte de granéis sólidos como produtos agrícolas. 

• OPEN TOP: container sem teto, que é fechado com lonas para transporte de cargas 

que apresentam dificuldades para embarque pela porta dos fundos e necessitam de um acesso 

especial, embora também possua a porta normal nos fundos. Próprio para mercadorias que 

excedam a altura do container, cujas cargas não poderiam ser estufadas num container dry box 

tradicional.  

• HALF HEIGHT: container open top, sem teto, porém de meia altura com 4’ ou 

4’3”, fechado com lonas e cabeceira basculante, adequado para embarque de minérios, cuja 

carga é extremamente densa e se embarcada em um open top, este não poderia ser utilizado 

integralmente quanto ao aspecto de volume, representando uma ocupação de espaço indevido 

no navio. 

• OPEN SIDE:  com apenas três paredes, sem uma parede lateral, este container é 

apropriado para mercadorias que apresentam dificuldades para embarques pela porta dos 

fundos, ou que excedam um pouco a largura do equipamento ou ainda para agilização de sua 

estufagem. 
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•  FLAT RACK:  container plataforma, sendo uma combinação do open top e open 

side, sem as paredes laterais e sem teto, com cabeceiras fixas, ou dobráveis, adequados para 

cargas pesadas e grandes e que excedam um pouco as suas dimensões. 

• PLATAFORM:  container plataforma sem paredes e sem teto, tendo apenas o piso 

apropriado para cargas de grandes dimensões ou muito pesado. 

• TANK: container tanque, dentro de uma armação de tamanhos padronizados, 

próprios para transporte de líquidos em geral, perigosos ou não. 

Quanto ao regime aduaneiro de entrada no Brasil, o container estrangeiro tem um prazo 

de 180 dias para permanecer no país, que pode ser prorrogável e é admitido pelo Regime de 

Admissão Temporária. Quando em trânsito, com carga pelo território nacional com destino a 

outros países, está sujeito ao mesmo Regime e o prazo é de 180 dias para permanecer no país. 

 A cada dia, se utilizam mais contêineres, elo de integração dos modais, bem demonstra 

a tendência do emprego do sistema integrado de transporte. Nos Estados Unidos e na Europa 

utilizam o sistema roadrailer, que permite o uso da própria carreta nas ferrovias tradicionais 

por cavalo-mecânico, ou mesma carreta acoplada com outras nas ferrovias, constituindo um 

trem unitário tracionado por uma só locomotiva. Esse sistema traz lucros a começar pelo 

menor número de cavalos mecânicos trafegando, acarretando economia de combustível, 

pneus, mão-de-obra e todos os desgastes de materiais de uma maneira geral. 

 

5.3 Embalagem de Transporte 
 

Não obstante a embalagem de uma mercadoria possa parecer de pouca importância, é, 

entretanto, fundamental no comércio internacional. Ela tem que cumprir com uma série de 

objetivos (proteger a mercadoria, evitar avarias, roubos, etc.), contudo, além disso, tem que 

ser econômica e tem que buscar o equilíbrio entre suas funções e seu custo, tanto do ponto de 

vista do material empregado, como do tempo necessário para realizar a operação de 

embalagem. Para empresas com pouca experiência no comércio internacional, recomenda-se 

contar com a colaboração de um intermediário e de companhias especializadas em 

embalagem para a exportação. 

Os principais itens relativos à embalagem de transporte são: tamanho; facilidade de 

transporte; resistência ao transporte; proteção ao furto; facilidade de manuseio durante o 

transporte; facilidade de abertura pelo usuário final; redução do custo de armazenamento; 

redução do custo do seguro; facilitação da venda; marcações ISO para manipulação adequada; 
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resistência à umidade e água; resistência ao transporte marítimo; resistência ao empilhamento; 

resistência ao furto; resistência ao fogo e altas temperaturas, e resistência a cheiros. 

As embalagens deverão ter marcações com os nomes do cliente; número de pedido, e 

cidade, estado e país. 

São usadas expressões referentes a sinais internacionais da Norma ISO para 

manipulação de mercadorias são eles: frágil; este lado para cima; proteja do calor; não role, e 

não use ganchos. Já as expressões referentes a sinais internacionais da Norma ISO para 

indicação do tipo de carga são: explosivos; gás não inflamável; gás ou líquido inflamável; 

veneno; material radioativo; material corrosivo, e uso do código de barras. 

Com relação às embalagens de consumo os principais itens são: atrair e informar os 

usos corretos do produto ao comprador; proteger o produto contra a umidade; ocupar o 

mínimo espaço na prateleira; proteger o produto contra o uso indevido, e praticidade na 

abertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

6. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO REVERSA (CDR) 

 

Neste capítulo, através de conceitos e exemplos, os estudantes e profissionais de 

logística, verão como se comportam os canais de distribuição reversos do pós-consumo que 

são os produtos descartados após o uso e da pós-venda que são aqueles que depois de terem 

sido usados são descartados e podem ser retornados para serem reutilizados em novos 

processos produtivos. 

Através de fluxos é possível conhecer o comportamento dos canais diretos e reversos da 

logística; a razão do retorno de um produto após completar a trajetória da vida útil; processo 

de movimentação de produtos na logística reversa, e o fluxo da logística empresarial que está 

sendo muito comentadas ultimamente no Brasil. 

 

6.1 O Reverso dos Canais de Distribuição 
 

Os Canais de Distribuição Reversa tem grande importância econômica para empresas e 

garante o posicionamento competitivo no mercado. 

Outros fatores que impulsionam o uso dos CDRs são: a) utilização de matérias-primas e 

componentes secundários devido à possível escassez de alguns recursos naturais; b) a 

dificuldade de eliminação de alguns produtos e componentes não reaproveitáveis que podem 

gerar acúmulo de resíduos. 

Será mostrado na Figura 30 o fluxo dos canais de distribuição reversos conforme 

(LEITE, 2003), e posteriormente faremos uma separação do seria a pós-venda (Figura 31) e o 

pós-consumo (Figura 32).  
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Figura 30 - Canais de Distribuição Diretos e Reversos 

Fonte: LEITE, (2003) 
 
Os (CDRs) podem ser divididos em dois tipos: CDRs PÓS-CONSUMO – são produtos 

originados no descarte de produtos depois de finalizada sua utilidade original, e destacam-se 

em dois subsistemas: a) canais reversos de reciclagem, e; canais reversos de reuso. A figura 

21 mostra o fluxo da cadeia logística do pós-consumo. 

 

Figura 31 - Fluxograma da Logística Reversa do Pós-consumo 
Fonte: Leite Consultorias – Cadeia Logística do Pós-Consumo 

Agora os CDRs PÓS-VENDA – são constituídos pelas diferentes formas e 

possibilidades de retorno de uma parcela de produtos, que fluem no sentido inverso (LEITE, 

2003). 

A Figura 32 apresenta o fluxograma da cadeia logística da pós-venda.  
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Figura 32 - Fluxograma da Logística Reversa da Pós-venda 
Fonte: Leite Consultorias – Cadeia Logística da Pós-Venda 
 

A logística reversa podia ser utilizada como uma ferramenta para aumento de 

competitividade e de consolidação da imagem corporativa, quando inserida na estratégia 

empresarial. Um produto pode ser devolvido, ir para remanufatura e seguir a cadeia de 

suprimentos com o objetivo de retornar ao cliente. A partir deste momento, a cadeia não se 

relaciona mais com o suprimento apenas, mas também com as atividades relacionadas à 

recuperação. Refere-se a isto como o “loop” da cadeia de suprimentos. Esta denominação 

possibilita a integração do fluxo normal e do fluxo reverso. Leite in Tecnologística, (2000 pp. 

60-67)  (128). 

Algumas empresas recorrem a uma sistemática denominada: Leilão Reverso, onde 

produtos oriundos da pós-venda que ainda encontram-se em estado de preservação acentuada 

são comercializados, muitas vezes são produtos que retornaram por motivos que não 

degradam em demasia seu valor como: entrega fora de especificação.  

Ao comentarem sobre o ciclo de vida do produto e a Logística Reversa, relatam da 

importância de, ainda na fase de desenvolvimento, ser levado em consideração o modo como 

se dará o descarte ou o reaproveitamento de peças e partes ao final da vida do produto. 

Empresas automobilísticas ao lado de empresas de alta tecnologia, como IBM e XEROX, são 

citadas como exemplos de organizações que projetam seus produtos já pensando na sua última 

                                                 
128 Artigo: Canais de distribuição reversos: A logística reversa e a responsabilidade empresarial. – Acessado em 
10.02.2006. 
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etapa. (BRITO ET AL, 2002) (129). A Figura 33 apresenta a trajetória da vida de um produto e 

as razões para o seu retorno. 

 
Figura 33 - Trajetória da Vida de um Produto e Razões para seu Retorno 

Fonte: Brito, (2002) 
 
Para (ROGERS E TIBBEN-LEMBKE, 1998), a logística reversa era descrita como: “o 

processo de movimentação de bens do seu destino final com o objetivo de capturar valores e 

ou propor disposição”. Logo, as atividades da logística reversa, segundo os autores, consistem 

basicamente em coletar materiais usados ou rejeitados, produtos fora da validade, e a 

embalagem e transporte do ponto do consumidor final até o revendedor. 

Com relação a “propor disposição” Grenchus et al, (2001) (130), mostra na Figura 24 o 

fluxo do processo de movimentação de bens na logística reversa que trata da “remanufatura e 

disposição de produtos no final da vida” definindo as três grandes áreas para os produtos 

retornados: reciclagem; reuso, e remanufatura. 

                                                 
129 Brito, M. P., Flapper, S. D. P. & Dekker, R. Reverse logistics - a review of case studies. Econometric Institute 
Report, 21 Mai./2002. Acessado em 12.02.2006.  
http://64.233.179.104/search?q=cache:g8ZPjsZuhXIJ:www.eur.nl/WebDOC/doc/econometrie/feweco200206051
60859.pdf+Reverse+logistics+-+a+review+of+case+studies.+&hl=pt-BR&gl=br&ct=clnk&cd=1&ie=UTF-8  
130 Grenchus, E., Johnson, S. and McDonnell, D. Proceedings of the 2001 IEEE International Symposium, May 
2001. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1073618.1073630 – Acessado em 10.11.05. 
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Figura 34 - Fluxo do Processo de Movimentação de Produtos na Logística Reversa 
Fonte: Grenchus, E., Johnson, S. and McDonnell, D. Proceedings of the 2001 IEEE International Symposium, 
May 2001. 

 
O grande problema é a conciliação dos fluxos da logística reversa vista por Grenchus et 

al, (2001), e os fluxos da logística empresarial comentadas por Ballou, (1993) e Leite, (2003).  

Para BALLOU, (1993) as atividades de movimentação e armazenamento na logística 

empresarial têm o fluxo de bens e serviços e os fluxos de informações que colocam os 

produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviços adequados aos 

clientes a um custo razoável, desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de 

consumo final. 

Setores como o de alumínio no Brasil tem uma parcela significativa no que tange a 

materiais secundários em sua matéria – prima, somente em energia elétrica a economia gira 

em torno de 70%. (LEITE, 2003). 

Considerando a Logística Reversa como uma área da Logística Empresarial, LEITE, 

(2003), afirma que a Logística Empresarial é responsável pelo planejamento, controle e 

operação do fluxo e das informações logísticas do retorno dos bens de pós-venda e de pós-

consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo. Afirma ainda que existe pouco interesse 

pelo fluxo desses bens retornados devido a pouca importância econômica quando comparada 

aos canais de distribuição direta. 

A logística reversa é ainda, de maneira geral, uma área com baixa prioridade. Isto se 
reflete no pequeno número de empresas que tem gerências dedicadas ao assunto. 
Pode-se dizer que estamos em um estado inicial no que diz respeito ao 
desenvolvimento das práticas de logística reversa. Esta realidade, como vem, está 
mudando em resposta a pressões externas como um maior rigor da legislação 
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ambiental, a necessidade de reduzir custos e a necessidade de oferecer mais serviço 
através de políticas de devolução mais liberais. LACERDA in CEL, (2002) (131) 

Tentando conciliar o fluxo da logística reversa com os fluxos da logística empresarial 

Grenchus et al, (2001), procurou exibir na Figura 35 estes fluxos tendo o cuidado de 

integralizar os mesmos. 

 

Figura 35 - Fluxos da Logística Empresarial 
Fonte: GRENCHUS et al, ( 2001). 

Como pode ser observada uma boa administração desses três grandes fluxos poderá 

acarretar para a organização benefícios à imagem da organização; vantagens competitivas em 

termos de serviços; redução de custo, e velocidade de resposta às necessidades do mercado. 

Levando em consideração, hoje o aspecto ambiental tem tido bastante relevância no 

cenário mundial, a partir do momento em que uma organização capta resíduos que teria como 

destinos os locais impróprios e que certamente iriam agredir o meio ambiente, ela posiciona-

se em vantagem frente à suas concorrentes que não os fazem.    

Logo na aquisição, manufatura e descarte de materiais, se percebe a redução de custos 

na logística reversa, no entanto os custos envolvidos nas operações de retorno são 

                                                 
131 Artigo: Logística Reversa - Uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas operacionais 
http://www.cel.coppead.ufrj.br/fs-busca.htm?fr-rev.htm – Acessado em 10.11.2005 

AGENDA 
Fluxo - Logística Reversa 

Fluxo – Logística Empresarial 
Fluxo – Integração das Logísticas 

 



110 
 

questionados pelas empresas, isso porque os fluxos reversos envolvem níveis de incerteza 

quanto ao produto e a qualidade, podendo variar de bem para bem. GRENCHUS et al, (2001).  

A princípio, mesmo sem a redução de custo ou lucro imediato, a logística reversa pode 

gerar grandes benefícios à imagem da organização, a antecipação da legislação do meio 

ambiente, ou a criação de vantagens competitivas. (STOCK, SPEH, & SHEAR, 2002) (132).  

Segundo (LACERDA in CEL, 2002), o reaproveitamento de materiais e a economia 

com embalagens retornáveis têm trazido ganhos consideráveis para as organizações fazendo 

com que as mesmas estimulem a cada dia iniciativas; incentivos, e esforços em 

desenvolvimento e melhoria nos processos da logística reversa. 

Para (STOCK, 1998), a maioria das empresas achava que a logística reversa era 

complexa, pois não conseguiam capturar as informações necessárias para torná-la um bom 

programa. 

No entanto, observa-se o aspecto legal como fator determinante para implantação de um 

canal logístico reverso, um dos blocos econômicos mais importantes do globo terrestre: a 

União Européia, no que se refere às exigências na comercialização de aparelhos celulares 

determina que cerca de 65% dos compartimentos deverão estar aptos à reciclagem. 

Hoje, se estima que cerca de 100 milhões de aparelhos seja descartado por ano no 

mundo, esse volume representa, levando-se em consideração que o peso médio de um celular 

é aproximadamente de 130 gramas, cerca de 13.000 toneladas de materiais oriundas destes 

aparelhos. 

Empresas como a NOKIA vêm implantando seus canais reversos junto às assistências 

técnicas onde estatisticamente se tem um número considerável de celulares inutilizados e os 

consumidores que muitas vezes pela rotatividade de lançamentos no mercado troca o seu 

aparelho e tende a colocar o anterior esquecido em gavetas. 

Neste sentido, a NOKIA desenvolveu um programa de captação em ambas as frentes, 

no caso do consumidor a mesma concede bônus em ligações no valor do celular, o reflexo da 

atuação destes canais reversos dá a NOKIA hoje a liderança frente aos seus concorrentes no 

aspecto ambiental, atualmente cerca de 80% de um celular NOKIA está apto à reciclagem. 

(REVISTA EXAME, 26 DE MARÇO DE 2008).   
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7. ADMINISTRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO PRODUTO – PRM. (133) 

 

Este capítulo é intencionado para o gerenciamento de produtos e componentes que 

foram usados, devolvidos, descartados ou ocorridos no processo de produção como as 

devoluções internas de itens defeituosos. 

Na cadeia comercial os ciclos dos produtos não acabam quando são usados e 

descartados pelo consumidor. Há muito se fala em reciclagem e na Recuperação desses 

produtos ou dos materiais empregados na produção dos mesmos. No meio empresarial este 

assunto tornou-se corriqueiros em face às exigências com o meio ambiente estimulando a 

responsabilidade da empresa sobre o fim da vida do produto.  

Serão conhecidos os valores econômicos, sociais e ecológicos dos produtos reusados, 

reciclados, reparados, recondicionados ou remanufaturados. 

O leitor terá a oportunidade de conhecer a cadeia e as opções para a recuperação de 

produtos, além de mostrar os fluxos reversos de pós-consumo e pós-venda na restauração 

desses bens. 

 

7.1 Evoluções da Gestão da Recuperação de Produtos 
 

Para Thierry et al., apud Krikke, (1998), a administração da recuperação de produtos é o 

gerenciamento de materiais e componentes usados e descartados pelos qual uma empresa 

fabricante é responsável legalmente, contratualmente ou por qualquer outra maneira. As 

atividades são parecidas com as que ocorrem nos casos de devoluções internas de itens 

defeituosos ocorridos no processo de produção. 

O objetivo do RPM é obter o mais alto nível da recuperação do produto, tanto nas 

questões ecológica, componentes e materiais. O nível em que estes produtos podem ser 

recuperados são: nível de produto, módulo, partes e material. As principais áreas de atuação 

do sistema PRM são: Tecnologia: nesta área estão incluídos desenhos do produto, tecnologia 

de recuperação e adaptação de processos primários. Marketing: diz respeito à criação de boas 

condições de mercado para quem está descartando o produto e para os mercados secundários. 

Informação: Diz respeito à previsão de oferta e demanda, assim como à adaptação dos 

                                                                                                                                                         
132 Stock, J., Speh, T., & Shear, H. (2002, July). Many happy (product) returns. Harvard Business Review. 
Conseguido através de e-mail.  E-mail a link to this page. Acesso 20.11.2005. 
133 Product Recovery Management (PRM) - Administração da Recuperação de Produtos. 
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sistemas de informação nas empresas. Organização: distribui as tarefas operacionais aos 

vários membros de acordo com sua posição na cadeia de suprimentos e estratégias de 

negócios. Finanças: Inclui o financiamento das atividades da cadeia e a avaliação dos fluxos 

de retorno. Logística Reversa e Administração de Operações: este é o foco do trabalho e será 

aprofundado no decorrer.  (http://www.ead.fea.usp.br/Semead/10semead/sistema/resultado). 

Acessado em novembro (2007). 

A Tabela 08 mostra o resumo de opções de recuperação de produtos. 

Tabela 8 - Resumo de opções de recuperação de produtos 

 
Opções de PRM 

Nível de 
Desmontagem 

Exigências de 
Qualidade 

Produto Resultante 

Reparo Produto Restaurar o produto 
para pleno 
funcionamento 

Algumas partes reparadas 
ou substituídas 

Renovação Módulo Inspecionar e 
atualizar módulos 
críticos 

Alguns módulos reparados 
ou substituídos 

Remanufatura Parte Inspecionar todos 
os módulos/partes e 
atualizar 

Módulos/partes usados e 
novos em novo produto 

Canibalização Recuperação seletiva 
de partes 

Depende do uso em 
outras opções de 
PRM 

Algumas partes 
reutilizadas, outras 
descartadas ou para 
reciclagem. 

Reciclagem Material Depende do uso em 
remanufatura 

Materiais utilizados em 
novos produtos 

Fonte: Krikke, (1998, p. 35). 
 
Diferentes empresas utilizam uma ou mais opções de PRM. Por conseguinte, seu 

sistema de Logística Reversa deverá ser desenhado de acordo com as opções de PRM 

utilizadas. O correto planejamento e organização da Logística Reversa são fundamentais para 

o bom andamento do PRM. 

As instalações de processamento e armazenagem e sistemas de transporte devem ser 

desenvolvidos para ligar de forma eficiente os pontos de materiais usados devem ser coletados 

até as instalações onde serão utilizados no futuro. 

Como opção as empresas utilizam as mesmas instalações do fluxo da logística direta 

para o fluxo da logística reversa, no entanto essa opção deverá ser bem estudada e planejada. 

Nem sempre essa alternativa é acertada. 
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Tanto da logística direta quanto na reversa as instalações para recebimento, separação, 

armazenagem, processamento, embalagem e expedição de bens retornados devem estar bem 

localizados e centralizados. 

Para certas empresas essas atividades trazem redução nos custos para outras 

representam custos que devem ser controlados e administrados, isso porque as empresas 

passaram a ter responsabilidade pelo retorno do produto à empresa, quer para ser reciclados 

ou descartados. 

Segundo Atkinson et al, (2000), esse sistema de custeio com a responsabilidade pelo 

retorno permite ao gerente “administrar os custos do berço ao túmulo”. Para Horngren et al, 

(2000), o ciclo de vida do produto abrange o tempo desde o início da P&D (134) até o término 

de suporte ao cliente. (LACERDA, in CEL, 2002), em Logística Reversa, este ciclo se 

estende, abrangendo também o retorno do produto do ponto de origem. 

O Professor Orlando Fontes Lima Jr., proferindo palestra no dia 16 de maio de 2005 

sobre o tema “Cadeias de Suprimentos Sustentáveis” mencionou por várias vezes o autor 

Fleischmann et al, (2000) (135), dizendo que: 

A etapa de retorno ou coleta se caracteriza pela participação dos canais de retorno e 
passou a chamar a logística reversa de “Rede de Recuperação de Produtos”, a partir 
daí, o valor é adicionado ao produto e este se move do produtor (quem recuperou o 
produto) para o usuário como na cadeia tradicional. 

 

 

7.2Características das Redes para Recuperação de Produtos – PRM 
 

Para (FLEISCHMANN, 2000), são cinco os grupos de atividades que são recorrentes 

nas redes de recuperação de produtos: a) Coleta; b) Inspeção e separação; c) 

Reprocessamento; d) Disposição, e e) Redistribuição. 

A Figura 36 exibe a representação gráfica das atividades em uma cadeia de recuperação 

de produtos. 

                                                 
134 P&D – Pesquisa e Desenvolvimento.  
135 http://www.ingentaconnect.com/search/expand?pub=infobike://els/03050483/2000/00000028/00000006/art00022&unc= 
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Figura 36 - Cadeia de Recuperação de Produtos 
Fonte: Fleischmann et al, (2000). 

 
A principal atividade desse processo na logística reversa é a coleta de produtos para 

serem recuperados até os locais de tratamento ou reprocessamento. Esses materiais podem 

voltar para o produtor e/ou fornecedor; ser revendidos; recondicionados e reciclados ou 

simplesmente descartados e substituídos. 

São diversas as classificações de um projeto de rede de distribuição citamos as 

principais quanto: a) a distinção (tipo de bem disponibilizado, e forma de reaproveitamento); 

b) ao ciclo que representam (aberto ou fechado); c) o nível de integração empresarial e 

participação (integrado e não integrado); d) aos objetivos (econômico; mercadológico; 

legislativo, e prevenção de risco), e e) aos ganhos de imagem corporativa. 

As informações para o gerenciamento dessas redes podem ser classificadas em quatro 

categorias, conforme Thierry et. al, (1995): Informação sobre a composição de produtos; 

sobre a magnitude e incerteza dos fluxos de retorno; sobre mercados para produtos 

reprocessados, componentes, e materiais; e, sobre recuperação de produto e operações de 

gerenciamento de resíduos. Quanto à recuperação de um produto pode ser dividida em três 

categorias: a) características do produto; b) características da cadeia de suprimento, e c) 

recursos. 

 

7.3 Opções de Redes para Recuperação de Produtos 
 

A Figura 37 mostra de maneira simplificada as opções para recuperação de produtos 

através de três grandes itens importantes: Reciclagem; Remanufatura, e Reuso. 
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O mercado para produtos reciclados e o mercado para reuso de produtos são diferentes, 

isto é, o produto recuperado não é necessariamente utilizado no processo de produção do 

produto original. 

 
Figura 37 - Redes Reversas 

Fonte: Velela, (2004) (136). 
 

O GRUPO DE FUNCIONAMENTO EUROPEU NA LOGÍSTICA REVERSA - REVLOG dá outra 

dimensão nas opções de recuperação de produtos: produtos reusáveis; reciclados; 

remanufaturados; recondicionados (produtos e componentes), e reparados (produtos e 

componentes): 

a) Reusáveis – esse tipo de recuperação envolve os produtos que não recebem o reparo e 

sim apenas um pequeno reprocessamento como uma limpeza e uma inspeção e trazido a um 

estado onde possas haver diretamente o reuso pelo cliente. Os exemplos são os paletes, 

frascos, etc. 

Um exemplo brasileiro do uso da logística reversa para produtos retornáveis é o da 

Companhia Tomra-Latasa, empresa que tem 30 % de participação da Latasa e outros 70% da 

norueguesa Tomra, voltada para a reciclagem de alumínio e reutilização de plásticos. 

b) Reciclagem - neste tipo de recuperação, o produto não retém sua funcionalidade.  A 

finalidade é usar alguns ou todos os materiais dos bens retornados.  Os materiais recuperados 

podem ser utilizados no processo de produção do produto original ou podem ser entregues as 

outras indústrias.   

                                                 
136 Artigo “Redes Logísticas” da autora Thaís de Andrade Vilela, UNICAM, 2004. 
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c) Reparo de produtos e componentes que são trazidos no estado trabalhando após esta 

operação da recuperação.  A qualidade do bem reparado é geralmente mais baixa do que a 

qualidade de um bem novo.   

d) Recondicionar o produto e componentes são promovidos com padrões da mais alta 

qualidade e/ou operacionais do que o produto original.  

 e) Remanufatura neste tipo de operação da recuperação, os produtos é desmontado 

completamente e todos os módulos e peças são examinados em detalhe. Os componentes são 

reparados ou substituídos como novos.  Os produtos remanufaturados recebem uma garantia 

de qualidade elevada e são entregues na maior parte aos clientes sob contratos de garantia 

como um novo produto. A princípio, os produtos remanufaturados podem ser vendidos no 

mesmo mercado que o produto original. 

Para (LEITE, 2003), a recuperação de produtos está dividida em dois grandes grupos: a) 

pós-consumo que são os produtos que após a sua vida útil tornam-se obsoletos, danificados ou 

não funcionam, ou seja, perdem as suas características básicas de funcionamento e devem ser 

descartados, reparados ou reaproveitados. b) pós-venda que inclui o retorno de embalagens e a 

devolução de produtos ao varejista ou ao fabricante. 

Agora, de acordo com Fleischmann (2001), os fluxos reversos podem ser classificados 

em cinco categorias, a saber: retornos de final de uso, retornos comerciais, retornos 

garantidos, sobras de produção e produtos secundários e embalagens. Mas antes do 

detalhamento desta classificação dois conceitos precisam ser esclarecidos. 

  O primeiro trata da cadeia de suprimentos tradicional que incorpora o fornecedor, 

o fabricante, o atacadista/revendedor, o ponto de vendas e o consumidor, fazendo parte desta 

definição mais um elemento que é o reciclado.  

Na cadeia de suprimentos alternativa encontram-se os mesmos elementos, sendo que o 

fabricante passa a ser chamado de processador. Estas duas cadeias se estruturam e 

estabelecem pontos de contato entre os seus diversos elementos, conforme pode ser verificado 

na figura 38 a seguir. 
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BENS DE PÓS -VENDA

COMERCIALQUALIDADE SUBSTITUIÇÃO 
COMPONENTES

BENS DE PÓS -CONSUMO 

FIM DE VIDA 
ÚTIL

EM CONDIÇÕES 
DE USO 

ESTOQUE
CONSERTO / 
RERFORMA

VALIDADE

RETORNO AO CICLO 
DE NEGÓCIOS 

MERCADO 
SECUNDÁRIO DE 

PRODUTOS  DISPOSIÇÃO 
FINAL

RECICLAGEM 

COMPONENTES 

DESMANCHE 

REMANUFATURA 

MERCADO 
SECUNDÁRIO DE 
COMPONENTES

MERCADO DE 
2ª MÃO

REUSO

MERCADO 
SECUNDÁRIO DE 

MAT. PRIMAS

  
 

A Figura 38 - Fluxos Reversos na Recuperação dos Produtos  
de Pós-consumo e Pós-venda. 

Fonte: Leite, (2003). 
 LEITE, (2003), mostra um exemplo típico é o da geladeira usada sem utilidade para o 

dono, pode ser vendida para uma firma de conserto, transportada para oficina, reparada e 

revendida, como também poderá ser reciclada em um processo de transformação que a 

matéria-prima contida nos seus componentes possa ser reincorporada à fabricação de novos 

produtos. 

A rede para remanufatura de produtos é geralmente aplicada para equipamentos 

complexos, deve ser agregado valor ao produto recuperado e a seqüência dos processos para 

recuperação depende da condição específica do produto coletado. O mercado pode impor 

barreiras diminuindo oportunidades para recuperação. 

Três questões devem ser primeiramente resolvidas para um bom funcionamento da rede 

para remanufatura de produtos: a) onde localizar os equipamentos de remanufatura; b) como 

assegurar um volume sustentável de produtos para serem remanufaturados, e c) como reduzir 

a incerteza do fornecimento de produtos nos centros de remanufatura. 
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8 INCOTERMS (137), FRETES E SEGUROS INTERNACIONAIS. 

 

Referenciar as Condições Internacionais de Exportação e Importação tem o mesmo 

significado do que fazer menção as Transações Comerciais Internacionais. Quando se fala em 

comércio exterior é necessário se ter o conhecimento básico das obrigações nos contratos 

firmados entre exportadores e importadores, como também é imprescindível saber negociar 

para que se possa reduzir o tempo e os gastos, além de eliminar grande parte das incertezas. É 

o que se pretende mostrar neste capítulo.  

Existem vários conceitos de INCOTERMS que será mostrado neste capítulo com seus 

respectivos autores: 

Os INCOTERMS são “os termos reconhecidos internacionalmente por compradores e 

vendedores para determinar quem faz o que e as conseqüências da documentação e o 

pagamento”. (REYNOLDS, 1993 P. 26). (138) 

Segundo (KEEDI, e MENDONÇA, 2000 p. 46). “Toda compra e venda de mercadoria 

internacional implica na definição de um ponto de entrega e recebimento, portanto de um 

local onde ocorre à divisão de riscos e custos entre vendedor e comprador”. 

Conforme (RODRIGUES, 2003), 

Os INCOTERMS são as regras oficiais na International Chamber of Commerce – 
I.C.C. ou Câmera de Comércio Internacional C.C.I., que, vêm sendo regulamentadas 
com o objetivo de criar diretrizes para administrar conflitos oriundos da 
interpretação de contratos internacionais firmados entre exportadores e 
importadores, na transferência de mercadorias e que, portanto, têm sido 
considerados como um padrão de contrato mundial. 
 

Agora SOARES, (2004 P. 148), dá um conceito mais aprontado: 

INCOTERMS é a abreviatura para IN ternational COmmercial TERMS. Trata-se de 
um conjunto de siglas que surgiu espontaneamente na prática do comércio 
internacional, com a finalidade de indicar as responsabilidades das partes na entrega 
e no transporte das mercadorias é talvez o exemplo mais popular e difundido de 
normas da lex mercatoria.  (139) 
 

Logo, as regras utilizadas para esse fim estão definidas nos INCOTERMS, segunda a 

versão de primeiro de janeiro de 2.000, editada pela Câmara de Comércio Internacional, com 

pequenas modificações da Brochura 460 de 1990 (MULTA, 1995). 

                                                 
137 International Commercial Terms – INCOTERMS. 
138 REYNOLDS, Frank. INCOTERMS for Americans: simplifies and answers questions about INCOTERMS for 
U.S. foreign traders. EUA: International Projects, 1993. 
139 Lex mercatoria é um conjunto de quase-leis que regulam as negociações internacionais. 
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Fundamentam-se, principalmente, na necessidade de adaptação à transferência 

eletrônica de dados dos documentos, na fatura comercial, nos conhecimentos internacionais 

de carga, nos certificados de origem e de qualidade etc., e na ratificação das mudanças 

técnicas de transporte, conhecidas como a unitização de cargas, transporte multimodal e roll-

on – roll-off. (140) (BIZELLI,  2000). 

Com a finalidade de facilitar o seu entendimento, os INCOTERMS foram agrupados em 

quatro categorias: Grupos “E” (partida), “F” (transportes principal não pago) “C” (transporte 

principal pago) e “D” (entrega). Eles são representados por três letras, que costumam serem as 

iniciais das explicações de cada um deles, mas padronizados no idioma inglês. Assim, por 

exemplo: Mercadoria entregue livre a bordo do navio, sabe-se que é o Free on Board ou, 

como ele é mais conhecido: FOB (RODRIGUES, 2003). 

Os INCOTERMS definem os direitos e as obrigações mínimas do vendedor e do 

comprador quanto aos fretes e seguros, como também, da movimentação em terminais, 

liberação em alfândegas e obtenção de documentos de um contrato internacional de vendas de 

produtos, 

Como os INCOTERMS as modalidades de fretes marítimos, também são definidos por 

siglas: FI (Free in), as despesas de embarque e estiva são por conta da carga; as de 

desembarque são por conta do armador. FO (Free out) é o inverso do free in; as despesas de 

embarque e estiva correm por conta do armador; as de desembarque por conta da carga. FIO 

(Free In Out) As despesas de embarque, estivas e desembarque correm por conta da carga; 

sem despesas, portanto, para o armador. Liner Terms é a mais utilizada; vem a ser o inverso 

do free in out; as despesas de embarque, estiva, e desembarque estão incluídos no frete sendo, 

portanto, de responsabilidade do armador. 

Os fretes são conceituados como Frete (freight) que são quantia em dinheiro paga 

antecipadamente ou na entrega dos produtos transportados de um local a outro; rendimento 

resultante da movimentação da carga, e, Frete de porta a porta (door to door freight) que 

constitui na cobrança relativa à movimentação da carga, desde as instalações do fornecedor 

até as de entregas. (141) 

      As empresas exportadoras e importadoras devem conhecer os riscos que abrange as 

mercadorias desde a origem até o destino, de modo a cobrir com um seguro suas mercadorias, 

                                                 
140 Roll-on – roll-off é o tipo de navio com rampa na popa ou na proa, por onde veículos transportados por ele 
(com cargas ou vazio) entram a bordo ou saem de bordo diretamente para o cais. Também conhecido como 
Roro. 
141 http://www.canaldotransporte.com.br/letraf.asp 
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em seguradora idônea, mediante o contrato específico. São várias as mercadorias que 

possuem, por suas características peculiares, riscos especiais, que devem ser cobertos por 

seguro, a saber: sujeitas à ruptura (ex. bebidas em garrafas); à fermentação, (ex. mel, frutas, 

etc); as inflamáveis em geral; sujeitas à putrefação (ex. os alimentos); os roedores e insetos 

(ex. os grãos); e, outras. O prêmio do seguro é calculado de acordo com uma série de 

fatores: a natureza das mercadorias a transportar: fragilidade, ruptura possível; tipo de 

embalagem utilizada; local de destino da mercadoria; o alcance da garantia acertada pela 

seguradora; tempo de duração da viagem e as condições climáticas;  e outras. 

Já os seguros são definidos em: 

a) Seguros por dano que dá garantia ao importador ou o exportador de ser reembolsado, 

se a mercadoria for danificada, destruída ou perdida, e  

b) Seguro de Crédito à Exportação que é a garantia do recebimento do valor das 

exportações, caso ocorra atraso de pagamento, pelo importador ou pelo país, por prazo igual 

ou superior a 180 (cento e oitenta) dias. 

Com relação ao seguro de crédito a exportação o economista Saumíneo Nascimento (142) 

no seu artigo Seguro de Crédito às Exportações - Uma Vantagem  Competitiva para Os 

Exportadores, afirma que este seguro “funciona como uma modalidade de garantia para as 

operações bancárias de crédito às exportações, possibilitando a alavancagem das exportações 

brasileiras, fator que garante o ingresso de divisas para o país”.  

Além dos riscos comerciais, o seguro de crédito às exportações cobre outros riscos, a 
exemplo dos riscos políticos e extraordinários que são aqueles decorrentes de 
eventos ocorridos fora do Brasil, tais como: guerras; revoluções; motins; catástrofes 
naturais (ciclones, inundações, terremotos, erupções vulcânicas); moratória geral 
declarada pelo governo do país do devedor ou de um terceiro país através do qual o 
pagamento seja efetuado; medida ou decisão de um governo estrangeiro 
impossibilitando a execução do contrato; acontecimentos políticos, dificuldades 
econômicas ou medidas legislativas ou administrativas adotadas fora da Brasil, 
impedindo ou retardando a transferência de fundos devidos em razão do contrato. 
Por todos estes fatores podemos afirmar que este é um grande diferencial 
competitivo que o exportador possui em relação aos demais agentes produtivos que 
negociam no mercado interno, mesmo com a inclusão destes custos na sua formação 
de preços (prêmio do seguro). A operação é amplamente vantajosa, face à segurança 
permitida pela modalidade de seguro e, além disso, no comércio externo há uma 
série de outros incentivos que permitem ao exportador uma significativa 
alavancagem na margem de contribuição nos seus produtos negociados. 

 

                                                 
142   Economista, Mestre em Geografia, Agente de Exportações do Banco do Nordeste e Professor Substituto da 
UFS - Departamento de Economia. http://www.exportnews.com.br/artigos/aa27.htm 
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Como já foi dito, nas transações internacionais de mercadorias, as condições em que os 

produtos devem ser exportados utilizam-se de regras definidas nos International Commercial 

Terms – INCOTERMS. 

Uma operação de comércio exterior com base nos INCONTERMS reduz a possibilidade 

de interpretações controversa e de prejuízo a uma das partes envolvidas, isso porque as regras 

são internacional, definidas pela Câmara de Comércio Internacional – CCI aceitas 

internacionalmente. Elas evidenciam: direitos e obrigações relativas ao transporte e aos danos 

e perdas da mercadoria negociada. 

“Desde 1990, são treze os INCOTERMS organizados pela CCI em quatro grupos”. A fim de 
facilitar o seu entendimento a Tabela 9 mostra a estrutura dos INCOTERMS.  

Tabela 9 - Estrutura dos INCOTERMS 

Grupo "E" (partida) EXW 
EX Works - A partir do local de produção (... 
local designado: fábrica, armazém, etc.). 

FCA 
Free Carrier - Transportador livre (... local 
designado). 

FAS 
Free Alongside Ship - Livre junto ao costado 
do navio. (... porto de embarque designado). 

Grupo "F" (transporte principal não 
pago) 

FOB 
Free on Board - livre a bordo (... porto de 
embarque designado). 

CFR 
Cost and Freight - custo e frete (... porto de 
destino designado). 

CIF 
Cost, insurance and freight - custo, seguro e 
frete (... porto de destino designado). 

CPT 
Carriage Paid to... - transporte pago até... 
(local de destino designado...). 

  
Grupo "C" (Transporte principal pago) 

CIP 
Carriage and Insurance Paid to... - transporte 
e seguros pagos até... (... local de destino 
designado). 

DAF 
Delivered at Frontier - entregue na 
fronteira... local designado) 

DES 
Delivered Ex Ship - entregue a partir do 
navio (... porto de destino designado). 

DEQ 
Delivered Ex Quay - entregue a partir do cais 
(... porto de destino designado). 

DDU 
Delivered Duty Unpaid - entregue com 
direitos não-pagos (... local de destino 
designado). 

Grupo "D" 

DDP 
Delivered Duty Paid - entregue direitos 
pagos (... local de destino designado).  

 Fonte: Ramberg, (1999 P. 39). Adaptado de RAMBERG, J. ICC Guide to INCOTERMS 2000: understanding 
and practical use França: ICC Publishing, 1999 p. 39. Apud Adaptado de Soares, (2004 p. 150). 
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Ao definir a condição de venda através da sigla dos INCOTERMS, automaticamente 

estão sendo estabelecidas as responsabilidades do exportador e do importador. Entre as 

condições de venda ou INCOTERMS mais utilizados no comércio exterior, incluem-se as 

seguintes: (143) 

• Grupo E – EXW (Ex Works - Local de produção designado) - a obrigação do 

exportador é apenas produzir a mercadoria e deixá-la à disposição do importador no local de 

origem combinado (fábrica, depósito, armazém, etc.). Por essa razão, o importador é 

responsável pela contratação e pagamento do frete e do seguro internacional, assim como 

assume todos os custos necessários à exportação do produto. Aplica-se a qualquer meio de 

transporte, principalmente via rodoviária; 

• Grupo F – FCA (Free Carrier - Transportador livre. Entregue no local designado) - 

o exportador tem a obrigação de entregar a mercadoria em um local designado, livre para 

exportação, à custódia do transportador, do agente de carga ou de qualquer pessoa e/ou 

empresa indicada pelo importador como responsável pela execução do transporte. A partir do 

local combinado, o importador assume todos os custos para embarcar a mercadoria e colocá-

la no destino final no exterior. Aplicável em qualquer modalidade de transporte, 

principalmente, vias aérea, rodoviária e ferroviária; 

• Grupo F – FAS (Free Alongside Ship – Livre no costado do navio no porto de 

embarque designado), as obrigações do exportador encerram-se ao colocar a mercadoria no 

cais, livre no costado do navio. A partir daquele momento, o importador assume todos os 

riscos.   

• Grupo F – FOB (Free on Board - Livre a bordo no porto de embarque designado) - 

o exportador tem a obrigação de colocar a mercadoria dentro do navio, assumindo todos os 

custos até aquele ponto. O importador é o responsável pela contratação e pagamento do frete e 

seguro internacional. Essa condição é utilizada apenas nas exportações via marítima ou 

fluvial; 

• Grupo C – CFR (Cost and Freight - Custo e Frete) - o exportador tem a obrigação 

de colocar a mercadoria dentro do navio e assumir os respectivos custos, além de contratar e 

pagar o frete internacional até o destino no exterior. Igualmente usada somente, nas operações 

transportadas via marítima ou fluvial; 

                                                 
143 Adaptado de Soares, (2004), e de vários manuais de exportação fornecida pelo (SEBRAE, 1999), BANESPA 
(1988) e o Manual do exportador de Nicola Minervini, São Paulo: Makron Books, 1996. 
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• Grupo C – CIF (Cost, Insurance and Freight - Custo, Seguro e Frete até o porto de 

destino designado), semelhante à condição CFR anterior, apenas com o exportador sendo 

responsável também pela contratação e pagamento do seguro contra riscos de perda ou dano 

às mercadorias durante o transporte. Aplicável exclusivamente nas exportações via marítima 

ou fluvial; 

• Grupo C – CPT (Carriage Paid to - Transporte pago até o local designado no 

exterior), essa condição de venda tem características idênticas a CFR, sendo que a CPT é 

aplicável a qualquer meio de transporte, notadamente via rodoviário, aéreo ou ferroviário. O 

risco de perda ou dano dos bens, assim como quaisquer aumentos de custos, é transferido do 

exportador para o importador quando as mercadorias forem entregues à custódia do 

transportador e não no local designado para seu despacho ao exterior. 

• CIP (Carriage and Insurance Paid to - Transporte e Seguro pagos até o local de 

destino designado), esse INCOTERM é equivalente ao CIF, com a diferença que o CIP é 

utilizado em qualquer modalidade de transporte, seja via rodoviária, aérea ou ferroviária. 

Deve-se destacar que, direta ou indiretamente, o importador sempre arcará com todos os 

custos para a colocação da mercadoria no destino final, os quais, quando sob responsabilidade 

do exportador, serão repassados ao importador.  

• Grupo D – DAF (Delivered ai Frontier - Entregue na fronteira, no local designado), 

esta condição é basicamente utilizada nos transportes efetuados por ferrovias e/ou rodovias. 

Em nosso caso, aplica-se a países que tenham fronteiras com o Brasil. As obrigações do 

exportador encerram-se no momento em que as mercadorias são colocadas na fronteira, livres 

e desembaraçadas, antes da divisa aduaneira do país limítrofe. 

• Grupo D – DES (Delivered Ex Ship - entregue dentro do navio, no porto de destino 

designado), O exportador tem a obrigação de colocar a mercadoria a bordo do navio, no 

destino estipulado pelo contrato, assumindo, integralmente, todos os riscos e despesas até 

aquele ponto, no exterior, antes do seu desembaraço para a importação.  

• Grupo D – DEQ (Delivered Ex Quay - Entregue no cais no porto de destino 

designado), o exportador deve colocar a mercadoria desembaraçada à disposição do 

importador no cais de destino designado, sendo de sua responsabilidade todas as despesas e 

riscos até sua entrega ao comprador no exterior. Obs. No contrato DEQ, pode existir uma 

cláusula opcional chamada de Ex quay duty on buyer’s account, estipulando que o 

desembaraço das mercadorias ficará por conta do importador. 
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• Grupo D – DDU (Delivered Duty Unpaid – (Mercadoria entregue e direitos não 

pagos, no local de destino designado), o exportador deve colocar a mercadoria à disposição do 

importador no ponto designado no exterior, sendo de sua responsabilidade assumir todas as 

despesas e riscos envolvidos para levar as mercadorias até o destino indicado, exceto os 

gastos com pagamento de direitos aduaneiros, impostos e demais encargos da importação). 

• Grupo D – DDP (Delivered Duty Paid – (Mercadoria entregue e direitos pagos no 

local de destino designado), o exportador assume o compromisso de entregar a mercadoria no 

local de destino designado, com todos os direitos aduaneiros e imposto pagos). 

Considerando-se que o importador, direto ou indiretamente, arcará com todos os gastos 

para importação da mercadoria, a princípio, todas as condições de venda ou INCOTERMS são 

iguais, todavia, para o exportador a melhor condição é aquela em que ele desembolse menos 

no momento do embarque, ou seja, nas modalidades onde as contratações dos serviços 

encerrem na origem, por exemplo: EXW – FAS – FOB – FCA. 

Logo após da escolha de um INCOTERMS, a ser utilizado na transação comercial, o 

exportador e o importador deverão ficar atentos para que a utilização da condição de venda 

não venha a infringir eventuais dispositivos legais ou administrativos, vigentes em seus 

respectivos paises. 

 

8.1 Fretes e Seguros  
 

Normalmente, o frete é composto de: a) fretes básicos, calculados sobre o peso ou 

volume da mercadoria e a distância percorrido; b) taxa ad valorem, calculada sobre o valor 

FOB da mercadoria, e c) Taxa de expediente, pode ser cobrada para cobrir despesas com a 

emissão do Conhecimento de Embarque. Existem duas modalidades de pagamentos: pré-pago 

(prepaid) pago na origem, ou seja, na ocasião do embarque, pelo exportador; e a pagar 

(collect), pago no destino, pelo importador.  

Ao observar a estrutura da rede logística e como estão ocorrendo os fluxos de 

transportes entre os elos desta cadeia podem ser identificadas oportunidades de utilizar 

veículos em trânsito de retorno para evitar o envio de outro veículo na mesma direção.  
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Tabela 10 - Preços Relativos dos Diferentes Modais (em US$ por 1000 ton-quilômetro). 

MODAIS USA (US$) BRASIL (*) (US$) BRASIL/USA 

Aéreo 320 523 1,63 

Rodoviário 56 19 0,33 

Ferroviário  14 11 0,79 

Dutoviário  9 11 1,22 

Aquaviário  5 7 1,40 
Fonte: FLEURY, (2005) (144) 
(*) Os dados do Brasil foram convertidos para US$ a uma taxa de R$2,50 reais por dólar. 

 
Verifica-se nesta Tabela apenas uma coincidência com relação o preço do frete entre o 

Brasil e os Estados Unidos, os transporte mais oneroso em ordem de grandeza são: aéreo, 

rodoviário, ferroviário, dutoviário e aquaviário.  

Fazendo uma comparação nestes modais verifica-se que o transporte aéreo, dutoviário e 

aquaviário são mais dispendiosos no Brasil enquanto que os rodoviários e os ferroviários as 

situações se invertem quando comparadas com aos Estados Unidos. Já com relação aos preços 

o rodoviário é 4,0 vezes superior ao ferroviário nos Estados Unidos e no Brasil de apenas 1,7 

vezes. 

Na última coluna verifica-se o valor do frete dos modais de transportes, se fizermos uma 

comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, verifica-se que o modal rodoviário é muito 

menor do que praticado nos Estados Unidos, no entanto, os aéreos, dutoviários e aquaviários, 

os preços no Brasil são superiores aos praticados nos Estados Unidos. 

Com relação ao transporte rodoviário “o preço aqui é um terço do preço praticado lá 

fora. Isto nos leva a concluir que o preço do rodoviário está exageradamente baixo, qualquer 

que seja a comparação efetuada. Isto faz com que haja uma grande preferência pelo uso do 

rodoviário no país, como veremos mais adiante”. Fleury, (2005) 

Para se obter um bom resulta sobre os fretes Pozo, (2002 p. 174), comenta, sobre: 

Negociação de fretes. Se o gerente de transporte considera que existe uma condição 
que favorece as circunstâncias, é o caso de solicitar redução nos fretes. 
Competição. Na existência de diferenças significativas entre serviços de transportes 
diferentes ou entre fretes de modais, o gerente de tráfego pode usar da ameaça de 
mudança para obter fretes mais favoráveis. Isso só funciona se o cliente for 
importante e tiver bom relacionamento com o prestador do serviço. 

                                                 
144 Artigo Gestão Estratégica de Transportes de Paulo Fernando Fleury:  http://daroncho.com/fatec/gtc-
gestao.pdf . Acessado em agosto 2008. 
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Produtos semelhantes. Pode ser negociado o preço de produtos semelhantes, isto é, 
no peso, no volume, na fragilidade e no risco. Podem-se comparar também produtos 
similares, se não houver frete específico. 
Maior volume de carga. Com os fretes menores o gerente pode argumentar o 
aumento do volume de cargas para o transportador. Dessa forma, tanto o usuário 
como os transportadores se beneficiam com a diminuição de taxas. Para grandes 
volumes, a administração nos preços é justificada com base no maior fluxo 
transportado. 
Auditoria de cobrança de fretes. O gerente de transporte deve ter sempre o 
controle dos fretes, para que nada seja cobrado a mais do combinado, pois os 
transportadores contratados não podem cobrar nada a mais nem a menos pelos 
serviços prestados. Os erros nos cálculos podem ocorrer pelo uso incorreto das 
tabelas, descrições ou pesos errados, e até roteiros equivocados. Pela possibilidade 
de erro, o departamento de transporte deve conferir as faturas de fretes. Existe 
também a possibilidade de contratar uma agência externa para auditoria; elas 
costumam trabalhar com porcentagem dos valores faturados a mais que encontrar, 
isto é, nada será pago, se não encontrar faturamento em excesso, Esses auditores 
também verificam pagamentos duplicados. 
Rota ou plano de viagem. Para a montagem da rota, é necessário um cálculo para 
direcionar os veículos pelas vias, rios ou corredores aéreos. É necessário combinar 
mínima distância e mínimo tempo. Esse cálculo pode ser feito manualmente quando 
se trata de rotas curtas e conhecidas. É seguro ser calculado por meio de 
computadores. 
Roteirização e programação de veículos. O despachar o veículo da base central, 
para uma série de paradas, devendo então retornar à base central é um problema que 
as empresa de frota própria enfrentam. É comum nas rotas aéreas de cargas 
regionais, operação de entregas de mercadorias, roteiros de ônibus escolar ou 
abastecimento de supermercados. 

 

 
8.2 Seguros por Dano 

 

O seguro por danos dá garantia ao importador ou o exportador de ser reembolsado, se a 

mercadoria for danificada, destruída ou perdida. 

Os tipos de documentos são: apólice de seguro e certificado de Seguro. 

Os tipos de seguro são denominados de embarque específico e embarques múltiplos: 

com Franquia (quantia deduzida de qualquer valor que venha a ser pago por danos ou perdas) 

e Valor do seguro (quantia máxima que a companhia de seguros pagará ao beneficiário se 

houver perda total). 

 

8.2.1 Seguro de Crédito à Exportação 

 

É a garantia do recebimento do valor das exportações, caso ocorra atraso de pagamento, 

pelo importador ou pelo país, por prazo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias. 

Os tipos de riscos cobertos à exportação são: 
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Comerciais representados pela falência, concordata ou inadimplência do importador por 

prazo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias, e 

Políticos e extraordinários, caracterizados por moratória declarada, centralização de 

câmbio, proibição de remessa de divisas ao exterior pelo país devedor por prazo igual, ou 

superior a 180 (cento e oitenta) dias e terremotos, inundações, furacões, erupções vulcânicas e 

outros fenômenos naturais com conseqüências catastróficas. 

As responsabilidades pelos riscos são da Sociedade Brasileira de Crédito à Exportação - 

SBCE, garante os riscos comerciais nas exportações com prazo de pagamento de até 2 (dois) 

anos; ao Governo brasileiro, nas operações que ultrapassem o prazo de 2 (dois) anos, assume 

o risco comercial, através do Fundo de Garantia à Exportação — FGE, e o Governo brasileiro 

assumem integralmente os riscos políticos e extraordinários, independentemente de prazo de 

pagamento da exportação. 

Os valores cobertos pelo seguro são os riscos comerciais - corresponderá a 85% do 

valor da operação, na condição de venda negociada, sendo o exportador responsável pelo 

risco referente aos 15% complementares, e risco político e extraordinário — O nível de 

cobertura pode alcançar 90%, com o exportador assumindo o saldo de 10%. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Os objetivos do trabalho se propuseram em produzir uma apresentação comentada do 

desenvolvimento teórico científico da logística internacional. Levantando informações sobre 

os fundamentos teóricos; pesquisando as modalidades de transportes; analisando os conceitos 

de canais de distribuição reversa; investigando a unitização de cargas; estruturando os 

conceitos de Incoterms, fretes e seguros internacionais; apresentando a administração da 

recuperação do produto, e, finalmente a compreensão das ferramentas gerenciais e analíticas, 

foram integralmente alcançados.  

Por se tratar de um trabalho de pesquisa direcionado ao profissional da área de logística 

e de estudantes interessados no assunto, o conteúdo apresentado fornece conceitos e 

fundamento para desenvolvimentos de produção cientifica, e estudos de casos dentro da 

organização. 

Para o comércio internacional é necessário ser implantados diversas melhorias nos 

modais de transportes, para que haja igual disponibilidade e qualidade, a fim de garantir um 

desenvolvimento adequado de todo o sistema de transporte. 

O poder público necessita dirigir mais ações para a melhoria da infra-estrutura de 

transporte, englobando investimentos nos diferentes modais, viabilizando o aumento da 

eficiência e proporcionando a intermodalidade (exige para cada etapa de transporte à emissão 

de um conhecimento). 

Já, as empresas exportadoras e importadoras brasileiras devem escolher o modal que 

melhor se encaixe as suas necessidades a fim de minimizar os custos dos produtos e 

maximizar a competitividade. Sempre optando pela multimodalidade, visto que esse tipo de 

transporte permite a movimentação mais rápida, maior proteção da carga, redução dos riscos 

de danos avarias e diminuição dos custos.  

Com relação à unitização de cargas ficou provado neste trabalho ser uma ferramenta 

eficiente na diminuição do tempo de carga e descarga de materiais, além de oferecer maior 

segurança aos produtos e permitir um controle muito mais eficiente dos estoques. 

Foram mostradas as diversas formas de unitização, e cada empresa deve buscar aquela 

que melhor se adapta às suas necessidades. 

No caso dos paletes, estão surgindo materiais alternativos à madeira, a fim de atender 

pressões ecológicas de certos países e minimizar o impacto ecológico que a sua fabricação 

proporciona ao meio ambiente. 
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No que diz respeito à embalagem, sabe-se que ela representa custo para as organizações, 

por essa razão é de suma importância que se façam pesquisas e testes com novos materiais 

que possibilitem atender às necessidades ditadas pela adequada movimentação dos diferentes 

tipos de mercadorias e, simultaneamente reduzam-se os custos das embalagens. 

Outro assunto importante para as empresas brasileiras a fim de se posicionarem no 

mercado concorrente e competitivo, é saber distinguir os processos diretos e reversos dos 

canais de distribuição; sem ter o conhecimento da trajetória da vida útil de um produto; sem 

os dados da movimentação desses produtos, e com o mínimo conhecimento de logística, seja 

ela direta, reversa, empresarial, social etc., jamais, competirá com seus concorrentes.  

Logo, a Logística Reversa reflete em vantagens competitivas ao nível de menores custos 

e melhoria de serviço ao consumidor, reduz o ciclo de vida dos produtos que envolvem o 

aumento das quantidades de produtos de pós-venda e de pós-consumo. 

Outro fator relevante da Logística Reversa é quanto a exigências das legislações 

ambientais e exigências de certificação ISSO 14000. Conclui-se o que era “problema” para a 

empresa pode se tornar oportunidade. Conseguintemente, foram pesquisados vários conceitos 

de Logística Reversa e colocados à disposição dos leitores. 

A Administração da Recuperação do Produto faz parte da Logística Reversa.       

Quando a empresa investe neste setor ela garante bons resultados para o futuro, tanto para si 

como para todos. 

Na cadeia comercial os ciclos dos produtos não acabam quando são usados e 

descartados pelo consumidor. Há muito se fala em reciclagem e na Recuperação desses 

produtos ou dos materiais empregados na produção dos mesmos. No meio empresarial este 

assunto tornou-se corriqueiro em face às exigências com o meio ambiente estimulando a 

responsabilidade da empresa sobre o fim da vida do produto.  

O trabalho apresentou valores econômicos, sociais e ecológicos dos produtos reusados, 

reciclados, reparados, recondicionados ou remanufaturados. 

O leitor terá a oportunidade de conhecer a cadeia e as opções para a recuperação de 

produtos, além de mostrar os fluxos reversos de pós-consumo e pós-venda na restauração 

desses bens. Como também, conhecer as áreas de atuação da Administração da Recuperação 

de Produtos.  

Conclui-se que as empresa brasileira devem atuar com responsabilidade social 

conhecendo a Logística Reversa e a Administração da Recuperação do Produto para evitar 

problemas sociais e político-legais. 
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 Empresas exportadoras e importadoras devem utilizar regras definidas pela Câmara de 

Comércio Internacional – CCI aceitas internacionalmente, representadas pela sigla conhecida 

como Incoterms. Só assim poderá evitar riscos; reduzir os custos dos fretes, seguros, 

movimentação de cargas em terminais, liberações em alfândegas, como também a obtenção 

de documentos em cada processo de exportação e importação, na remessa de mercadorias de 

um país para outro.  

Existem empresas brasileiras de pequeno e médio porte utilizando-se dos Incoterms 

quase totalmente por sugestão de seus importadores ou provedores logísticos e não como 

ferramenta de redução de custos ou de desempenho logístico. 

Os seguros internacionais podem ser de transporte de mercadorias, de seguro de crédito 

à exportação, cobrindo riscos comerciais e políticos, e de rejeição de mercadorias. Para lidar 

adequadamente com o seguro se faz necessário conhecer os diversos termos, são eles: 

segurado, beneficiário, risco, valor segurado, prêmio de seguro, sinistro, valor indenizado, 

sub-rogação, franquia etc. 

Conclui-se que as empresas brasileiras envolvidas nas exportações e importações devem 

estar atentas quanto ao seguro de transporte a fim de evitarem perdas físicas e financeiras. As 

perdas financeiras são eliminadas e ou minimizadas, através de atividades de prevenção de 

riscos e pagamento de sinistros.  

Com relação às ferramentas gerenciais e analíticas foram alcançados os seus objetivos, 

mostrando que no Brasil as empresas já utilizam várias dessas ferramentas tais como o EDI; 

INTERNET; RR; MRPII; ERP e ECR como instrumentos na condução de planos estratégicos, 

táticos e operacionais no gerenciamento da cadeia de abastecimento. 

Para o controle de qualidade, produtividade, automação e desenvolvimento de produto 

as empresas brasileiras utilizam o Just-In-Time e o KANBAN. 

Nos Estados Unidos e Europa além dessas ferramentas as maiorias das empresas 

utilizam o EFR e CPFR, cujo foco é o consumidor. No Brasil são poucas as empresas que 

fazem uso dessas ferramentas. 

Outro fato interessante é o uso da “postergação” pelas empresas japonesas, americanas e 

européias. Essas empresas utilizam como instrumento estratégias para aprimorar o 

desempenho das empresas no mercado, reduzindo tempo e custos com estoques sem 

prejudicar a qualidade do produto. Como exemplos, os automóveis fabricados no Japão e 

exportados para os Estados Unidos, e os acessórios de veículos fabricados na França e 

destinados ao mercado consumidor da Espanha. 
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Finalmente, o trabalho trouxe importantes conhecimentos para a área de logística e 

comércio internacional, organizando diversos conceitos em um único trabalho que 

proporcionará uma forte contribuição para as faculdades e universidades sendo, portanto um 

organizador de conceitos e informações práticas e acadêmicas, permitindo assim a conclusão 

da formação do profissional envolvido nesta pesquisa.  
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ANEXOS 

 

SIGLAS NOMECLATURA 

ABGROUP Desenvolvimento de Negócios 

ABIOVE  Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 

ABML  Associação Brasileira de Movimentação e Logística 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AEB Associação de Comércio Exterior do Brasil 

AFRMM  Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante 

AMA  American Marketing Association 

ANTAQ  Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

ANTT  Agência Nacional de Transportes Terrestre 

ASA American Standard Association 

ASLOG Associação Brasileira de Logística 

CCI Câmara de Comércio Internacional 

CD Centro de Distribuição 

CDR Canais de Distribuição Reversa 

CEL  Centro de Estudos em Logística do COPPEAD/UFRJ 

CFR Cost and Freight (Custo e Frete) 

CIF Cost, Insurance and Freight (Custo, Seguro e Frete até o porto de destino 
designado) 

CIP Carriage and Insurance Paid to (transporte e Seguro pagos até o local de 
destino designado) 

CLM  Council of Logistics Management 

CNT Confederação Nacional de Transporte 

CONAMA  Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CPFR Planejamento Colaborativo de Previsão e Reabastecimento 

CPT Carriage Paid to (transporte pago até o local designado no exterior) 

CSCMP Council of Supply Chain Management Professionals 

DAF Delivered air Frontier (entregue na fronteira, no local designado) 

DDP 

 

Delivered Duty Paid (mercadoria entregue e direitos pagos no local de 
destino designado) 

DDU Delivered Duty Unpaid (mercadoria entregue e direitos não pagos, no local 
de destino designado) 
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DEQ Delivered Ex Quay (entregue no cais no porto de destino designado) 

DÊS Delivered Ex Ship (entregue dentro do navio, no porto de destino 
designado) 

ECR Efficient Consumer Response (sistema de resposta eficiente ao consumidor) 

EDI Electronic data Interchange (Intercâmbio Eletrônico de Dados)  

EFR Resposta Eficiente ao Reabastecimento 

EOQ Economic Order Quantity (quantidade econômica do pedido)   

ERP Enterprise resource planning (planejamento dos recursos da empresa) 

EXW Ex Works (local de produção designado) 

FAZ Free Alongside Ship (livre no costado do navio no porto de embarque 
designado) 

FCA Free Carrier (transportador livre, entregue no local designado) 

FGE Fundo de Garantia à Exportação 

FOB Free on Board (livre a bordo no porto de embarque designado) 

FTL Full Truck Load 

GUIALOG  Guia de Logística 

IATA  International Air Transport Association 

IBRALOG  Instituto Brasileiro de Logística 

ICCE International Center of Competitive Excellence 

IMAM  Inovação e Melhoramento na Administração Moderna 

INCOTERMS  IN ternational COmmercial TERMS 

INFRAERO  Aeroportos Brasileiros 

ISSO International Organization for Standardization 

JIT Just-in-time (produzir a quantidade certa, no momento da sua utilização) 

Log&Mam  

LTL Less Than Truckload 

MRPI Materials Requirements Planning (planejamento das necessidades de 
materiais) 

MRPII Manufacturing Resources Planning (planejamento de recursos de 
manufatura) 

PCP Programação e Controle da Produção 

PRM Product Recovery Management (administração da recuperação de produtos) 

REVLOG  The European Working Group on Reverse Logistics (Grupo de 
Funcionamento Europeu na Logística Reversa) 

RLEC Reverse Logistics Executive Council 

REPET Empresa de Reciclagem de Pets 
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RR Quick Response - QR (programa de respostas rápidas RR) 

SBCE Sociedade Brasileira de Crédito à Exportação 

SCM Supply Chain Management 

SHN Sistema de Informática e Serviços 

SISCOMEX Sistema Integrado de Comércio Exterior 

XML Extensible Markup Language (linguagem de marcação extensível para 
comunicação de dados pela Internet em formato estruturado) 

 

 

ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS CONSULTADOS 

Dentre as organizações internacionais consultadas destacam-se: (COUNCIL OF 

LOGISTICS MANAGEMENT - CLM, HOJE DENOMINADA DE COUNCIL OF SUPPY 

CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS - CSCMP). (THE EUROPEAN WORKING 

GROUP ON REVERSE LOGISTICS - REVLOG); (ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM, 

ECONOMETRIC INSTITUTE REPORT); (JOURNAL OF BUSINESS LOGISTICS); 

(JOURNAL OF DEMOCRACY); (OMEGA, PUBLISHER: ELSEVIER SCIENCE); (THE 

ACM PORTAL); (INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTICS MANAGEMENT); 

(INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS AND PRODUCTION MANAGEMENT); 

(REVERSE LOGISTICS EXECUTIVE COUNCIL - RLEC); (GENCO SUPPLY CHAIN 

SOLUTIONS) etc. 

Entre as organizações nacionais examinadas sobressaem-se: (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE MOVIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA – ABML ); (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA – ASLOG); (GUIA DE LOGÍSTICA – GUIALOG); 

(REVISTA VENCER! (CANALLOGÍSTICA)); (CENTRO BRASILEIRO DE 

APERFEIÇOAMENTO LOGÍSTICO - GRUPO CEBRALOG); (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE LOGÍSTICA - IBRALOG); (DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS – ABGROUP). 

(REVISTA TECNOLÓGICA). 


