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RESUMO 
 
 
              Este trabalho teve como objetivo verificar o estágio da organização logística 

no segmento industrial do Estado de Pernambuco. Foram realizados quatro estudos 

de casos em empresas industriais com administração local, utilizando-se como base 

para coleta e análise de dados o modelo Leading Edge, desenvolvido por Donald 

Bowersox, adaptado para a realidade local. Conforme o modelo, o grau de 

desenvolvimento logístico das empresas de ponta é resultante de um excelente 

desempenho em três dimensões : formalização da organização logística, 

monitoramento do desempenho logístico e o nível de adoção de tecnologia da 

informação. O excelente desempenho nestas dimensões tende a tornar as empresas 

mais flexíveis e eficientes. Verificou-se que todas as empresas pesquisadas estão 

caminhando no sentido de aderir cada vez mais ao modelo utilizado e que já 

possuem uma percepção muito clara da visão estratégica e da importância da 

logística.  
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ABSTRACT 
 
 
              The purpose of this study is to verify the rates of logistics organization in 

factories in the State of Pernambuco, Brazil. The analysis of these four cases studies 

was based on the Leading Edge Mode devoloped by Donald Bowersox (1992), and 

adapted to the local reality. According to that model, the logistics development rates 

of companies is a result of an excelent performance measurement, and the adoption 

leval of information technology. Companies which have those dimensions well 

developed tend to be come more flexible and efficient. We have concluded that these 

companies are working in order to adhere as much as they can to the model and that 

they have already had a clear perception of the strategic vision and the importance of 

logistics. 

 
Key-Words : Logistics organization, Manufactories, Bowersox Model, Information 

Technology, Formalization, Performance Measurement and Flexibility. 
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1.DEFINIÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

              O processo de globalização dos mercados tem imposto a modernização dos 

sistemas produtivos em quase todas as economias do mundo. A nova ordem 

econômica tem estabelecido novos conceitos de produção, orientados para a 

consecução de metas cada vez mais ambiciosas em um ambiente cada vez mais 

dinâmico e flexível. 

              Esta nova ordem econômica tem expandido novos mercados para as mais 

diversas empresas nos vários ramos de atividade, exportando, além de capital, 

produtos e serviços, novos fundamentos de administração de recursos humanos, 

financeiros e tecnológicos, buscando um posicionamento competitivo no mercado.  

              Dada a mobilidade de capitais por parte dos grandes grupos econômicos 

internacionais, estes têm se utilizado do emprego privilegiado de plantas industriais 

implantadas a partir de incentivos fiscais ou acesso privilegiado aos canais de 

comercialização, beneficiando-se, neste último caso, da aquisição de marcas 

consolidadas no mercado a ser atingido. De forma específica, a indústria brasileira – 

considerando-se as empresas de capital controlado por cidadãos brasileiros – tem 

sido assediada de forma significativa quanto ao seu posicionamento competitivo nos 

diversos segmentos da indústria. 

              Christopher (1999b, p. 20), considerando este aspecto afirma que “a única 

função deixada para as empresas nacionais será o atendimento de demandas locais 

específicas, como, por exemplo, a indústria alimentícia.” 

              No intuito de obter ou otimizar suas vantagens comparativas e seguindo 

esta linha de raciocínio, muitas empresas de capital nacional têm buscado aprimorar 

seus processos de fabricação e comercialização. 

              Dentre os conceitos mais enfocados da área de produção, o gerenciamento 

de estoques tem apresentado, desde o início da década de 80, a partir de conceitos 

de produção oriundos do Japão, evoluindo do conceito de lote econômico à 

combinação dos conceitos de JIT – “just-in-time”  e de MRP – “Material 

Requirements Planning”, conforme abordagens de Slack et al(1997, p. 498)  e 

Christopher (1999b, p. 12). 

              Intrinsecamente ligado ao conceito de estoque e conseqüentemente ao 

tempo de resposta às demandas de produto final e fornecimento de matérias-primas, 
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a disponibilidade vem-se constituindo em vantagem competitiva duradoura, na 

medida em que visa “uma resposta a tempo para uma demanda volátil”, conforme 

Christopher (1999b, p. 19). 

              Nesta linha, Christopher (1999a, p. 7) afirma que há uma crescente 

percepção de que o atendimento ao cliente representa um dos poucos meios de 

diferenciação  em um mundo de produtos similares. 

              Chetochine (2000, p. 60) cita que :                              
O comprador pode, se não achar o produto, transferir sua compra para outro 
produto ou marca que lhe pareçam compatíveis. Diz-se então que ele troca, 
faz a substituição das suas compras. Pode também resolver não comprar, 
adiar a compra ou tentar achar o produto em outro ponto-de-venda.  

 

              Christopher (1999a, p. 7) complementa afirmando que a fusão de marketing 

e logística deveria ser um componente essencial da estratégia empresarial e não 

algo independente, sujeito a uma administração e a uma responsabilidade de 

planejamento distintas. 

              Atualmente, as empresas estão trabalhando mais próximas dos seus 

fornecedores, com o objetivo de serem mais suscetíveis às necessidades variáveis 

de seus clientes. Dessa forma, elas estão reduzindo significativamente, e, em alguns 

casos, eliminando seus estoques de proteção previamente estabelecidos (DAVIS; 

AQUILANO; CHASE, 2001, p. 392). 

 
Apenas recentemente muitos empresários passaram a reconhecer a 
importância da disponibilidade. Este termo fica ainda mais difícil de ser 
compreendido quando consideramos a importância atribuída ao antigo 
ditado que diz que o marketing se resume em “o produto certo, no lugar 
certo e na hora certa”. Contudo, as empresas apresentam preocupação 
apenas relativa quanto aos conceitos de logística e da realidade envolvida 
em como atender melhor aos clientes a um custo mais baixo. Ademais, os 
planos de marketing da maioria das empresas não consideram 
adequadamente os assuntos relacionados à distribuição (CHRISTOPHER, 
1999a, p. 7). 

                

              Os ciclos de vida de produtos continuam diminuindo, à medida que a 

competição lança novos produtos a uma taxa cada vez maior, na esperança de obter 

uma parcela de mercado e uma vantagem competitiva. Para responder rapidamente 

à introdução de novos produtos, uma empresa precisa possuir processos flexíveis 

que podem ser facilmente convertidos para atender a novas necessidades de 

produtos. Além disso, a flexibilidade pode também ser alcançada através da 
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transferência de mais responsabilidade para os fornecedores (DAVIS; AQUILANO; 

CHASE,  2001, p. 395). 

              Os clientes e consumidores tornaram-se mais exigentes quanto ao serviço 

prestado pelas organizações. Coincidem com essa pressão a tendência para a 

maturidade do mercado, que ocasiona o declínio da fidelidade à marca, e a 

tendência ao que pode ser descrito como mercados de “commodities”. Assim, é bem 

provável que os clientes sejam menos influenciados aos apelos publicitários 

convencionais e tornem-se mais receptivos a questões como disponibilidade, 

velocidade de resposta e suporte para produtos (CHRISTOPHER, 1999a, p. 8). 

              Para avaliar o estágio de desenvolvimento de empresas no que se refere à 

flexibilidade, tanto qualitativa, quanto quantitativa, no atendimento de seus clientes,  

Bowersox desenvolveu o modelo denominado “Leading Edge”, no qual vincula 

aspectos como formalização da atividade de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos na estrutura organizacional da empresa, adoção de tecnologia, 

monitoramento do desempenho à flexibilidade necessária à competitivade desta 

empresa. 

              Em estudos anteriores, Silva (1995) desenvolveu pesquisa, com a utilização 

do mesmo modelo, com 10 (dez) grandes empresas nacionais, nos ramos de 

distribuição de derivados de petróleo, metalúrgica (linha branca), atacado e varejo, 

dentre outros, e Severo Filho (2001) trabalhou com 3 (três) supermercados da 

cidade de João Pessoa.  

              Este estudo propõe-se a aplicar este mesmo modelo para avaliar o estágio 

de desenvolvimento dos aspectos relacionados à logística por parte de empresas 

industriais instaladas no Estado de Pernambuco. 
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2.OBJETIVO GERAL 

 

              Descrever o estágio do desenvolvimento logístico em empresas líderes do 

segmento industrial no Estado de Pernambuco, utilizando o Modelo de Bowersox. 

 

3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

              1. Descrever as estruturas logísticas formais utilizadas pelas empresas 

manufatureiras pesquisadas; 

              2. Descrever o processo de monitoramento dos indicadores de desempenho 

destas empresas;  

              3. Descrever o nível de flexibilidade das empresas, quanto à capacidade de 

adaptação às adversidades e oportunidades do ambiente competitivo.  
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4.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 – INTRODUÇÃO 

 

              A primeira parte deste capítulo dá uma visão dos principais conceitos 

relacionados à logística empresarial, estratégia empresarial e “benchmarking”, além 

de estabelecer vínculos destes com as parcerias estabelecidas ao longo de uma 

cadeia de suprimentos.  Em seguida, trata dos conceitos propostos por Bowersox, 

apud Silva (1995) em modelo desenvolvido para apresentar as relações entre as 

dimensões de uma organização que explicam o aperfeiçoamento do desempenho 

logístico. 

              Este modelo foi o elemento balizador deste trabalho, buscando-se as 

devidas adaptações ao ambiente de pesquisa. 

 

4.2 – LOGÍSTICA 

 

              4.2.1 – Conceitos 

 

              O Conselho Mundial de Logística-CLM, fundado em 1962, define logística 

como : “o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e 

economicamente eficaz de matérias-primas, estoque em processo, produtos 

acabados e informações relativas, desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes” (Council of 

Logistics Management, apud BALLOU,  2001, p. 21). 

              Todavia, Ballou (2001, p. 21) faz dois reparos a esta definição, a primeira no 

que se refere ao fluxo de serviços, não considerado na definição do Conselho, e a 

segunda refere-se à sua não concordância à extensão do fluxo dos produtos ao 

processo de produção. No seu entender, “o profissional de logística [...] não lida com 

os detalhes do processo de produção”. 

              Christopher (1999b, p. 2) conceitua logística como o processo de gerenciar 

estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e 

produtos acabados(e os fluxos 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. Nesta linha, Kotler e 
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Armstrong (1998, p.  284-285) afirmam que a logística engloba não só o problema de 

distribuição para fora (levar produtos e materiais da fábrica ao consumidor) como 

também o problema da distribuição para dentro (levar produtos e materiais dos 

fornecedores até a fábrica). 

              Todavia, a vinculação da logística ao processo produtivo é percebida – na 

linha de definição do Conselho Mundial de Logística –  através da definição da 

missão de logística, pelo próprio Ballou (2001, p. 21) : “dispor a mercadoria ou o 

serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo 

tempo em que fornece a maior contribuição à empresa”. 

              Christopher (1999b, p. 10) estende esta visão afirmando que “a missão do 

gerenciamento logístico é planejar e coordenar todas as atividades necessárias para 

alcançar níveis desejáveis dos serviços e qualidade ao custo mais baixo possível. 

Portanto, a logística deve ser vista como o elo de ligação entre o mercado e a 

atividade operacional da empresa”. 

              Os componentes de um sistema logístico típico (CLM, apud BALLOU, 2001, 

p. 22) são : “serviços ao cliente, previsão de vendas, comunicação de distribuição, 

controle de estoque, manuseio de materiais, processamento de pedidos, peças de 

reposição e serviços de suporte, seleção do local da planta e armazenagem (análise 

de localização), compras, embalagem, manuseio de mercadorias devolvidas, 

recuperação e descarte de sucata, tráfego e transporte, e armazenagem e 

estocagem”. 

              Rey (2000a, p. 44) amplia o conceito de logística, considerando os fluxos de 

informação, financeiros e de decisões entre todos os participantes da rede de 

abastecimento da organização (clientes, provedores, operadores de serviços, 

distribuidores, consumidores, produtores, etc.). 

              O meio pelo qual as necessidades dos clientes são satisfeitas através da 

coordenação dos fluxos de materiais e de informações que vão do mercado até a 

empresa, suas operações e, posteriormente, para seus fornecedores é definido 

como Gerenciamento Logístico, segundo Christopher (1999b, p. 57), que 

complementa : “Combinar a liderança em custos e diferenciação através de 

estratégias paralelas de marketing e de fabricação deve ser o objetivo de qualquer 

organização que tenciona obter lucratividade constante por longo prazo.” 
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              4.2.2 – Aplicações 

               

              Ballou (2001, p. 26) cita que as “empresas estão buscando, ou têm 

desenvolvido, estratégias globais nas quais os seus produtos são projetados para o 

mercado mundial e produzidos onde os baixos custos de matéria-prima, 

componentes e mão-de-obra podem ser encontrados ou simplesmente a produção 

local é mantida e vendida para o mercado internacional” 

              Nesta linha de raciocínio, Christopher (1999b, p.19) acentua que “no 

negócio global, os materiais e componentes são adquiridos no mundo inteiro, 

fabricados no exterior e vendidos em muitos países diferentes, talvez com 

adequações locais”. 

              A cadeia de suprimentos representa uma rede de organizações, através de 

ligações nos dois sentidos – à montante e jusante – dos diferentes processos e 

atividades que produzem valor na forma de produtos e serviços que são colocados 

nas mãos do consumidor final (CHRISTOPHER, 1999b, p. 13). 

              De forma similar, Chase; Aquilano; Davis (2001; p. 390) definem cadeia de 

suprimentos como “um grupo de empresas que fornecem todos os processos 

necessários para a fabricação de um bem acabado. A cadeia inicia com a matéria-

prima e termina com os produtos acabados que são entregues ao cliente final”. 

              O gerenciamento da cadeia de suprimentos apresenta uma contraproposta 

à teoria de Porter, quando propõe “o desafio de integrar e coordenar o fluxo de 

materiais de uma variedade de fornecedores [...] e, ao mesmo tempo, gerenciar a 

distribuição do produto acabado por meio de vários intermediários”. 

 

              4.2.3 – Tendências e desafios            

               

              No mercado global, vender um produto é às vezes mais fácil do que fazê-lo 

chegar aos consumidores. Kotler e Armstrong (1998, p. 284) afirmam que as 

empresas devem pensar na melhor forma de estocar, manusear e transportar seus 

produtos e serviços, para que eles se encontrem disponíveis para os consumidores, 

na quantidade certa, no momento certo e no lugar certo.  

              No conceito de cadeia de valor, Porter (1985, p. 36-37) lista as cinco 

atividades primárias que agregam valor ao produto/serviço de uma empresa, quais 
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sejam: logística de entrada, operações, logística de saída, marketing e vendas e 

assistência técnica(pós-venda).  

              Em um mundo globalizado, os mercados tendem a tornar-se maduros, ou 

seja, apresentar características como clientes sofisticados e experientes, redução da 

eficiência dos gastos com publicidade, pouca diferenciação na funcionalidade dos 

produtos e competição por preços. 

              Christopher (1999a, p.  8) afirma que em um mercado dito maduro, é bem 

provável que os clientes tornem-se mais suscetíveis a questões como 

disponibilidade, velocidade de resposta e suporte para produtos. Mais adiante,  o 

autor complementa : “a disponibilidade do produto superará a fidelidade à marca ou 

ao fornecedor”. 

              Christopher (1999a, p. 52) interliga os conceitos e define que a vantagem 

competitiva é alcançada não apenas por meio das estratégias tradicionais, mas pela 

economia da cadeia de abastecimento como um todo. Mais adiante, o autor afirma : 

os objetivos do fornecedor são desenvolver a empresa do cliente, voltando a 

atenção para o retorno sobre o investimento dele, e aumentar a capacidade 

competitiva do cliente”. Ainda segundo Christopher (1999a, p. 52), “o fornecedor 

deve poder demonstrar o impacto que o relacionamento pode ter na rentabilidade do 

espaço de exposição, no giro do estoque e assim por diante”.  
              Shank e Govindarajan (1997, p. 269) citam :                 

Comprar de um único fornecedor resulta em melhor qualidade por duas 
razões: 1) a empresa vê o fornecedor como parte integrante de suas 
operações e tem tempo e motivação para trabalhar com o fornecedor para 
melhorar a qualidade do processo; 2) o fornecedor, para quem o negócio da 
empresa é muito significativo, é motivado a produzir e enviar pequenos lotes 
com as especificações exatas e a trabalhar com o comprador para melhorar 
a qualidade do processo. 
Além da qualidade superior, a fonte única pode resultar em custos 
inferiores, por diversas razões: 1) se a empresa confiar na qualidade do 
processo do fornecedor, os insumos não precisam passar pela inspeção de 
recebimento e economizam custos de inspeção; 2) a empresa pode 
economizar os custos do processamento de insumos de baixa qualidade; 3) 
dado o volume de compras da empresa, o fornecedor pode se aproveitar de 
corridas mais longas e dos benefícios resultantes da escala e da 
experiência. 

              Nesta linha de raciocínio, Benton e Maloni (1997, p. 421) observam que a 

redução em sua base de fornecedores permitirão às indústrias o estabelecimento de 

vantagens de parcerias. Estes autores citam estudo – Fornecimento em Parceria : 

Uma Visão Integrada da Gerência da Cadeia de Suprimentos – desenvolvido por 

MacBeth e Ferguson(1994), da Harvard Business School, que concluiu que o 
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declínio da  competitividade da indústria americana originou-se da redução de 

investimentos em benefícios intangíveis como as relações com os fornecedores, 

alertando que o conceito de parceria na cadeia de suprimentos tem transformado 

indústrias inteiras.                 

              Christopher (1999a, p. 52) comenta que se essa tendência continuar, um 

diferencial competitivo importante será a habilidade com que a rede é gerenciada e 

coordenada. O autor complementa: “O objetivo é usar as relações com o fornecedor 

como fonte de vantagem competitiva, derivando em redução de custo e/ou da 

diferenciação”. 

 

4.3 – ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

 

              4.3.1 – Conceitos 

 

              Porter (1985, p. 1) define estratégia competitiva como “a busca de uma 

posição competitiva favorável em uma indústria, a arena fundamental onde ocorre a 

concorrência [...], visando estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as 

forças que determinam a concorrência na indústria”. 

              Conceituando estratégia competitiva como o meio utilizado para alcançar 

determinados objetivos, considerando os recursos competitivos disponíveis e as 

condições do ambiente de negócios, Porter (1982, p. 45) lista uma série de 

abordagens possíveis de serem adotadas por uma empresa: 

i. posicionar a empresa de modo que suas capacidades 

proporcionem a melhor defesa contra o conjunto existente 

de forças competitivas; 

ii. influenciar o equilíbrio de forças através de movimentos 

estratégicos e, assim, melhorar a posição relativa da 

empresa; 

iii. antecipar as mudanças nos fatores básicos das forças e 

responder a elas, explorando, assim, a mudança através 

da escolha de uma estratégia apropriada ao novo 

equilíbrio competitivo antes que os rivais a identifiquem. 

              A concorrência em uma indústria age continuamente no sentido de diminuir 

a taxa de retorno sobre o capital investido na direção da taxa competitiva básica de 
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retorno, ou o retorno sobre o capital investido na direção da taxa competitiva básica 

de retorno, ou o retorno que poderia ser obtido pela indústria definida pelos 

economistas como “em concorrência perfeita”. Esta taxa básica competitiva, ou 

retorno de “mercado livre”, é aproximadamente igual ao rendimento sobre títulos do 

governo a longo prazo ajustados para mais pelo risco de perda de capital. Os 

investidores não vão tolerar retorno abaixo desta taxa a longo prazo em virtude de 

sua alternativa de investimento em outras indústrias, e as empresas com 

rentabilidade habitualmente inferior a este retorno acabarão saindo do negócio. A 

presença de taxas de retorno mais altas que o retorno ajustado do mercado livre 

serve para estimular o influxo de capital em uma indústria, quer por novas entradas, 

quer por investimento adicional dos concorrentes já existentes na indústria. O 

conjunto das forças competitivas em uma indústria determina até que ponto este 

influxo de investimento ocorre e direciona o retorno para o nível da taxa de mercado 

livre e, assim, a capacidade das empresas de manterem retornos acima da média 

(PORTER,  1982, p. 24). 
 

FIGURA 1 – MODELO DE PORTER PARA AS FORÇAS COMPETITIVAS 
             
 
 
 
 
                                                          Ameaça de novos entrantes 
                                      
                                 Poder de Ne-                                                      Poder de Ne- 
                                             gociação dos                                                       gociação dos 
                                               
                                             Fornecedores                                                      Compradores                                                    
 
  
 
                                                   Ameaça de produtos  ou 
                                                                 serviços substitutos 
                                         
 
 
 

Fonte : Porter(1982, p. 23) 

 

              As cinco forças competitivas – entrada, ameaça de substituição, poder de 

negociação dos compradores, poder de negociação dos fornecedores e rivalidade 

entre os atuais concorrentes – refletem o fato de que a concorrência em uma 

indústria não está limitada aos participantes estabelecidos. Clientes, fornecedores, 

Entrantes 
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Concorrentes na Indústria 
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substitutos e os entrantes potenciais são todos “concorrentes” para as empresas na 

indústria, podendo ter maior ou menor importância, dependendo das circunstâncias 

particulares. Concorrência neste sentido mais amplo poderia ser definida como 

“rivalidade ampliada” (PORTER, 1982, p. 24). 

              Porter (1985, p.1) afirma, ainda, que “duas questões centrais baseiam a 

escolha da estratégia competitiva: 

i. a atratividade da indústria em termos de rentabilidade a longo prazo e 

os fatores que determinam esta atratividade; 

ii. os determinantes da posição competitiva relativa dentro de uma 

indústria. 

              Em termos práticos, Porter (1985, p. 9-10) detalha : as diferenças na 

estratégia podem implicar na diferenciação do produto, diferenças na obtenção de 

economias de escala, diferenças nas necessidades de capital e possíveis diferenças 

em todas as outras fontes de barreira de entrada e informa que uma vantagem 

competitiva deriva de muitas atividades discretas que uma firma desempenha 

projetando, produzindo, comercializando, entregando e apoiando seu produto, 

concluindo que cada uma dessas atividades pode contribuir para a posição de custo 

relativo da firma e criar base para a diferenciação. 

              A vantagem competitiva não pode ser compreendida observando-se a 

empresa como um todo. Ela tem suas origens nas numerosas atividades distintas 

que uma empresa executa no projeto, na produção, no “marketing”, na entrega e no 

suporte de seu produto, sendo necessário um exame sistemático de todas estas 

atividades e do modo como elas interagem entre si, sendo a cadeia de valor um 

instrumento para este fim (PORTER,  1985, p. 31). 

              Porter (1982, p. 49) sugere a existência de 3 (três) estratégias genéricas 

potencialmente bem-sucedidas para superar as outras empresas em uma indústria: 

i. liderança no custo total; 

ii. diferenciação; 

iii. enfoque.            

              O autor complementa que a colocação em prática de qualquer uma destas 

estratégias genéricas exige, em geral, comprometimento total e disposições 

organizacionais de apoio que serão diluídos se existir mais de um alvo primário.  
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              4.3.2 – Aplicações 

 

              4.3.2.1 – Liderança no custo total 

               

              Bastante comum na década de 70, devido à popularização da curva da 

experiência, consiste em atingir a liderança no custo total em uma indústria através 

de um conjunto de políticas funcionais orientadas para este objetivo básico. A 

liderança no custo total exige a construção agressiva de instalações em escala 

eficiente, uma perseguição vitoriosa de reduções de custo pela experiência, um 

controle rígido do custo e das despesas gerais, que não seja permitida a formação 

de contas marginais dos clientes, a minimização do custo em áreas como pesquisa e 

desenvolvimento, assistência, força de vendas, publicidade, etc. (PORTER,  1982, p. 

50). 

              O autor observa, ainda : “Atingir uma posição de custo total baixo quase 

sempre exige uma alta parcela de mercado relativa ou outras posições vantajosas, 

como acesso favorável às matérias-primas”, podendo exigir também “o projeto de 

produtos para simplificar a fabricação, a manutenção de uma vasta linha de produtos 

relacionados para diluir os custos e o atendimento de todos os principais grupos de 

clientes de modo a expandir o volume”. 

              Porter completa : “A colocação em prática da estratégia de baixo custo pode 

exigir investimento pesado de capital em equipamento atualizado, fixação de preço 

agressiva e prejuízos iniciais para consolidar a parcela de mercado. Uma grande 

parcela de mercado permitirá, por sua vez, economias nas compras, o que reduz os 

custos ainda mais.” 

              Uma estratégia de liderança pode [...] revolucionar uma indústria em que as 

bases históricas da concorrência tenham sido diferentes e os concorrentes estejam 

mal preparados, quer economicamente quer tanto à percepção, para dar os passos 

necessários para a minimização dos custos (PORTER, 1982, p. 51). 

              Logo em seguida, o autor (p. 58) pondera os riscos na adoção desta 

estratégia:  

i. mudança tecnológica que anula o investimento ou o aprendizado 

anteriores; 
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ii. aprendizado de baixo custo por novas empresas que entrem na 

indústria ou por seguidores, por meio da imitação ou de sua 

capacidade de investir em instalações modernas; 

iii. incapacidade de ver a mudança necessária no produto ou no seu 

marketing em virtude da atenção colocada no custo; 

iv. inflação em custos que estreitam a capacidade da firma manter o 

diferencial de preço suficiente para compensar a imagem da marca do 

produto em relação ao preço dos concorrentes ou outras formas de 

diferenciação. 

 

              4.3.2.2 – Diferenciação 

               

              Constitui-se em diferenciar o produto ou o serviço oferecido pela empresa, 

criando algo que seja considerado único ao âmbito de toda a indústria, podendo 

estes métodos assumir diversas formas, tais como : projeto ou imagem da marca, 

tecnologia, peculiaridades, serviços sob encomenda ou rede de fornecedores 

(PORTER, 1982, p. 51). 

              O autor ensina ainda que “a diferenciação, se alcançada, é uma estratégia 

viável para obter retornos acima da média em uma indústria, porque ela cria uma 

posição defensável para enfrentar as cinco forças competitivas, proporcionando 

isolamento contra a rivalidade competitiva devido à lealdade dos consumidores com 

relação à marca, como também à conseqüente menor sensibilidade ao preço”. 

              Todavia, Porter (1982, p. 59) pondera alguns riscos da estratégia de 

diferenciação: 

i. O diferencial de custos entre os concorrentes de baixo custo e a 

empresa diferenciada torna-se muito grande para que a diferenciação 

consiga manter a lealdade à marca. Os compradores sacrificam, 

assim, algumas das características, serviços ou imagem da empresa 

diferenciada em troca de grandes economias de custos; 

ii. a necessidade dos compradores em relação ao fator de diferenciação 

diminui. Isto pode ocorrer à medida que os compradores se tornem 

mais sofisticados; 

iii. a imitação reduz a diferenciação percebida, uma ocorrência comum 

quando a indústria amadurece.  
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              4.3.2.3 – Enfoque 

 

              Porter (1982, p. 52) comenta que esta estratégia “repousa na premissa de 

que a empresa é capaz de atender ao alvo estratégico estreito mais efetiva ou 

eficientemente do que os concorrentes que estão competindo de forma mais ampla. 

Conseqüentemente, a empresa atinge a diferenciação por satisfazer melhor as 

necessidades de seu alvo particular, ou custos mais baixos na obtenção deste alvo, 

ou ambos”. 

              Quanto aos riscos acarretados por esta estratégia, o autor (1982, p. 60) 

comenta: 

i. o diferencial de custos entre os concorrentes que atuam em todo o 

mercado e as empresas que adotaram enfoques particulares se 

amplia de tal modo que elimina as vantagens de custos de atender 

um alvo estreito ou anula a diferenciação alcançada pelo enfoque; 

ii. as diferenças nos produtos ou serviços pretendidos entre o alvo 

estratégico e o mercado como um todo se reduzem; 

iii. os concorrentes encontram submercados dentro do alvo estratégico e 

o desfocalizam a empresa como estratégia de enfoque. 

 

              4.3.2.4 – Comentários adicionais 

 

              Porter (1982, p. 54-55) relaciona, adicionalmente, os recursos e habilidades 

requeridos para a adoção das estratégias acima definidas, bem seus requisitos 

organizacionais: 
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FIGURA 2 – CADEIA DE VALORES 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

Fonte : Porter (1982, p. 42) 

4.4 – BENCHMARKING 

 

              4.4.1 – Conceito 

 

              Dado o acentuado nível de competitividade exigido pela economia 

globalizada, muitas empresas tem buscado melhorar seus níveis de desempenho, 

“não somente em termos absolutos, mas também em termos relativos à 

concorrência” (CHRISTOPHER,  1999b, p. 85). 

              Definido por Kotler e Armstrong (1998, p. 411), como o “processo de 

comparar os produtos e processos das empresas aos dos concorrentes ou 

empresas líderes de outros setores, a fim de encontrar meios de melhorar a 

qualidade e o desempenho do produto” ou “a arte de descobrir como e porque 

algumas empresas apresentam um desempenho melhor que as outras", o 

“benchmarking” tem fornecido parâmetros para medição e controle de diversos itens 

de desempenho empresarial, tornando-se “um poderoso intrumento para aumentar a 

competitividade da empresa” (KOTLER; ARMSTRONG,  1998, p. 411).  

              Para a medição do processo de “benchmarking”, Christopher (1999b, p. 85) 

lista 3(três) elementos-chave : i. o cliente deve ser a referência básica para a 

medição, uma vez que o mais importante são suas observações em relação ao 

desempenho (qualidade percebida); ii. comparar o desempenho com o “melhor da 
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classe”; iii. o procedimento de fabricação dos produtos também deve ser medido e 

processado. Kotler e Armstrong (1998, p. 412) complementam : “A empresa que 

adota o “benchmarking” visa imitar ou aperfeiçoar as melhores práticas de outras 

empresas”. 

              Christopher (1999b, p. 85) afirma que “o “benchmarking” competitivo pode 

ser definido como a medição contínua dos produtos, serviços, processos e práticas 

da companhia, em relação aos padrões dos melhores concorrentes e outras 

companhias que são consideradas como líderes”. 

              Nesta linha de raciocínio, Sloan Jr. (1995, p. 129), a respeito da 

concorrência com a Ford Motor Company, cita que “ na época, a declaração de 

política  interna da Chevrolet dizia que nosso objetivo era conquistar a reputação de 

oferecer mais que a Ford, pelo mesmo dinheiro”. Comentando um momento histórico 

posterior, Hamel e Prahalad (1995, p. 162) citam que a Ford no início de sua 

campanha pela qualidade “lançou mão de filmes gravados em vídeo sobre o 

processo de produção da Mazda [...]”, salientando que em determinada seqüência, 

um único funcionário da Mazda instalou determinado equipamento em menos de um 

minuto, enquanto que em uma fábrica típica da Ford na Europa ou Estados Unidos, “ 

a mesma operação levava seis minutos e exigia quatro operários”. 

              Do episódio da Ford, que passou de “mestre” a “aprendiz” no período de 50 

(cinqüenta) anos, depreende-se que a disseminação das melhores práticas de 

produção, tanto quanto de “marketing” ou financeira, deve ser um objetivo constante, 

muito embora “os benchmarks com concorrentes e clientes talvez sejam os 

motivadores menos usados da caixa de ferramentas administrativas da gerência” 

(HAMEL; PRAHALAD,  1995, p. 162).            

              Camp, apud Christopher (1999b, p. 89) identificou uma série de benefícios 

que uma companhia pode vir a extrair do “benchmarking” : i. possibilidade das 

melhores práticas de qualquer indústria serem incorporadas aos processos da 

função-alvo de benchmarking; ii. motivação e estímulo para o profissional cuja 

criatividade é necessária para desempenhar e implementar as descobertas 

decorrentes do “benchmarking”; iii. quebra da resistência às mudanças na produção; 

iv. identificação de inovações tecnológicas que não teriam sido descobertas e, 

conseqüentemente, não aplicadas na própria indústria. 
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              4.4.2 – Aplicação em Logística  

 

              Wetherbe (1998, p. 81) lista 5 passos para a aprendizagem com a 

experiência da Fedex :  

i. Se você é um líder de mercado e a barreira das     regulamentações 

governamentais está impedindo a expansão de seu negócio, [...] comece uma 

campanha para modificar a legislação opressiva”; 

ii. deixe o valor de seus serviços para os clientes, e não o valor de suas 

mudanças para a concorrência [...]; 

iii. se seus concorrentes o pegarem desprevenido, e por conta disso você perder 

seus clientes, estes não voltarão apenas porque você passou a oferecer o 

mesmo serviço; 

iv. se seu interesse principal em apresentar mudanças é bater a concorrência, 

saiba que está implementado essas mudanças pela razão errada, e elas 

podem voltar para lhe assombrar;  

v. o primeiro passo para mudanças não-governamentais é uma detalhada 

pesquisa de mercado. 

              Christopher (1999b, p. 90) defende a adoção de 5 passos para a medição 

do desempenho de uma prestação de serviços: 

i. Definição da arena competitiva, ou com quem somos comparados 

pelos nossos clientes e com quem queremos ser comparados? 

ii. Identificação das questões relativas ao serviço, ou quais os fatores 

críticos de sucesso para se chegar à condição de fornecedor 

preferencial; 

iii. Estabelecer a importância relativa destas questões, uma vez que 

clientes diferentes podem ter diferentes prioridades de serviço; 

iv. Identificar a posição da companhia nestas questões em relação à 

concorrência; 

v. Analisar os dados para verificar se o desempenho dos serviços 

combina com as necessidades requeridas pelos clientes. 
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4.5 – GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

              4.5.1 - Introdução 

              Definido por Fleury (1999b, p. 1) como “o conjunto de unidades 

organizacionais, instituições e agentes, internos e externos, que executam as 

funções que dão apoio ao marketing de produtos e serviços de uma determinada 

empresa”, o Gerenciamento da Cadeia de Suprimento é mais do que uma simples 

extensão da logística integrada, haja vista incluir um conjunto de processos de 

negócios que extrapola as atividades diretamente relacionadas com a logística 

integrada. Estes processos, ainda segundo Fleury, seriam o marketing, pesquisa e 

desenvolvimento do produto, fabricação e logística para as operações, 

financiamento, além de compras e desenvolvimento de fornecedores. 

              Ballou (2001, p. 22) adota conceitos similares para logística empresarial e 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, limitando-se às etapas de suprimento 

físico (administração de materiais) e distribuição física dos produtos acabados. 

              Christopher (1999a, p. 48) segue na mesma linha de Fleury e Rey, ao 

definir o gerenciamento da cadeia de suprimentos como “a administração das 

articulações com fornecedores, distribuidores e clientes, de tal modo que se produza 

maior valor para o cliente a um custo total menor”. O resultado de um programa de 

gerenciamento, segundo o autor, deve ser o aumento dos lucros para todos os 

membros da cadeia. 

              4.5.2 – Evolução do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

              Fleury (1999b, p. 2) afirma que com a evolução do conceito de marketing, e 

mais especificamente, das práticas de segmentação de mercado e do lançamento 

contínuo de novos e variados formatos de varejo, os canais de distribuição vêm se 

tornando cada vez mais complexos. Por outro lado, o aumento da competição e a 

cada vez maior instabilidade dos mercados levaram a uma crescente tendência à 

especialização, através da desverticalização/terceirização. O que muitas empresas 

buscam neste processo é o foco na sua competência central, repassando para 

prestadores de serviços especializados a maioria das operações produtivas. Uma 
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das principais conseqüências deste movimento foi o crescimento da importância dos 

prestadores de serviços logísticos. 

              Segundo o autor, a combinação de maior complexidade com menor 

controle, conseqüência da desverticalização, tem levado ao aumento dos custos 

operacionais nos canais de distribuição. O crescente número de participantes 

trabalhando num ambiente competitivo e de pouca coordenação é a principal razão 

para o crescimento dos custos. A solução para este problema passa 

necessariamente pela busca de uma maior coordenação e sincronização, através de 

um processo de cooperação e troca de informações. Neste sentido, Christopher 

(1999a, p. 113-117; 1999b, p.182-184) e Rey (2000a, p. 46) citam o “Efeito 

Forrester” , que tem sua raízes no fato de que, em uma cadeia com vários membros, 

cada um agindo independentemente do outro e compartilhando apenas o mínimo de 

informações, é muito provável que até pequenas alterações na demanda do usuário 

final resultem em uma demanda ampliada. As causas desse fenômeno, segundo os 

pesquisadores, de “onda gigantesca” ou “chicotada” assentam-se principalmente no 

fato de que estoques independentes, a cada fase da cadeia, agem como reservas 

que distorcem e ampliam os requisitos e, na verdade, “escondem” dos fornecedores 

a verdadeira demanda. 

              O avanço da informática, combinado com a revolução nas 

telecomunicações, criou as condições ideais para se implementar processos 

eficientes de coordenação. É exatamente este esforço de coordenação nos canais 

de distribuição, através da integração de processos de negócios que interligam seus 

diversos participantes, que está sendo denominado de Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos (“Supply Chain Management”-SCM). Em outras palavras, o SCM 

representa o esforço de integração dos diversos participantes do canal de 

distribuição através da administração compartilhada de processos-chave de 

negócios que interligam as diversas unidades organizacionais e membros do canal, 

desde o consumidor final até o fornecedor inicial de matérias-primas. 
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FIGURA 3 – ESTRUTURA SIMPLES DE UM CANAL DE DISTRIBUIÇÃO 

Fonte : Fleury, 1999b, p.3 

              Ainda segundo Fleury, o SCM é uma abordagem sistêmica de razoável 

complexidade, que implica em alta interação entre os participantes, exigindo a 

consideração simultânea de diversos “trade-offs”. O SCM vai além das fronteiras 

organizacionais e considera tanto os “trade-offs” internos quanto os inter-

organizacionais, relativamente a quem deve se responsabilizar pelos estoques e em 

que estágio do canal as diversas atividades deveriam ser realizadas. O autor cita 

como exemplo – para efeito de comparação entre os “trade-offs” existentes entre as 

opções de distribuição direta ou indireta – o caso da Dell Computer, que possui um 

sistema de distribuição direta ao consumidor final; neste caso, o custo de distribuição 

é maior, exigindo do fabricante um alto volume de vendas ou uma saturação 

geográfica em um mercado regional. No caso de distribuição indireta, as instituições 

externas ou internas (transportadores, armazenadores, atacadistas e varejistas) 

assumem grande parte do controle e risco, e por esta razão o fabricante pode vir a 

receber um menor valor pelo seu produto. 
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FIGURA 4 – ESTRUTURA COMPLEXA DE UM CANAL DE DISTRIBUIÇÃO SEGMENTADO 

Fonte : Fleury, 1999b, p. 4 

              Por outro lado, um fabricante que ofereça uma baixa disponibilidade e tempo 

de entrega inconsistentes, tende a forçar o atacadista a investir em mais estoque de 

segurança a fim de ser capaz de oferecer um nível aceitável de serviço para o 

varejista. Neste caso, um menor custo logístico para o fabricante seria alcançado às 

custas de outros membros do canal, resultando provavelmente numa cadeia de 

suprimento menos eficiente e eficaz. Uma maneira de evitar este “trade-off” 

indesejado entre os membros do canal seria através da mudança da estrutura, ou 

através da adoção de novos procedimentos ou tecnologias. Christopher (1999a, p. 

86) afirma que, para que a proposta de valor forneça uma base consistente para a 

vantagem competitiva, deve ser definida do ponto de vista do cliente e quando se 

chega a um acordo sobre a proposta de valor, o desafio da logística é “criar e 

gerenciar os processos que entregarão esse valor ao cliente de maneira conveniente 

e consistente”.  A este respeito, Fleury (1999b, p. 4) propõe que a adoção de um 

sistema de processamento de pedidos automatizado em substituição a um sistema 

arcaico poderia permitir uma melhoria do nível de serviço, redução de estoque, 

redução nos custos de transporte e armazenagem, aceleração do ciclo de caixa e 

aumento do retorno sobre o investimento. 
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              Nesta linha de raciocínio, Christopher (1999b, p. 171) cita o exemplo da 

Rover Group Ltd., um fabricante de automóveis situado no Reino Unido, que 

estabeleceu como meta de marketing entregar ao cliente o carro de sua escolha em 

14 dias. Com isso, a Rover começou a reprojetar seus processos de logística e de 

fornecimento a fim de concretizar essa proposta de valor.                

              Fleury (1999b, p. 5) cita estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de 

Massachussets-MIT que identificou com principais benefícios do SCM a redução de 

custos de estoque, transporte e armazenagem, melhoria dos serviços em termos de 

entregas mais rápidas e produção personalizada, e crescimento da receita devido à 

maior disponibilidade e personalização. As empresas analisadas no estudo 

indicaram ganhos expressivos : redução de 50% nos estoques; aumento de 40% 

nas entregas no prazo; redução de 27% nos prazos de entrega; redução de 80% na 

falta de estoques e aumento de 17% na receita. 

              A adoção do conceito de SCM incentiva, através do processo de 

coordenação, a busca e identificação de oportunidades deste tipo e sua 

implementação conjunta. 

              4.5.3 – Tendências e Desafios 

              Para a implantação dos conceitos de SCM, Fleury (1999b, p. 5) refere-se à 

necessidade de uma série de mudanças profundas em práticas arraigadas, tanto a 

nível dos procedimentos internos, quanto a nível externo, no que diz respeito ao 

relacionamento entre os diversos participantes da cadeia. 

              No âmbito interno, o convencimento dos gerentes quanto à necessidade de 

sacrifício de seus objetivos funcionais individuais em benefício do conjunto tem se 

mostrado uma tarefa desafiante. Alcançá-la implica em abandonar o gerenciamento 

de funções individuais e buscar a integração das atividades através da estruturação 

de processos-chave na cadeia de suprimentos. 

              No que tange ao âmbito externo, o autor cita 7 pontos-chave: 

• Relacionamento com os clientes – desenvolver equipes focadas nos 

clientes estratégicos, que busquem um entendimento comum sobre 
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características de produtos e serviços, a fim de torná-los atrativos para 

aquela classe de clientes; 

• Serviço aos clientes – fornecer um ponto de contato único para todos os 

clientes, atendendo de forma eficiente a suas consultas e requisições; 

• Administração da demanda – captar, compilar e continuamente atualizar 

dados de demanda, com o objetivo de equilibrar a oferta com a demanda; 

• Atendimento de pedidos – Atender aos pedidos dos clientes sem erro e 

dentro do prazo de entrega combinado; 

• Administração do fluxo de produção – desenvolver sistemas flexíveis de 

produção que sejam capazes de responder rapidamente às mudanças 

nas condições do mercado; 

• Compras/Suprimento – gerenciar relações de parceria com fornecedores 

para garantir respostas rápidas e a contínua melhoria de desempenho; 

• Desenvolvimento de novos produtos – buscar o mais cedo possível o 

envolvimento dos fornecedores no desenvolvimento de novos produtos. 

              Dada a natureza colaborativa que deve possuir a cadeia de suprimento, 

torna-se crucial selecionar os parceiros corretos. O que se deseja são empresas que 

não apenas sejam excelentes em termos de seus produtos e serviços, mas que 

sejam sólidas e estáveis financeiramente. A relação de parceria na cadeia estendida 

deve ser vista como um arranjo de longo prazo. 

              Rey (2000a, p. 46), definindo comunidade colaborativa de negócios como 

“um grupo de empresas que tem um objetivo comum”, defende que os parceiros da 

rede logística passem a trabalhar em conjunto. Essa seria a única maneira das 

empresas obterem três coisas : melhor visibilidade na rede de logística; maior 

velocidade (na coleta, na administração de estoques, etc.) e redução do impacto 

sobre a variabilidade. A pesquisadora aconselha o desenvolvimento da cultura 

colaborativa a partir da área de suprimentos e não no mercado, que é a área onde 

as empresas concorrem.  
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              Rey (2000a, p. 46) cita que é característica das comunidades colaborativas 

a troca de informação proprietária (não a informação privada, confidencial como 

documentos, etc.) e o acesso livre a ela. O objetivo é garantir a logística ótima das 

empresas envolvidas, melhorando a visibilidade dos fluxos de materiais, das 

capacidades, dos níveis de estoque de seus membros, reduzir a variabilidade do 

mercado, ou seja, trabalhar em conjunto para trabalhar melhor. Há exemplos de 

colaboração em áreas de marketing e vendas, em que indústria e distribuidor 

combinam que se um não puder atender diretamente determinado cliente, o outro o 

faz. Quem tem o produto cuida do estoque. Se ambos o têm, atende o pedido quem 

tem mais disponibilidade ou está mais próximo do cliente. Rey, todavia, salienta que 

o empresário latino-americano apresenta uma cultura de trabalho de costume de 

fazer tudo sozinho, com argumentos do tipo : “meus clientes, meu fornecedor, meus 

CDs, meus caminhões, quero tudo para mim”. 

              Benton e Maloni (1997, p. 422) propõem uma análise comparativa entre as 

estratégias de cadeia de suprimentos tradicional e de parceria: 

              Cadeia de suprimentos tradicional: 

i. Ênfase em preços para seleção de fornecedores; 

ii. Contratos de curto prazo para fornecedores; 

iii. Avaliação da oferta; 

iv. Base grande de fornecedores; 

v. Proprietário da informação; 

vi. Índices a serem considerados : solução de problemas; 

melhoramentos e compartilhamento do sucesso. 

              Cadeia de suprimentos de parceria 

i. Seleção de fornecedores por critérios múltiplos; 

ii. Alianças de longo prazo com fornecedores; 

iii. Avaliação intensiva do valor adicionado pelo fornecedor; 
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iv. Poucos fornecedores; 

v. Informação compartilhada; 

vi. Mútuos : solução de problemas, melhoramentos e compartilhamento 

do sucesso. 

              No que diz respeito ao fluxo de informações, Fleury (1999b, p. 7) lembra 

que a cadeia de suprimento necessita de um canal que conecte todos os 

participantes.  Idealmente, a informação que se torna disponível quando o 

consumidor efetiva a compra deve ser compartilhada com os demais participantes 

da cadeia, ou seja, transportadoras, fabricantes, fornecedores de componentes e de 

matéria-prima. Dar visibilidade às informações do ponto de venda, em tempo real, 

ajuda todos os participantes a gerenciar a verdadeira demanda de mercado de 

forma mais precisa, o que permite reduzir o estoque na cadeia de suprimento de 

forma substancial. 

              Christopher (1999a, p. 107) cita que, para que se alcance a “organização 

sem fronteiras”, requer-se uma transformação fundamental na maneira como são 

vistas as relações entre os membros da cadeia. Não há espaço para o tradicional 

relacionamento de desconfiança entre comprador e fornecedor. Para que as cadeias 

de abastecimento funcionem como processos altamente interligados, são 

necessárias abertura, confiança e disposição para compartilhar informações. O autor 

complementa que os segredos para o sucesso de uma relação de parceria, pautada 

na confiança e no compromisso com metas compartilhadas, são a transparência dos 

custos e o compartilhamento de informações sobre a oferta e a procura. 

              Benton e Maloni (1997, p. 424) propõem 4 passos para a tomada de decisão 

no estabelecimento de uma parceria na cadeia de suprimentos: 

1. Necessidade estratégica para a parceria; 

2. Desenvolvimento de critérios de parceria, avaliação de 

fornecedores e seleção de parceiros; 

3. Formalização da parceria; 
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4. Manutenção e aperfeiçoamento da parceria. 

              Rey (2000b, p. 5) lista 5 passos para a integração da Cadeia de 

Suprimento: 

1. Empresa em função de maximizar a rentabilidade em termos do 

relacionamento com os parceiros; 

2. Integração com os parceiros de negócios; 

3. Função logística otimizada através da cadeia de suprimento; 

4. Planejamento colaborativo; 

5. Integração com os sistemas de informação dos parceiros. 

              Benton e Maloni (1997, p. 423) citam os potenciais benefícios de uma 

cadeia de suprimentos de parceria : 

i. Redução de incertezas (custos, quantidades, qualidade e 

tempestividade no fornecimento) para os compradores; 

ii. Redução de incertezas (mercado, entendimento das necessidades 

dos consumidores) para os fornecedores; 

iii. Redução de incertezas (expectativas e objetivos convergentes, 

redução de efeitos de externalidades, redução de oportunismos) de 

ambas as partes; 

iv. Redução de custos (economias de escala, administrativos, integração 

de processos); 

v. Desenvolvimento conjunto de produtos e processos; 

vi. Comunicação melhorada; 

vii. Divisão dos riscos e recompensas.  

              Han et al (2002, p. 9) observam que a integração da cadeia de suprimentos 

requer parceiros dispostos a compartilhar suas visões e objetivos. De forma 
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complementar, os pesquisadores afirmam que é importante estar consciente que a 

formação de uma aliança estratégica com fornecedores requer diálogo aberto entre 

as partes envolvidas, o que pode até chegar ao ponto de abertura de seus 

indicadores financeiros. 

              Adicionalmente, Rey (2000b, p.6) cita também os 4 (quatro) passos para 

formação de Comunidade de Colaboração Eletrônica: 

• Função de otimização em torno da comunidade; 

• Integração de Comunidades (Portais); 

• Planejamento dinâmico da cadeia de suprimento; 

• Interação entre sistemas de informação de forma automatizada. 

              Como o “software” ERP-Enterprise Resources Planning utiliza aplicações 

integradas de “software” em pacote, em vez de aplicações separadas desenvolvidas 

sob medida, Rey (2000b, p.7) prevê a evolução para um sistema “XE-IS”, ou “Extra-

Enterprise – Information System”, ou Cadeia de Suprimento Entre Empresas. 

              Fleury (1999b, p. 8) lança o desafio de arregaçar as mangas e se engajar 

nesta nova oportunidade que certamente aumentará a competitividade e 

lucratividade daquelas empresas que ousarem e saírem na frente. 

4.6 – OPERADOR LOGÍSTICO 

              4.6.1 – Conceito 

              Fleury (1999a, p. 1) define operador logístico como “um fornecedor de 

serviços logísticos integrados, capaz de atender a todas ou quase todas as 

necessidades logísticas de seus clientes, de forma personalizada”. 

              O autor refere-se também à origem dos operadores logísticos : evolução de 

empresas, a partir da ampliação de serviços, bem como de diversificação de 

atividades. No primeiro caso as fontes são as empresas especializadas em 

transporte, ou armazenagem ou informação, que através de parcerias ou aquisições 

ampliam sua atuação para oferecer um serviço ampliado e integrado de logística 
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para seus clientes. No segundo caso encontram-se empresas industriais ou 

comerciais, que por terem desenvolvido uma alta competência para o gerenciamento 

interno de suas operações logísticas, decidem diversificar sua atividade através de 

criação de empresa prestadora de serviços logísticos integrados para terceiros. 

              4.6.2 – Aplicações 

              Fleury (1999a, p. 3-4) discorre ainda sobre os motivos que levariam uma 

empresa a utilizar-se  dos serviços de um operador logístico, argumentando que, de 

uma maneira geral, o problema se concentra na análise do impacto da escolha sobre 

custos e controle operacional. 

              Os argumentos a favor da verticalização adviriam do pressuposto de que 

fazer internamente permite reduzir custos e aumentar o controle sobre a operação. A 

redução de custos seria obtida pela eliminação da margem do fornecedor e dos 

custos de transação. Considerando que os fornecedores trabalham com uma 

margem de lucro, a execução interna permitiria a apropriação deste lucro, ou seja, a 

eliminação da margem. Por outro lado, uma série de custos de transação, como 

impostos, comunicações, deslocamento e coordenação seriam eliminados se a 

tarefa fosse executada internamente. Por outro lado, ao decidir executar a operação 

com recursos próprios, a empresa teria maior controle sobre variáveis como 

qualidade, prazos, disponibilidade, flexibilidade, devido à proximidade, exclusividade 

e facilidade de coordenação. 

              Embora pareçam lógicos, estes argumentos nem sempre se materializam 

na prática, devido a não ocorrência de alguns dos pressupostos. O argumento de 

que é possível obter menores custos através da eliminação da margem do 

fornecedor e dos custos de transação, só é verdadeiro nos casos onde a empresa 

tenha uma eficiência operacional superior ou igual à do operador logístico. Na 

verdade, na maioria das vezes, tal fato não ocorre. 

              Por ser capaz de explorar melhor as economias de escala, por ser 

especializado e focado, e muitas vezes por possuir menores custos de mão-de-obra, 

empresas especializadas tendem a ter custos substancialmente inferiores aos de 

uma empresa não especializada. Por outro lado, o argumento de que numa 

operação interna é mais fácil garantir controle sobre qualidade, prazos e 
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disponibilidade, não é também necessariamente verdadeiro. E o principal motivo é 

que a execução interna dos serviços tende a criar a síndrome do monopólio. Ou 

seja, o fato de ter a garantia da exclusividade no fornecimento, não sofrer 

concorrência externa, e não ter que atender a exigências crescentes do mercado, 

tende a gerar um processo de acomodação e resistência a mudanças, que muitas 

vezes resulta na deterioração dos serviços e da eficiência com o passar do tempo. 

Por estas razões, em muitos casos, uma decisão de entregar a um terceiro a 

execução de parte da operação pode resultar numa combinação de menores custos 

e melhores serviços para o contratante. 

              Fleury (1999a, p. 3) salienta ainda que com as grandes transformações 

ocorridas nos últimos 15 anos nos ambientes econômico e empresarial, as 

operações logísticas tem se tornado mais complexas, mais sofisticadas 

tecnologicamente e mais importantes sob o ponto de vista estratégico – por permitir 

maior agregação de valor e maior diferenciação competitiva – favorecendo a 

utilização de especialistas. 

              O autor afirma que são cinco os principais fatores que tem pressionado a 

logística no sentido de maior complexidade, como mostra a figura a seguir: 

FIGURA 5 – FATORES DE COMPLEXIDADE LOGÍSTICA 

Fonte : Fleury, 1999a, p.4 

              O desenvolvimento tecnológico, assim como a difusão do conceito de 

diferenciação, tem induzido as empresas a um processo contínuo de lançamento de 
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novos produtos, resultando daí numa proliferação de produtos. Para a logistica, cujo 

papel é disponibilizar o produto certo, na hora certa, no local correto, a proliferação 

representa mais complexidade e maiores custos. 

              A globalização, que implica na compra e venda de produtos em qualquer 

local do planeta, resulta em maior número de clientes e fornecedores, maior número 

de locais para suprimento e distribuição, maiores distâncias a serem percorridas, 

maior complexidade cultural e regulatória. 

              A política de segmentação de mercados, implica na necessidade de 

utilização de variados canais de distribuição para o mesmo produto, e no 

estabelecimento de diferentes padrões de serviço para diferentes segmentos. Para a 

logística, isto significa a necessidade da criação de estruturas flexíveis, capazes de 

atender diferentes exigências sem implicar em aumentos significativos de custos. 

              As constantes inovações tecnológicas, combinadas com a política de 

lançamentos freqüentes de novos produtos, tem como uma de suas conseqüências 

a diminuição do ciclo de vida dos produtos. Exemplos marcantes deste fenômeno 

podem ser encontrados, por exemplo, nas indústrias de alta tecnologia como a 

informática e telecomunicações, e nas indústrias de moda como vestuário e 

calçados. Ciclos de vida mais curtos aumentam o risco de obsolescência do 

estoque, criando para a logística a necessidade de diminuir os tempos dos ciclos de 

produção e distribuição, assim como os níveis de estoque. 

              A crescente exigência por melhores serviços por parte dos clientes e 

consumidores é um outro fator que tem contribuído para aumentar a complexidade 

logística. No caso dos clientes institucionais, sejam eles indústria ou comércio, a 

pressão é por maior consistência, freqüência e velocidade de entrega. Os 

movimentos “just-in-time” na indústria, ECR-“Efficient Consumer Response”, ou 

Resposta Eficiente ao Consumidor, e QR-“Quick Response”, ou Resposta Rápida, 

no varejo, são os sinais mais evidentes desta nova tendência por parte dos clientes 

institucionais. No caso dos consumidores finais, a demanda é pela facilidade de 

poder fazer compras remotas (telefone, internet, catálogo), e receber no local 

desejado, na hora conveniente. 
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             Davis, Aquilano e Chase (2001, p. 396) definem ECR e QR, 

respectivamente, como “estratégia de negócio onde distribuidores, fornecedores e 

comerciantes trabalham próximos e em conjunto, utilizando-se de código de barras e 

EDI” e “sistema de ressuprimento just-in-time utilizando-se código de barras e EDI”.  

              Objetivando gerenciar eficazmente esta crescente complexidade, as 

organizações logísticas tem buscado uma maior sofisticação tecnológica. As maiores 

oportunidades se encontram nas tecnologias de informação, que envolvem tanto 

“hardware” quanto “software”, e tem aplicações tanto no fluxo de dados e 

informações, quanto nas operações de transporte e armazenagem. Exemplos mais 

comuns das tecnologias são os códigos de barras, leitora ótica, rádio freqüência, 

EDI, GPS, enquanto das tecnologias “software” são os “data warehouse”, 

roteirizadores, sistemas ERP, sistemas GIS-“Geographic Information System”, ou 

Sistema de Informação Geográfica, simuladores e sistemas de planejamento de 

redes. 

              4.6.3 – Vantagens e problemas potenciais na utilização de operadores 

logísticos 

              Ao prestar serviços para um substancial número de terceiros, gerando 

economias de escala, viabilizando investimentos contínuos em ativos, tecnologias e 

capacitação gerencial e operacional, além de estarem prestando serviços para um 

variado conjunto de empresas, pertencentes a diversos setores, tendo a 

oportunidade única de aprender com a experiência de terceiros, através de um 

processo contínuo de “benchmarking”. Como resultado, os operadores logísticos tem 

o potencial de operar com menores custos e oferecer melhores serviços do que 

operações executadas internamente, gerando vantagens competitivas para seus 

contratantes em pelo menos três dimensões adicionais : 

• redução de investimentos em ativos; 

• foco na atividade central do negócio; e 

• maior flexibilidade operacional. 
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              Fiorentino e Cardi(2003, p. 5), adicionalmente, indicam os meios pelos 

quais os operadores logísticos podem agregar valor às cadeias logísticas de seus 

clientes:  

i. Capacidade de desenhar e planejar cadeias logísticas mais eficientes; 

ii. Competências operacionais superiores; 

iii. Possibilidade de fechar rotas com cargas nos dois sentidos, a partir 

de clientes diferentes; 

iv. Maior poder de barganha junto aos provedores de serviços logísticos, 

agrupando a demanda de vários clientes; 

v. Sistemas de informação mais potentes e modernos; 

vi. Ativos logísticos próprios; 

vii. Possibilidade de compensar as sazonalidades das demandas de 

vários clientes.                

              No entanto, segundo os autores, para que estas vantagens tornem-se 

efetivas, “é necessário que o operador logístico assuma diretamente a gestão de 

parte ou de toda a cadeia logística da empresa-cliente, em condições de verdadeira 

terceirização”. 

              Apesar do potencial de vantagens competitivas, a utilização de operadores 

logísticos também não está livre de problemas, quais sejam : 

i. risco de perder o acesso a informações chave do mercado, uma vez 

que o não envolvimento de uma empresa com as operações de 

campo, incluindo o contato direto com clientes e fornecedores, o qual 

é um importante fator para se manter sintonizado com os problemas e 

oportunidades da operação e com as mudanças no ambiente do 

negócio; 
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ii. descompasso entre as percepções do contratante e do operador 

contratado sobre o que sejam os objetivos competitivos da empresa 

contratante; 

iii.  incapacidade do operador logístico de cumprir as metas combinadas 

com o contratante; 

iv. criação de uma dependência excessiva da empresa contratante ao 

operador logístico, gerando um alto custo de mudança. O 

desmantelamento de uma estrutura física, gerencial e operacional 

direcionada à logística e deixá-las nas mãos de um terceiro pode 

resultar em custos excessivamente elevados para a empresa 

contratante. 

              Focando o ponto-de-vista de uma empresa prestadora de serviços, o que 

pode ser estendido a um operador logístico, Fitzsimmons; Fitzsimmons (2000, p.65-

66) listam algumas dificuldades encontradas por este tipo de empresa, em um 

ambiente competitivo : 

a. Relativamente poucas barreiras à entrada de competidores – ou 

seja, os serviços não necessitam de grandes investimentos de 

capital; 

b. Oportunidades mínimas para economias de escala – a 

necessidade de deslocamento físico limita a área de mercado e, 

conseqüentemente, o escoamento dos serviços ocorre em 

pequena escala; 

c. Flutuações erráticas de vendas – a demanda de serviços varia em 

função da hora do dia e do dia da semana, com chegadas 

aleatórias de clientes; 

d. Desvantagem de parte ao negociar com compradores ou 

fornecedores – o pequeno porte de muitas empresas de serviço as 

coloca em desvantagem ao negociar com grandes vendedores ou 

compradores; 
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e. Substituição de produtos – produtos inovadores podem substituir 

serviços; 

f. Fidelidade dos clientes – há necessidade de desenvolver serviços 

adicionais que fidelizem o cliente; 

g. Barreiras à saída – existem empresas de serviços que operam 

mesmo com lucros baixos, ou mesmo inexistentes. 

               Fleury (1999a, p. 6) aponta 4 (quatro) questões que devem ser respondidas 

por uma empresa, previamente à contratação de um operador logístico. Elas, 

segundo o autor, derivam da experiência acumulada por diversas empresas no 

processo de terceirização de suas atividades logísticas:  

              1 – O que se deseja ganhar ? – Delegar a um operador externo a 
responsabilidade pelas atividades logísticas envolve custos e riscos 
significativos, que precisam ser compensados por ganhos advindos da 
decisão de terceirizar. Portanto, um passo fundamental no processo 
decisório é definir o mais claramente possível quais os ganhos possíveis de 
serem alcançados com a contratação de um terceiro. Existem pelo menos 
quatro dimensões de ganhos potenciais : a. redução de custos; b. melhoria 
da qualidade dos serviços; c. aumento da rentabilidade do negócio; d. 
crescimento na participação no mercado. 

2 – Que características deve ter o operador logístico? – Uma vez que 
tenham sido claramente identificados os ganhos potenciais da terceirização, 
o próximo passo é identificar um operador logístico que tenha um conjunto 
de características necessárias para garantir que os resultados almejados 
sejam alcançados. Dada a importância estratégica da decisão, o 
relacionamento entre o contratante e o operador externo tende a caminhar 
na direção da parceria, o que exige o mínimo de compatibilidade entre as 
necessidades e características dos parceiros. Esses requisitos de 
compatibilidade podem ser agrupadas em quatro classes: 1. atitudes 
gerenciais(postura da empresas em questões como treinamento de 
empregados, valorização do trabalho em equipe e cooperação técnica com 
terceiros); 2. padrões de convivência(pré-disposição para fixação de 
objetivos comuns, para disponibilização de informações operacionais e 
estratégicas, bem como repartição de ganhos e perdas); 3. filosofia 
empresarial(estratégias de crescimento, políticas de investimento e de 
inovação de produtos e processos); 4. estrutura/imagem(porte, solidez 
financeira e sofisticação gerencial e tecnológica); 

3 – Que instrumentos gerenciais devem ser estabelecidos ? – Dada a 
complexidade do relacionamento e a dinâmica da operação, é de 
fundamental importância a criação de instrumentos gerenciais de 
planejamento e controle para monitorar a operação terceirizada. Estes 
instrumentos gerenciais devem cobrir as atividades de planejamento e 
controle operacionais conjuntos, procedimentos de comunicações inter-
empresas, compartilhamento de custos e benefícios, características do 
contrato e investimentos na operação e nas pessoas; 
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4 – Como avaliar os resultados ? – Com base nos objetivos de ganhos, 
previamente definidos, e nas informações obtidas pelos instrumentos 
gerenciais de planejamento e controle, torna-se possível avaliar os 
resultados da operação terceirizada, e utilizar esta avaliação como 
mecanismo de retro-alimentação para aperfeiçoar, tanto a operação quanto 
os mecanismos de planejamento e controle. 

              Langley (2000, p 2-36) conduziu pesquisa – destinada a medir o crescimento 

dos negócios de operadores logísticos em 6 (seis) das principais indústrias dos 

Estados Unidos, bem como a entender os processos de relacionamento entre os 

operadores e estas indústrias – entre 163 empresas norte-americanas.  

              Esta pesquisa trabalhou os segmentos automotivo, químico, computadores, 

médico, varejo e de consumo geral (alimentícios, bebidas, etc.), sendo que 43% das 

empresas pesquisados detinham faturamento acima de US$ 1 bilhão/ano. 

              O referido estudo constatou que a indústria de consumo geral(alimentícios e 

bebidas) é a atividade que mais faz uso dos serviços de operadores logísticos, com 

84,3%, seguida dos segmentos de computadores (80%), químico (70,4%), 

automotivo (68,8%), varejo (67,9%) e médico (60,7%). No que tange aos serviços 

terceirizados mais empregados, a armazenagem (63,3%) foi a mais citada, seguido 

de transporte de saída (60,7%), pagamento/auditoria de cobrança de frete (59,8%), 

transporte de entrada (44,6%) e atividades de manufatura seletiva (39,3%). 

              Ainda segundo o trabalho de Langley, a forma de compensação mais 

utilizada (75%), no que se refere ao pagamento dos serviços dos operadores 

logísticos, é de taxas baseadas na transação, ou seja, determinada por uma 

estimativa dos custos da atividade de logística divididos por uma previsão da 

atividade transacional; por exemplo : pagamento por unidade, por caixa, por palete, 

etc.                

              No que se refere aos futuros requisitos quanto ao nível de informatização 

dos serviços de operadores logísticos, a possibilidade de se realizar transações via 

Internet foi o mais citado, seguido pela viabilização de um site do operador logístico 

na Web, a fim de que o cliente possa controlar suas próprias operações.  

              Quanto aos resultados médios encontrados na utilização dos operadores 

logísticos pelas indústrias pesquisadas, os custos da logística foram reduzidos em 
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8,97%, os ativos de logística reduzidos em 21,3%, a duração do ciclo de pedidos de 

8,8 a 6 dias e estoque global reduzido em 9,89%. 

              Quanto ao não emprego de operadores logísticos, as razões mais citadas 

foram “preocupação com o controle”, “custos não seriam reduzidos”, “compromisso 

de serviço não seria cumprido” e “logística é muito importante para ser terceirizada”, 

com 26% cada, seguida de “logística é nosso negócio”, com 25% e “nós temos mais 

conhecimento”, com 24%. 

              O trabalho conclui, dentre outros aspectos, que os operadores logísticos 

são bons em alcançar os objetivos “enfocados no Plano Operacional”, mas precisam 

melhorar na consecução dos objetivos “estratégicos”. 

4.7 – MODELO DE BOWERSOX 

              4.7.1 – Conceitos 

              Segundo o modelo de Bowersox, o desenvolvimento simultâneo dos 

atributos de formalização, monitoramento de desempenho e adoção de tecnologia 

gera a flexibilidade do sistema, a qual permite uma diferenciação competitiva nas 

operações logísticas, considerados os aspectos econômicos. A formalização 

pressupõe uma organização integrada das funções logísticas e padrões de operação 

estabelecidos. Entretanto, na sua dinâmica, a empresa necessita de um 

monitoramento efetivo do seu desempenho para aferir e determinar as mudanças de 

rumo. Por seu turno, dado a grande quantidade de dados associada, um sistema de 

indicadores adequado só é viável com tecnologia avançada para o manuseio e 

transmissão das informações gerenciais de apoio à decisão. Este ciclo se fecha uma 

vez que um plano logístico, item básico do atributo formalização, demanda 

informações em quantidade e precisão suficiente para a sua consecução. A 

flexibilidade é gerada a partir do momento que este ciclo de causa-efeito se traduz 

em alta capacitação gerencial para lidar com as adversidades e oportunidades de 

mercado (SILVA, 1995, p. 25-26). 

              A formalização da estrutura de forma integrada possibilita a orquestração 

plena do processo rotineiro, liberando a alta administração a dedicar-se às questões 

estratégicas e a mobilizar esforços logísticos, em situações extemporâneas, com 
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grande precisão. A responsabilidade fundamental da alta administração é criar um 

ambiente organizacional dentro do qual o executivo operacional tenha as melhoras 

condições para atingir os objetivos corporativos. Neste sentido, a estrutura 

organizacional tem um papel vital na arte de gerenciar. Tradicionalmente, a 

responsabilidade pela gerência dos processos logísticos tem sido fragmentada, 

gerando vulnerabilidades à duplicação de esforços, desperdícios de recursos, 

conflitos de autoridade e incompatibilidade de objetivos (SILVA, 1995, p.26). 

              A adoção de tecnologia adequada, ao viabilizar a disponibilização de 

informações precisas e em tempo hábil, permite uma avaliação mais realista da 

situação que conseqüentemente minimiza o tempo de resposta e aumenta a 

possibilidade de sucesso da empresa. O processo decisório se torna mais ágil; os 

ciclos operacionais mais curtos; e as adaptações no sistema menos traumáticas 

(SILVA,  1995, p.26). 

              O monitoramento permanente do desempenho dos processos logísticos 

torna-os mais estáveis. A análise sistemática de indicadores, como custos, serviços 

a clientes e qualidade do produto, resulta em maior conhecimento do processo como 

um todo, que em seu turno possibilita uma maior flexibilidade das operações.  

“Benchmarking”, método de monitoramento muito em voga, parte do princípio que 

não existe razão para se reinventar a roda; observar como outras organizações 

fazem atividades semelhantes ou tratam situações adversas, pode significar 

economia de tempo e recursos (SILVA, 1995, p.26). 

              A empresa que dispõe de flexibilidade em suas operações pode beneficiar-

se em situações especiais, seja pela maior habilidade de satisfazer o cliente, seja 

pela capacidade de desempenhá-las ao menor custo. A idéia central é manter-se 

criativo, tirando proveito das alternâncias do mercado. Uma empresa com operações 

flexíveis é capaz de customizar seus serviços e capitalizar seus esforços nas 

oportunidades mais lucrativas. Em alguns casos, a flexibilidade logística pode ser 

usada para tirar proveito de flutuações de demanda, em outros, para responder 

positivamente a demandas peculiares de clientes chave. Independentemente das 

razões, desempenho superior está relacionado à habilidade da empresa em 

identificar e responder rapidamente às oportunidades do mercado (SILVA,  1995. p. 

27). 
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              4.7.2 - Adoção de Tecnologia 

              Nesta seção procurou-se abordar os aspectos tecnológicos que estão 

relacionados ao desempenho de vanguarda das operações logísticas. Como já 

vimos anteriormente, a revolução na tecnologia de informação tornou possível a 

integração efetiva das diversas funções logísticas e impulsionou as potencialidades 

do uso estratégico da gestão logística como fonte de diferencial competitivo. 

              Considera-se como “hardware” desde computadores e dispositivos para 

armazenagem de dados até instrumentos de entrada e saída dos mesmos, tais 

como : impressoras de código de barras, leitores óticos, GPS, etc. “Software” inclui 

sistemas e aplicativos/programas utilizados na logística. 

              Polewa, Lumsden e Sjöstedt (1997, p. 159) observam que enquanto os 

bens econômicos geralmente apresentam propriedades como divisibilidade, 

apropriabilidade, escassez e retorno decrescente em seu uso, a informação 

comporta-se diferentemente, apresentando as seguintes características :  

i. Não são facilmente divisíveis ou apropriadas; 

ii. Não se caracteriza como escassa, muito embora possa ser perecível; 

iii. Pode não exibir retorno decrescente no uso, mas geralmente 

acrescenta valor quanto maior for seu uso. 

              Quanto ao fluxo da informação, Kanflo (1997, p. 170) observa um 

comportamento diferentemente do fluxo de bens; enquanto este move-se em uma 

direção horizontal, do tipo “esquerda para direita”, o fluxo de informações move-se 

também “da direita para a esquerda”, bem como nas direções verticais, em uma 

mesma operação. 

              O pesquisador (1997, p. 174-175), em ênfase da complexidade no fluxo de 

informações logísticas, apresenta uma figura com 18(dezoito) diferentes transações 

envolvidas no transporte de bens entre dois atores envolvidos em uma cadeia de 

suprimentos: 
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FIGURA 6 – TRANSAÇÕES ENVOLVIDAS NO TRANSPORTE DE BENS 

   A                 B                C                     D                       E                        F                        G                                                                                    

                                                                                                                                                     A – Saída de Mercadorias 

                                                                                                                                                     B – Companhia de Seguro 

                                                                                                                                                     C – Banco 

                                                                                                                                                      D – Primeiro remetente 

                                                                                                                                                      E – Segundo remetente 

                                                                                                                                                      F – Companhia Transportadora 

                                                                                                                                                     G – Receptor 

 
1 – Registro de reserva 
2 – Confirmação de reserva 
3 – Instruções para carregamento 
4 – Confirmação de transporte 
5 – Informação de seguro 
6 – Informação de transporte 
7 – Confirmação de transporte 
8 – Declaração de saída de mercadorias 
9 – Declaração adicional de saída de mercadorias 
10 – Requisição de “status” dos bens 
11 – Resposta ao pedido de “status” 
12 – Pré-aviso 
13 - Fatura 
14 - Fatura 
15 – Ordem de pagamento 
16 – Confirmação da ordem de pagamento 
17 - Pagamento 
18 - Pagamento 

Fonte : Kanflo, 1997, p.175 

             Nazário (1999, p. 1) comenta que o fluxo de informações baseava-se, até 

recentemente, principalmente em papel, resultando em uma transferência de 

informações lenta, pouco confiável e propensa a erros. O custo decrescente da 

tecnologia, associado a sua maior facilidade de uso, permitem aos executivos poder 

contar com meios para coletar, armazenar, transferir e processar dados com maior 

eficiência, eficácia e rapidez. 

              O pesquisador salienta que a transferência e o gerenciamento eletrônico de 

informações proporcionam uma oportunidade de reduzir os custos logísticos através 

da sua melhor coordenação. Além disso, permite o aperfeiçoamento do serviço 

baseando-se principalmente na melhoria da oferta de informações aos clientes. 
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              Tradicionalmente, a logística concentrou-se no fluxo eficiente de bens ao 

longo do canal de distribuição. O fluxo de informações muitas vezes foi deixado de 

lado, pois não era visto como algo importante para os clientes. Além disso, a 

velocidade de troca/transferência de informações limitava-se à velocidade do papel. 

Atualmente, três razões justificam a importância de informações precisas e a tempo 

para sistemas logísticos eficazes: 

i. Os clientes percebem que informações sobre “status” do pedido, 

disponibilidade de produtos, programação de entrega e faturas são 

elementos necessários do serviço total ao cliente; 

ii. Com a meta de redução do estoque total na cadeia de suprimento, os 

executivos percebem que a informação pode reduzir de forma eficaz 

as necessidades de estoque e recursos humanos. Em especial, o 

planejamento de necessidades que utiliza as informações mais 

recentes, pode reduzir o estoque, minimizando as incertezas em torno 

da demanda; 

iii. A informação aumenta a flexibilidade permitindo identificar (qual, 

quanto, como, quando e onde) os recursos que podem ser utilizados 

para que se obtenha vantagem estratégica. 

              Nesta linha de raciocínio, a cadeia hoteleira espanhola Sol Meliá Hotels & 

Resorts – faturamento de 1,01 bilhão de euros no ano de 2001 – está implantando 

em suas unidades no Brasil o “soft” Ópera, da empresa norte-americana Micros-

Fidelio, que permitirá ampliar a taxa de ocupação e estabelecer o valor da tarifa de 

acordo com a demanda, levando em conta sazonalidades. Com o sistema, haverá 

uma definição automática do valor da hospedagem em função da taxa de ocupação, 

empregando-se o conceito de preços dinâmicos. 

              O Sistema Ópera possui conexão com o GDS (“Global Distribution 

System”), sistema mundial de distribuição de viagens que conecta fornecedores, 

agentes e viajantes, usado pelas companhias aéreas para definir programações de 

horários, disponibilidades autênticas, preços, regras, anotações de rodapé sobre 

preços, perfis de passageiros e reservas. Ressalte-se que as Unidades 

Habitacionais(UH’s) de um Hotel, constitui-se em “estoque” a ser gerenciado.   
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              Nazário (1999, p. 2) observa, ainda, que os sistemas de informações 

logísticas funcionam como elos que ligam as atividades logísticas em um processo 

integrado, combinando “hardware” e “software” para medir, controlar e gerenciar as 

operações logísticas. Estas operações tanto ocorrem dentro de uma empresa 

específica, bem como ao longo de toda uma cadeia de suprimentos. 

              A unidade da Avon no Brasil está implantando a suíte “Demand Planning” 

da empresa norte-americana Manugistics. Este projeto permitiu, nos três primeiros 

meses de implantação, uma redução de 20% no nível de erro na previsão de 

demanda. Como a produção de bens de consumo não duráveis ocorre antes da 

compra e não sob encomenda, o orçamento da indústria é baseado em previsão da 

demanda. Uma melhor assertividade permitirá à empresa uma adequada utilização 

de sua capacidade produtiva, bem como nos dimensionamentos dos serviços de 

terceiros a serem contratados e quantidade de insumos, além de todos os aspectos 

relacionados às questões operacionais. 

              Durante o ano de 2002, dos 50 mil pedidos diários que a Avon Brasil 

recebeu de seus revendedores, 76,6% foram atendidos sem falha; hoje, apenas 

15% estão fora do padrão de excelência. 

              Um outro exemplo é o resultado dos investimentos da maior franquia de 

cosméticos do mundo, “O Boticário”, em tecnologia de armazenagem e expedição. 

Estes investimentos permitiram um incremento de mais de 500% na produtividade 

na movimentação de produtos acabados para envio aos franqueados, saltando de 

120 mil itens/dia para 690 mil itens/dia. 

              A este respeito, reproduz-se, a seguir, trecho de artigo publicado na Gazeta 

Mercantil, em 03.10.2003: 

Quando uma carga de matéria-prima parte do fornecedor, O Boticário já 
recebeu a nota fiscal, pela Internet, e, com as informações da nota, já iniciou 
os preparativos para o recebimento da encomenda. São geradas etiquetas 
com código de barras e a movimentação do material na fábrica passa a ser 
monitorada por rádio-freqüência (GARSCHAGEN, 2003, p. B-4).                    

              O sistema de armazenagem com transelevadores possui capacidade de 13 

mil posições de paletes e acomoda a matéria-prima e os produtos acabados. Este 

processo é controlado por computador e alimentado com informações que saem dos 
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equipamentos de rádio-freqüência espalhados por setores estratégicos da fábrica. 

Movimentam-se, em média 700 paletes por turno”. 

              Nazário (1999, p. 2-3) propõe que os sistemas de informações logísticas 

possua quatro diferentes níveis funcionais : sistema transacional, controle gerencial, 

apoio à decisão e planejamento estratégico. O formato piramidal apresentado na 

figura a seguir sugere que a implementação de um sistema transacional robusto é a 

base que sustenta o aprimoramento dos outros três níveis. A seguir será analisado 

cada um dos níveis, ressaltando a importância para a competitividade logística da 

empresa. 

FIGURA 7 – FUNCIONALIDADES DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS 

 

 

      

Fonte : Nazário, 1999, p.3 

              4.7.2.1 - Sistema Transacional 

              É a base para as operações logísticas e fonte para atividades de 

planejamento e coordenação. Através de um sistema transacional, informações 

logísticas são compartilhadas com outras áreas da empresa, tais como  “marketing” 

e finanças, dentre outras. 

              Um sistema transacional é caracterizado por regras formalizadas, 

comunicações interfuncionais, grande volume de transações e um foco operacional 
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nas atividades cotidianas. A combinação de processos estruturados e grande 

volume de transações aumenta a ênfase na eficiência do sistema de informações. 

              A partir dele, ocorre o principal processo transacional logístico : o ciclo do 

pedido. Com isso, todas as atividades e eventos pertencentes a este ciclo devem ser 

processados : entrada de pedidos, checagem de crédito, alocação de estoque, 

emissão de notas, expedição, transporte e chegada do produto ao cliente. 

Informações sobre tais atividades/eventos, devem estar prontamente disponíveis, 

visto que o “status” do pedido é uma questão cada vez mais necessária para um 

bom serviço ao cliente. 

              A falta de integração entre operações logísticas é um problema comumente 

encontrado em sistemas transacionais que não estão sob um sistema de gestão 

integrada. Isto pode ocorrer basicamente em três instâncias: 

i. Entre atividades logísticas executadas dentro da empresa; 

ii. Entre instalações da empresa; 

iii. Entre a empresa e outras pertencentes à cadeia de suprimentos ou 

prestadores de serviços logísticos. 

              O advento da Internet permitiu a criação de uma série de termos próprios, 

designativos de atividades vinculadas ao fluxo de dados entre empresas, como por 

exemplo : “e-business”, “e-procurement”, “e-government”, “e-commerce”, etc. 

              4.7.2.2 - Controle Gerencial 

              Este tópico será tratado mais adiante – item 4.7.4 – Monitoramento do 

Desempenho               

              4.7.2.3 - Apoio à Decisão 

              Esta funcionalidade caracteriza-se pelo uso de “softwares” para apoiar 

atividades operacionais, táticas e estratégicas que possuem elevado nível de 

complexidade. Sem o uso de tais ferramentas, muitas decisões são tomadas 

baseadas apenas na experiência, o que em muitos casos aponta para um resultado 

distante do ótimo. Entretanto, se elas forem usadas, existe significativa melhoria na 
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eficiência das operações logísticas, possibilitando, além do incremento do nível de 

serviço, reduções de custos que justificam os investimentos realizados. 

              Existem diferenças entre as aplicações de ferramentas de apoio à decisão. 

Algumas são operacionais, pois estão voltadas para operações mais rotineiras, tais 

como : programação e roteamento de veículos, gestão de estoque, etc. Por outro 

lado, existem ferramentas que atuam mais tática e estrategicamente, tais como : 

localização de instalações, análise da rentabilidade de clientes e etc. A aplicação 

destas ferramentas vai depender, principalmente, da complexidade existente nas 

atividades logísticas e de seu custo/benefício. 

              Ferramentas que tendem a ser mais operacionais devem estar inteiramente 

conectadas com o sistema transacional, de modo que as entradas de dados sejam 

informações atualizadas e no formato adequado. Em geral, as empresas que não 

possuem um sistema integrado enfrentam problemas na implementação destas 

ferramentas, no que diz respeito à conectividade com o sistema utilizado. 

              Em ambos os tipos de ferramentas de apoio à decisão, exige-se que o nível 

de “expertise” dos usuários seja elevado para lidar com as dificuldades na 

implementação e utilização. Caso contrário, existe necessidade de treinamento 

específico, o que ocorre na maioria dos casos. 

              Cada vez mais empresas brasileiras de médio e grande porte e de vários 

setores da economia vêm implementando sistemas de gestão empresarial – ERP. 

Este tipo de sistema visa resolver problemas de integração das informações nas 

empresas, visto que antes elas operavam com muitos sistemas, caracterizando em 

alguns casos “uma verdadeira colcha de retalhos”, o que inviabilizava uma gestão 

integrada. Além disso, a implementação de um sistema ERP permite que as 

empresas façam uma revisão em seus processos, eliminando atividades que não 

agregam valor. 

              Severo Filho (2001, p. 30-31) cita os motivos estratégicos invocados para a 

implantação de um sistema ERP: 

i. o interesse em diferenciar-se da concorrência, por meio da adoção de 

melhores práticas de negócios – como nem sempre é possível 
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suportar essas práticas diferenciadas com os sistemas existentes, o 

uso de um sistema ERP pode ser a solução. Naturalmente, esse é um 

motivo que a longo prazo pode ser anulado, uma vez que os 

concorrentes também podem ter acesso ao mesmo sistema ERP; 

ii. a busca por maior competitividade no plano global – faz com que as 

organizações uniformizem seus processos também no plano global, 

exigindo um suporte uniforme de sistemas de informação. Como 

raramente os sistemas desenvolvidos internamente foram concebidos 

com essa visão, torna-se atraente substituir em escala internacional, 

os sistemas existentes por sistemas ERP; 

iii. a preparação para o crescimento – neste caso, a organização 

contempla o aumento do volume de operações por meio de 

crescimento orgânico ou de aquisições e entende que os sistemas 

existentes não terão condições de dar suporte. O crescimento pode 

dar-se por meio de operações em outros países e os sistemas 

existentes podem não ter capacidade multilíngue ou de tratar práticas 

de negócio diferentes; 

iv. flexibilidade – a capacidade de mudar processos de negócio e 

estrutura operacional exige sistemas de informação que cubram um 

amplo espectro funcional e possam ser reconfigurados com certa 

facilidade. Os sistemas ERP atendem a essas exigências por 

concepção.  

              Colângelo Filho (2001, p. 33) cita também pesquisa realizada em 1998 por 

Caldas e Wood, em 28 organizações brasileiras, sobre os motivos da implantação de 

sistemas ERP. Segundo este estudo, 91% das empresas citaram a necessidade de 

integração de processos e de informações. 

              Embora um sistema ERP possua atributos que contribua para melhorar a 

gestão na empresa, ele não possui ferramentas de apoio à decisão. Vários 

fornecedores deste tipo de sistema têm investido em parcerias e aquisições para 

disponibilizar ferramentas de apoio à decisão que auxiliem na melhoria da eficiência 

das operações logísticas na empresa e na cadeia de suprimentos, como forma de 
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preencher esta lacuna; como exemplo, cita-se a aquisição da J.D. Edwards pela 

Peoplesoft, permitindo, segundo comunicado oficial desta última, “oferecer aos 

clientes a mais ampla variedade de aplicativos integrados disponível aliada à mais 

ampla variedade de hardware, sistemas operacionais, bancos de dados e servidores 

de aplicativos”. 

              Verifica-se na figura a seguir que a presença do sistema ERP está 

relacionada com aspectos transacionais e de execução de atividades operacionais, 

servindo como base para uma série de aplicações de apoio à decisão. 

              Nem todas as áreas abordados acima são especificamente logísticas. As 

ferramentas mais comuns encontradas no mercado são para as seguintes áreas : 

programação e roteamento de veículos, previsão da demanda, gerenciamento do 

armazém (WMS - Warehouse Management System) e planejamento de estoques. 

              Adicionalmente, Rey (2000a, p. 44) propõe a inclusão, dentre as variáveis 

de gerenciamento, dos fluxos de informação, financeiros e de decisões entre todos 

os participantes da rede de abastecimento da organização(clientes, provedores, 

operadores de serviços, distribuidores, consumidores, produtores, etc.). Nesta linha 

de pensamento, empresas mundiais do setor automobilístico (DaimlerChrysler, Ford, 

General Motors, Renault-Nissan e PSA Peugeot Citroen) criaram a Covinsint, uma 

companhia de serviços de tecnologia,  objetivando implantar novos níveis de 

cooperação na indústria automobilística que venham resultar em recompensas 

financeiras, através do compartilhamento dos processos negociais com clientes e 

fornecedores. 

              Surgem fortes evidências que empresas da mesma cadeia de suprimentos 

cada vez mais irão se integrar através de sistemas de informação, reduzindo 

incertezas, duplicações de esforços e, conseqüentemente, o custo com a operação. 

              Christopher (1999b, p. 199) salienta que a empresa que deseja se voltar 

para o mercado precisa mudar sua orientação, de vertical para horizontal. Com isso, 

se quer dizer que elas precisam encontrar meios de gerenciar por funções e 

coordenar todas as atividades, antes separadas, de compras a distribuição. 



                                                                                                                                              47 

              Como exemplo deste gerenciamento por funções, há o caso da Metalúrgica 

Gravia, fabricante paulista de portas e janelas, que implantou aplicativo da Datasul 

para gestão da companhia, controlando o ciclo de produtos, desde o recebimento da 

matéria-prima, até os processos de produção, estoque, vendas e faturamento. Após 

seis meses de utilização do sistema, a empresa já observava a eliminação de 

divergências entre os inventários físico e contábil, uma agilização no processo de 

reporte da produção, com saldos de estoques confiáveis e em tempo real, bem como 

redução do tempo para fazer o embarque de um pedido de venda e maior 

confiabilidade no processo (Gazeta Mercantil, 23.12.2002, Caderno TI, p. 2).  

              4.7.2.4 – Planejamento Estratégico 

              No planejamento estratégico as informações logísticas são sustentáculos 

para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da estratégia logística. Com freqüência, 

as decisões tomadas são extensões do nível de apoio à decisão, embora sejam 

mais abstratas, menos estruturadas e com foco no longo prazo. Como exemplo, 

pode-se citar as decisões baseadas em resultados de modelos de localização de 

instalações e na análise da receptividade dos clientes à melhoria de um serviço. 

              Em pesquisa realizada no início de 2003 pela IBM-Business Consulting 

Services (BCS) entre 200 executivos ligados à Tecnologia da Informação de grandes 

empresas brasileiras, com faturamento bruto médio de US$ 550 milhões/ano e 

receita líquida média de US$ 380 milhões, observou-se que dos cinco itens de maior 

preocupação, quatro estavam relacionados com a estratégia do negócio, os quais 

eram : 

i. Alinhamento das estratégias e planos de Tecnologia da Informação e 

do negócio – 46%; 

ii. Redução de custos – 40%; 

iii. Comprovação do valor e benefícios gerados pelas iniciativas de 

Tecnologia da Informação – 24%; 

iv. Governança de Tecnologia da Informação – 21%. (Pesquisa de 

Prática de Gestão em TI-Tecnologia de Informação. 2003, p.5).  
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              4.7.3 – Formalização 

 

              Ballou (2001, p. 473) cita que a organização administrativa é a estrutura que 

facilita a criação, a implementação e a avaliação dos planos. É o mecanismo formal 

ou informal de alocar os recursos humanos da empresa a fim de alcançar seus 

objetivos. O foco deste trabalho está especificamente na estrutura organizacional 

requerida para a gestão da função logística do negócio. Segundo o autor, posicionar 

na empresa as pessoas que são responsáveis por atividades logísticas de uma 

maneira que encoraje a coordenação entre elas, é o principal problema da 

organização logística. Tais arranjos organizacionais promovem a eficiência no 

suprimento e na distribuição de produtos e serviços, através do encorajamento das 

compensações de custos que são freqüentemente encontradas no planejamento de 

operação dos sistemas logísticos. 

              A respeito de critérios para agrupamentos de funções em uma organização, 

MINTZBERG (1995, p.61-66)  afirma que : 

 
              Temos a distinção fundamental entre agrupar atividades pelos fins, isto é, 

pelas características dos mercados finais servidos pela organização – os 
produtos e serviços que comercializa, os clientes que supre e o local onde 
os fornece – ou pelos meios, ou seja, pelas funções (incluindo os processos 
de trabalho, habilidades e conhecimentos) que ela utiliza para fabricar seus 
produtos ou prestar seus serviços. 

 

              Mais adiante, o pesquisador sugere o isolamento de 4 critérios 

fundamentais para selecionar as bases para agrupamento de posições e unidades : 

i. Interdependências dos fluxos de trabalho – relaciona-se 

com o controle de processos operacionais bem definidos; 

ii. Interdependências de processos – refere-se à necessidade 

de estimular processos de integração, ainda que às 

expensas da coordenação do fluxo de trabalho; 

iii. Interdependência de escala – relaciona-se com a economia 

de escala, ou seja, grupos “podem ser formados para ter 

grandes dimensões, suficientes para operar 

eficientemente”; 

iv. Interdependências sociais – refere-se aos relacionamentos 

sociais que acompanham determinadas funções. 
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              Segundo Bowersox apud Silva (1995, p. 31), a formalização refere-se a 

práticas gerenciais específicas à logística e objetiva orientar o processo decisório à 

luz de um posicionamento estratégico. Um alto nível de formalização pressupõe a 

existência de declaração escrita quanto à natureza (missão), o escopo das 

operações logísticas, incluindo normas, planos, objetivos e procedimentos. Exige o 

estabelecimento do cargo de principal executivo da logística, em elevado nível 

hierárquico, envolvido a alta administração em questões estratégicas, como 

indicador de que a logística representa um processo crítico de sucesso do negócio 

da empresa. 

              A essência do planejamento logístico objetiva a utilização da competência 

operacional para obter um diferencial competitivo. Portanto, o plano 

necessariamente inclui, além da alocação de recursos ao longo do tempo, os 

impactos esperados mensuráveis do ponto de vista do cliente e os padrões de 

desempenho do sistema logístico. 

              O autor coloca que a estruturação formalizada da logística contribui para a 

operação eficiente, pois elimina o gerenciamento de crise (o apagar do incêndio) ao 

considerar o contingenciamento nas operações, capacitando a empresa a responder 

com extrema flexibilidade em situações não rotineiras. Por outro lado, o grau de 

relevância estratégica atribuído pela alta administração às questões relacionadas à 

capacitação logística gera sérios impactos no processo de viabilização ou avaliação 

dos produtos e serviços oferecidos. A plena consideração dos aspectos logísticos 

traduz, em maior realismo, as discussões e definições acerca do negócio – quanto 

mais gerencialmente integradas forem as atividades logísticas, maiores serão as 

chances de se obter uma visão sistêmica do processo como um todo, minimizando 

assim as chances de surgimento de gargalos, desperdícios e insatisfação do cliente. 

              Ballou (2001, p. 474) observa que fornecer alguma estrutura organizacional 

às atividades logísticas também define as linhas necessárias de autoridade e 

responsabilidade, para assegurar que os produtos sejam movimentados de acordo 

com os planos e que o replanejamento seja realizado quando necessário. Se o 

equilíbrio entre os serviços ao cliente e os custos para produzir os serviços é crucial 

à operação de uma empresa, alguém deve ser o responsável pela supervisão da 

movimentação do produto. 
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              O pesquisador observa que a necessidade para um determinado tipo de 

organização tem a ver como os custos logísticos incorrem e onde a necessidade de 

serviços é maior. A forma organizacional pode girar em torno da administração de 

materiais, da distribuição física, ou de ambas (logística). O autor exemplifica: 

• Setor extrativo – caracterizado por empresas que produzem matérias-

primas básicas, principalmente para uso em outros setores. As 

operações logísticas envolvem assegurar uma grande variedade de 

produtos necessários nas operações extrativas. 

• Setor de serviços – caracterizado por empresas que convertem 

suprimentos tangíveis em ofertas de serviço, suas operações logísticas 

concentram-se na gestão de materiais de suprimento, com pouco 

reconhecimento no que tange à distribuição física; 

• Comércio – caracterizado por empresas que compram produtos para 

revenda (atacadistas ou varejistas). A organização para a logística é 

significativa, envolvendo atividades de administração de materiais e 

distribuição física, com ênfase a este último item, uma vez os custos de 

transporte envolvidos (fretes); 

• Setor de manufatura – caracterizado por empresas que compram uma 

grande variedade de itens de muitos fornecedores para transformá-los 

em item de maior valor agregado. Há uma atividade logística intensa, 

tanto na área de suprimento quanto na de distribuição de produtos 

acabados. 

 

              Segundo o modelo de Lawrence; Lorsh (1969); Galbraith (1973), citado por 

Persson, apud Silva (1995, p. 33), a busca por coordenação logística tem levado as 

empresas a seguir padrões específicos de desenvolvimento organizacional, os quais 

se caracterizam pelos três fatores apresentados a seguir: previsibilidade da atividade 

logística, número de elementos de decisão do processo logístico e a possibilidade 

de agrupamento das atividades logísticas, em entidades autônomas ou áreas de 

decisão. Em suma, o modelo sugere que o tipo de organização da logística mais 

adequado às necessidades de coordenação logística depende da composição 

destes fatores encontrada nas empresas. 

              Na mesma linha, Vam Amstel apud Silva (1995, p. 33), coloca que a 

escolha pelo melhor mecanismo de coordenação depende do nível de complexidade 
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do processo logístico da empresa, da previsibilidade da atividade logística e do 

número de diferentes unidades autônomas da empresa. A complexidade logística 

relaciona-se às características do sistema logístico, tais como o número de produtos 

comercializados, fornecedores, estágios de produção e instalações físicas. A 

previsibilidade da atividade logística pode ser avaliada em função da variabilidade da 

demanda, do nível de padronização dos produtos e, pela proporção entre produção 

por encomenda e destinada a estocagem. Por fim, a magnitude da organização em 

termos do número de divisões por mercado/produto, da segmentação logística na 

distribuição física, da especialização dos centros de armazenagem, por exemplo, 

muitas vezes implica no surgimento de vários centros de decisões autônomos. 

              No que tange à evolução do projeto organizacional, Bowersox e Daugherty, 

apud Ballou (2000, p. 476) notaram cinco estágios de desenvolvimento: 

i. Estágio I – Observado no início dos anos 70, notou-se o 

reconhecimento das atividades relevantes para a distribuição e 

suprimento físicos, passando muitas empresas a adotar arranjos 

informais para equilibrar os diversos interesses(compras, transportes 

e estoques) envolvidos nas empresas. 

ii. Estágio II – Iniciado na década de 80, observa-se uma proposta de 

arranjo organizacional, no qual um alto executivo era encarregado das 

atividades logísticas relevantes, geralmente do suprimento físico ou 

da distribuição física, mas não de ambas; 

iii. Estágio III – Observa-se uma integração total das atividades 

logísticas, estendendo-se do suprimento à distribuição física. Esta 

total integração foi conduzida por filosofias como “just-in-time”, o que 

exigiu coordenação precisa entre todas as atividades da empresa; 

iv. Estágio IV – Envolve a integração proposta no Estágio III, incluindo, 

também, as atividades logísticas inseridas no processo de produção, 

sendo chamado de gestão da cadeia de suprimentos (“supply chain 

management”); 

v. Estágio V – Refere-se às atividades logísticas que serão geridas no 

canal de suprimentos por empresas com personalidades jurídicas 

distintas, mas inclusas em uma mesma rede colaborativa (Rey, 2000, 

p. 45). 
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                Van Amstel apud Silva (1995, p. 33), utiliza-se do modelo de Persson para 

construir uma ferramenta analítica com o objetivo de avaliar as condições sob as 

quais se justifica a estruturação de um departamento nas empresas, responsável em 

promover a integração entre as várias atividades logísticas. O trabalho divide as 

várias formas de coordenação logística em três categorias. A primeira refere-se a 

uma sincronização logística dentro da estrutura hierarquizada estabelecida através 

de procedimentos, normas e contatos informais. A forma seguinte de sincronização 

logística dar-se-ia através da estrutura hierarquizada estabelecida através de 

procedimentos, normas e contatos formais, e sistemas de informação 

computadorizados. A última forma de coordenação é aquela obtida via a 

organização de uma unidade responsável pelo processo logístico, ou seja, um 

departamento de logística. 

              Pesquisa conduzida pela consultoria A. T. Kearney em mais de 50 grandes 

empresas da América Latina, em 2002, buscando analisar os aspectos de estratégia, 

planejamento, gestão, sistemas e organização, identificou dentre as empresas 

líderes – 82% dos casos – em seu segmento (particularmente bens de 

consumo/alimentícios e automotivo/autopeças), que a Logística é item da agenda do 

CEO-“Chief Executive Officer”ou Executivo-Chefe/Diretoria, com gestão centralizada 

em um departamento focado. No caso das empresas, consideradas “seguidoras” 

pela pesquisa, este percentual é de 70%. Ainda segundo a pesquisa, a ênfase na 

centralização no Departamento de Logística ocorre nas atividades de transporte 

(81% - líderes/67% seguidoras), armazenagem (83%/63%) e planejamento 

(69%/58%). 

 

              4.7.4 – Monitoramento de Desempenho 

              Este nível permite que se utilize as informações disponíveis no sistema 

transacional para o gerenciamento das atividades logísticas. A mensuração de 

desempenho inclui indicadores financeiros, de produtividade, de qualidade e de 

serviço ao cliente. 

              De maneira geral, existe grande carência de indicadores/relatórios de 

desempenho nas empresas brasileiras. Entre os principais fatores estão a ausência 

de um sistema transacional que possua todas as informações relevantes e de visão 

sobre as vantagens de controlar as operações logísticas. 
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              Um exemplo disso é a mensuração da disponibilidade de produtos, ou seja, 

indicadores que apontem o percentual de pedidos que foram entregues completos. 

Outro indicador importante para avaliar o nível de serviço prestado ao cliente é o 

“lead time” (ou tempo de entrega). No entanto, existem casos nos quais as empresas 

conseguem obter tal informação, mas não a utilizam de forma sistemática para 

avaliar o seu desempenho e de seu transportador (“transit time”). 

              A presença de relatórios que tratam exceções são fundamentais para um 

bom gerenciamento, visto que as operações logísticas se caracterizam pelo intenso 

fluxo de informações. Por exemplo, um sistema de controle proativo deve ter 

capacidade de prever futuras faltas no estoque com base nas previsões de demanda 

e recebimentos previstos. 

              Um conceito cada vez mais utilizado nas empresas é o de Data Warehouse 

(DW). Como o nome sugere, armazena dados históricos e atuais de várias áreas da 

empresa em um único banco de dados com o objetivo de facilitar a elaboração de 

relatórios. O processo de desenvolvimento de um DW fornece uma oportunidade 

para a empresa rever e formalizar objetivos, planos e estratégia. 

             Em 13 de fevereiro de 1995, a rede de supermercados britânica Tesco 

lançou o “Clubcard”, sendo a primeira tentativa de um supermercado do Reino Unido 

no sentido de fidelizar seus clientes. Durante o pré-lançamento em 14 lojas, foram 

emitidos mais de 250 mil cartões, representando uma captação de 70 a 80 por 

cento. 

              O principal propósito do “Clubcard” era, e ainda é, coletar informações  

relativas às características de compra dos clientes – o que eles compram, quanto 

gastam, quando e com que freqüência, onde moram, etc. A partir destes dados, a 

Tesco pôde segmentar sua base de clientes de acordo com verdadeiros 

comportamentos em relação à compra, em vez de utilizar-se de informações 

demográficas ou socioeconômicas estereotipados. 

              Constitui-se em fator fundamental para garantir o aperfeiçoamento 

sistemático do processo logístico. A crescente demanda por alto desempenho exige 

a compatibilização de duas dimensões de competição aparentemente paradoxais, 

quais sejam : custo e diferenciação. Segundo Bowersox, apud Silva (1995, p. 35), 

atender a tais requisitos requer sistemas de mensuração cada vez mais sofisticados 
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que possibilitem manter ininterrupto o fluxo do processo com margens de segurança 

reduzidas. 

              A busca da excelência operacional pressupõe, portanto, o permanente 

monitoramento fino da cadeia logística de tal maneira que possibilite assegurar, em 

última análise, a satisfação do cliente e a atratividade econômica do negócio. 

              A tendência neste campo é enfatizar o processo como um todo, o qual leva 

à atenção às interfaces no fluxo de atividades as quais constituem em fontes típicas 

de ineficiências(os famosos buracos negros). Os resultados deste tipo de enfoque é 

a obtenção de níveis de qualidade acima do supostamente concebível. Entretanto, 

tudo isto só é possível através de um sistemático acompanhamento de indicadores 

de desempenho cuidadosamente escolhidos e do comprometimento gerencial 

voltado à melhoria permanente do processo em direção à perfeição. 

              Ao analisar o caso japonês, verifica-se que muitas vezes a razão do enorme 

sucesso neste campo é a obstinação em auferir pequenos ganhos 

permanentemente. O monitoramento do desempenho viabiliza a detecção dos 

pontos passíveis de aperfeiçoamento e o comprometimento garante a eficácia do 

processo. 

              O monitoramento dos indicadores de desempenho serve em última análise 

para impulsionar o aperfeiçoamento do sistema logístico. A avaliação do 

desempenho, função de padrões explicitados no planejamento logístico, não 

constitui um fim por si só. O objetivo maior é perseguir a excelência dos produtos e 

serviços oferecidos, uma vez que algo diferente da perfeição resulta em clientes 

insatisfeitos. Empresas que se acomodam com desempenhos estáticos passam para 

a organização uma postura permissiva às falhas. 

              Um dos mais importantes aspectos observados na pesquisa conduzida pela 

A. T. Kearney, entre mais de 50 grandes empresas da América Latina, foi a gestão e 

monitoramento constantes do desdobramento e implementação da estratégia 

logística, bem como o disciplinamento no monitoramento dos resultados. 

              Christopher (1999a, p. 204) chama a atenção para o monitoramento de 

indicadores de desempenho não-financeiros, citando : i. satisfação do cliente; ii. 

flexibilidade; e iii. compromisso do funcionário. Destaca, ainda, o autor que dentro de 

cada organização, os principais indicadores de desempenho serão necessariamente 

diferentes, mas o princípio de evidenciar as alavancas da rentabilidade será 

primordial.  
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              4.7.5 – Flexibilidade 

 

              Nesta seção discorre-se sobre diversas questões que relacionam a 

flexibilidade com um desempenho logístico superior à prática de mercado. 

              Conforme mencionado anteriormente, a flexibilidade do sistema logístico é 

conseqüência dos outros três atributos: formalização, monitoramento de 

desempenho e adoção de tecnologia. Segundo o modelo de Bowersox, é a variável 

chave que explica o nível de resposta da empresa a situações inesperadas. Silva 

(1995, p. 38) cita que empresas com sistemas bem desenhados desenvolvem 

planos de contingências para adequar-se às situações não rotineiras. Apesar das 

dificuldades inerentes ao “timing” de ocorrência, estes eventos perturbadores do 

fluxo logístico podem ser tratados com antecipação, esperando com isso ganhar 

superioridade competitiva. 

              Os atores envolvidos em canais de marketing estão progressivamente 

tentando reduzir incertezas em suas atividades operacionais, através da resposta 

rápida à demanda que são firmemente fixadas no tempo, ou pelo menos, prevista 

por outros através do canal. Nos canais de logística, a linha de pensamento foi 

influenciada nos últimos anos, particularmente, pela filosofia “just-in-time” e idéias de 

competição baseada no tempo, que conduziu a um controle mais estrito de 

atividades no tempo e espaço (JENSEN; 1997, p. 58-60). 

              O autor, a seguir, define ILF (“Interorganizacional Logistics Flexibility” ou 

Flexibilidade Logística Interorganizacional) como um conjunto de atividades 

logísticas-chave, especificadas e solicitadas por um conjunto de atores, no canal e 

executado por outro conjunto pertencente à cadeia logística. O grau de flexibilidade 

é determinado pelo tamanho do conjunto de escolhas para execução e planejamento 

em dimensões primárias que está disponível para um conjunto executivo de atores. 

              O autor complementa : “um conjunto de atores” pode consistir de um único 

ator, podendo serem utilizados os termos “flexibilidade executiva” e “flexibilidade de 

planejamento”, dependendo se a flexibilidade se refere à execução (informação de 

necessidade de transporte ou reserva de espaço para carregamentos, por exemplo) 

ou planejamento de atividades (maiores tempos de trânsito para as mercadorias, 

tempos de entrega flexíveis para os clientes, tempos de coleta flexíveis para o 

remetente, por exemplo). As dimensões primárias logísticas são tempo e 
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quantidade, mas também outras podem aparecer, como as condições físicas 

(temperatura, vibrações, etc.) sob as quais o fluxo logístico é executado, 

embalagens possíveis, transportadores de carga admissíveis, etc. 

              Segundo Slack (1997, p. 77), flexibilidade significa “ser capaz de mudar a 

operação de alguma forma”. como sendo a “habilidade de mudança de uma 

empresa, para fazer algo diferente”. O autor, apud Silva (1995, p. 38), apesar de se 

ater fundamentalmente às questões de manufatura, lista uma série de razões pelas 

quais as operações, de maneira geral, devam ter flexibilidade. Dentre as principais, 

cita-se as seguintes: 

i. capacidade de lidar com uma maior variedade de produtos; 

ii. adaptação de produtos a requisitos específicos de clientes; 

iii. agilidade de resposta a variações de demanda; 

iv. adequação operacional às prioridades de mercado (cliente ou 

produto); 

v. agilidade de resposta em função de falhas de processo; 

vi. ajuste de capacidade às grandes flutuações de demanda; 

vii. contingências em função de falhas de fornecedor; 

viii. imprevisibilidade da demanda. 

              A flexibilidade pode ser vista como um amortecedor das operações, ao dar 

conta de situações não rotineiras, incertezas de curto e longo prazos, e 

imprevisibilidade. Um adequado nível de flexibilidade permite o bom desempenho 

das operações, apesar dessas condições (SILVA, 1995, p. 38). 

              A flexibilidade, continua o autor, pode ser vista sob o prisma de duas 

dimensões : temporal e operacional. Na dimensão temporal, observa-se a 

flexibilidade de faixa e a flexibilidade de resposta. A primeira refere-se a amplitude 

de coisas que o sistema é capaz de fazer - um maior grau de flexibilidade 

significando um maior elenco de possíveis habilidades operacionais. A flexibilidade 

de resposta corresponde a agilidade para a execução das mudanças de uma coisa 

para fazer outra (SILVA, 1995, p. 39). 

              Na dimensão operacional, a distinção a ser feita é entre a flexibilidade do 

processo como um todo, ou flexibilidade de sistema, e a flexibilidade de recursos. Na 

questão de processo, Slack (1997, p. 77) considera os seguintes tipos de 

flexibilidade que contribuem para a competitividade de uma empresa :  
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i. flexibilidade de novos produtos: habilidade de introduzir e produzir 

novos produtos ou de modificar os existentes; 

ii. flexibilidade de “mix” : habilidade de mudar a variedade dos produtos 

que está sendo considerada na operação; 

iii. flexibilidade de volume : habilidade de mudar o nível da operação; 

iv. flexibilidade de entrega : habilidade de mudar datas de entrega 

programadas. 

              A seguir, Slack (1997, p. 79) acentua as vantagens de uma operação 

flexivel aos clientes de uma operação : i. agilização da resposta; ii. maximização do 

tempo; e iii. manutenção da confiabilidade. 

              Aaker e Maskarenko, apud Jensen (1997, p. 59), mencionam 3 formas para 

alcançar a flexibilidade estratégica : diversificação, investimento em recursos 

subutilizados e redução no comprometimento de recursos para uso especializado. 

Jensen define flexibilidade em termos do número de alternativas para escolher a 

partir de uma data posterior uma vez que uma decisão inicial foi tomada. 

              Cada um desses tipos de flexibilidade de sistema tem seus componentes de 

faixa e resposta. No entanto, seja qual for a flexibilidade de sistema que uma 

operação deva atingir, ela a obtém a partir da flexibilidade dos seus recursos 

individuais : tecnologia de processo, recursos humanos e redes de suprimento.(Ver 

Figura 8). 
 

FIGURA 8 – MODELO DE BOWERSOX(“LEADING EDGE’) 

 

 

 

 

 
                                                         FLEXIBILIDADE 
 

Fonte : Bowersox, apud Silva, 1995, p.25 

             

              Como resultado às demandas do mercado por diferenciação, vários 

fabricantes e distribuidores estão adotando estratégias de customização em massa. 

FORMALIZAÇÃO                                                       MONITORAMENTO DE 
                                                                                    DESEMPENHO 
 
 
 
 
 
                               ADOÇÃO DE TECNOLOGIA 
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O processo de customização em massa baseia-se na padronização do produto com 

a exceção de um atributo ou característica particular que é moldado segundo as 

particularidades de um dado segmento de mercado. Esta customização, continuam 

os autores, pode ocorrer em qualquer ponto entre o projeto, a fabricação e a 

distribuição do produto, e envolve tanto os aspectos do produto quanto de serviço. 

De fato, é na dimensão do serviço que esta estratégia é mais encontrada nas 

empresas. Alguns exemplos de customização de serviços de distribuição incluem : a 

embalagem “personalizada”; a paletização, segundo padrões específicos; e a 

sistematização de informações de apoio. 

              Nesta linha de raciocínio, Christopher (1999a, p. 175) cita que várias 

questões surgem a partir da necessidade de tornar produtos ‘locais’ produtos, 

sobretudo em um ambiente orientado para a produção, onde o objetivo é buscar a 

redução do custo unitário por meio de economias de escala geradas pela produção 

uniforme e em grande quantidade. Mais especificamente, as questões a serem 

respondidas são: 

• A configuração final ou a montagem de determinado produto pode ser 

protelada até que a demanda real seja averiguada? 

• Em que nível da cadeia o estoque deve ser mantido e onde a 

configuração final deve acontecer? 

• Onde a previsão deve ser feita – no mercado local ou no centro? 

 

              O autor complementa que a primeira pergunta diz respeito ao “adiamento”. 

Essa é uma idéia crescente que sugere que quando há demanda por variedade no 

mercado, os produtos não devem ser configurados até que a demanda real seja 

conhecida. Em vez disso, devem ser produzidos em nível genérico, usando 

componentes ou materiais comuns, e mantidos como estoque em processo. A 

configuração final deve ocorrer no local ou centralmente, dependendo dos fatores 

econômicos relacionados à produção, ao transporte e à embalagem. Por 

configuração final, entende-se a montagem final, o acabamento, a montagem do 

conjunto ou a embalagem.  

              A segunda questão refere-se à localização e dispersão do estoque. Os 

sistemas de logística convencionais costumam fundamentar-se em estoques de 

produtos completamente acabados, mantidos em locais dispersos à espera de 

serem vendidos. A atual lógica do gerenciamento da cadeia de abastecimento 
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integrada sugere que sempre que possível deve ser mantido em diversos locais e na 

forma mais genérica possível para ser adaptado ao local ou personalizado assim 

que a demanda real for identificada. 

              Segundo Christopher (1999a, p. 181), em um ambiente de multiprodutos, a 

distribuição de vendas pela unidade de manutenção de estoque (SKU-“stock 

keeping unit”) costuma estar em conformidade com a regra de Pareto, isto é, 80 por 

cento do volume vem de 20 por cento das unidades de manutenção de estoque. 

Esta observação pode ser de ajuda considerável, uma vez que estão sendo 

desenvolvidas estratégias de logística globais. O autor exemplifica : as linhas de 

movimentação mais rápidas (20 por cento que fornecem 80 por cento do volume 

total) podem ser mantidas como estoque acabado, pois é provável que a demanda 

seja mais previsível. Essas linhas também podem ser mantidas em mercados locais, 

sendo transportadas para lá em grande quantidade, para que seja possível se 

beneficiar das economias relacionadas à escala na produção e ao transporte. Como 

sua movimentação é rápida, a rotação do estoque é maior; assim, é necessário 

apenas um investimento limitado em estoque. Esses produtos não devem passar por 

locais de estoque intermediários, como centros de distribuição regionais, mas devem 

ser entregues diretamente. 

              No outro extremo, os produtos de movimentação lenta podem ser mantidos 

regional ou até mesmo centralmente e, sempre que possível, na forma genérica, 

para serem configurados, quando é conhecida, precisamente, as exigências locais. 

Quando a relação valor/densidade do produto for alta e/ou seu ‘valor crítico’ para os 

clientes também for (por exemplo, peças de reserva essenciais), então a entrega em 

24 horas, por empresas de serviço expresso, como a Federal Express, DHL ou UPS, 

são apropriadas. 

              O pesquisador apresenta a figura a seguir, e sugere algumas diretrizes de 

locais de estoque em uma rede global baseada no volume e na previsibilidade do 

item. Usando o princípio dos 80/20, pode-se centralizar a grande maioria dos itens 

de lenta movimentação, menos previsíveis, obtendo uma redução considerável no 

estoque total. Ainda segundo o autor, seria praticamente certo que a redução nos 

custos de manutenção de estoque mais do que compensem os custos mais altos da 

entrega expressa. 
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FIGURA 9 – LOCALIZAÇÃO DO ESTOQUE EM UMA REDE GLOBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

               A – Despacho direto de movimentação rápida, de linhas previsíveis, 

mantidas localmente, provavelmente pré-configuradas; 

               B – Estoque de velocidade média, linhas de demanda menos previsíveis 

mantidas na forma genérica, aguardando a configuração final; 

               C – Linhas de movimentação mais lenta, menos previsíveis. Talvez um 

estoque global compartilhado ou sob encomenda. 
 

Fonte : Christopher, 1999a, p. 184 

               

              A terceira questão trata de onde a previsão deveria ser feita. A princípio, 

poder-se-ia pensar que quanto mais próxima do ponto de demanda, melhor, uma 

vez que as condições locais podem ser fatoradas na equação. Todavia, essas 

previsões locais apresentam-se mais propensas ao erro que as previsões globais 

feitas mais adiante na cadeia. O autor cita que no caso da Gilette européia, 

constatou-se que era melhor prever as vendas em um nível genérico e manter em 

estoque produtos ainda não adequados ao consumo local (isto é, não embalados). 

Assim, o mesmo estoque genérico poderia ser usado para satisfazer a demanda 

regional com embalagem no idioma local, pacotes promocionais e tudo o mais. 

              Christopher (1999a, p. 188) conclui que implementar estas idéias de reação 

flexível por meio do adiamento e da adequação local dos produtos requer a 

capacidade de ‘ver’ o canal de suprimentos ponta a ponta. A visibilidade global 

possibilita à gerência de logística administrar melhor o fluxo de produtos e otimizar a 

capacidade de produção e de transporte, mantendo um estoque mínimo. 

                                                   
                                                                                                       Fábrica/fornecedor 
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              Um grande vantagem de se obter a visibilidade de ponta a ponta do canal 

de suprimentos em um contexto global, são as oportunidades de melhoria que se 

tornam visíveis, uma vez que o gargalo é evidenciado e os estoques de reserva – 

gerados pela falta de informação – são revelados. 

              Jensen (1997, p. 59) observa que os sistemas de manufatura flexível são 

vistos como uma resposta adaptada a incertezas do meio, mas que também podem 

ser usados como estratégias proativas. 

              Uma cooperação mais próxima entre firmas em uma cadeia de suprimentos 

coloca uma importância relativa maior nos aspectos relacionados a  comunicação e 

informação. A ênfase em qualidade (produtos e processos), redução de custos 

(estoques menores, entrega “just-in-time”) e compartilhamento de 

informação/tecnologia (menores tempos de entrega) coloca a logística integrada em 

uma posição estratégica (LARSSON, 1997, p. 109). 
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5.METODOLOGIA DA PESQUISA 

               

              5.1 - Introdução 

 

              O objetivo deste capítulo é apresentar a estrutura metodológica que serviu 

como base para o projeto de pesquisa sobre o diagnóstico da aplicação dos 

conceitos de logística em empresas de diversos setores da economia 

pernambucana. 

              O caráter exploratório deste estudo se deve à não observação de trabalhos 

similares em empresas locais, de como são gerenciados seus sistemas logísticos ou 

a aplicação de seus conceitos à estratégia empresarial. Em sua dissertação de 

mestrado, Silva (1995, p. 42) comenta que mesmo em países desenvolvidos, este 

tema ainda desperta interesse de pesquisadores, no sentido de compreender as 

relações entre causa e efeito, entre organização e desempenho logístico. Mesmo 

transcorridos, desde então, 8(oito) anos, acredita-se que tal observação revela o 

grau de importância desta inter-relação, notadamente para regiões em 

desenvolvimento. 

              Yin (2001, p.24) apresenta um quadro comparativo com as situações 

relevantes a serem consideradas em diferentes estratégias de pesquisa : 
 

QUADRO 1 – SITUAÇÕES RELEVANTES PARA ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

Estratégia Forma da questão 
da pesquisa 

exige controle sobre eventos 
comportamentais? 

focaliza acontecimentos 
contemporâneos? 

Experimento como, por que SIM SIM 

Levantamento quem, o que, onde, quantos, 

quanto  
NÃO SIM 

análise de  
arquivos 

quem, o que, onde, quantos, 
quanto 

NÃO SIM/NÃO 

Pesquisa  

Histórica 

como, por que NÃO NÃO 

Estudo de  

Caso 

como, por que NÃO SIM 

 

Fonte: COSMOS Corporation, apud Yin, 2001, p.24. 
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              A escolha do método de estudo de caso baseou-se fundamentalmente na 

dificuldade de se estabelecer medidas quantitativas capazes de descrever o 

comportamento multidimensional do processo logístico das empresas.  Outra razão 

foi a própria natureza exploratória deste estudo, que visa permitir conhecer várias 

experiências de empresas locais no gerenciamento de seus sistemas logísticos e 

sua vinculação com o marketing. Ao final, o método de estudo de caso apresenta-se 

como o mais indicado, pois as perguntas básicas de pesquisa são do tipo “como”, no 

contexto contemporâneo sobre o qual não se tem qualquer controle (YIN, 2001, p. 

28). 

          Yin (2001, p. 32) define estudo de caso como uma investigação empírica que  

estuda um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos. Neste particular, pondera-se neste trabalho que, dado às 

exigências do serviço logístico praticado pelo mercado local, marcado por aspectos 

como tradição e gestão familiar, não se pretende produzir generalizações 

conclusivas sobre o estágio da organização da logística no Estado de Pernambuco, 

mas tão-somente situá-las em relação ao estado-da-arte dos principais autores da 

área. 

              O autor complementa que “a investigação de estudo de caso enfrenta uma 

situação tecnicamente única, em que haverá muito mais variáveis de interesse do 

que pontos de dados, e, como resultado : i. baseia-se em várias fontes de 

evidências, com os dados precisando convergir em um formato de triângulo; ii. 

beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a 

coleta e a análise de dados”. Neste aspecto, este trabalho utiliza-se de conceitos e 

respectivas informações sobre o estado-da-arte (itens 1, 2, 3, 4 e 5 da Revisão 

Bibliográfica deste documento), com os quais buscou-se amparar o modelo teórico 

proposto por Bowersox (item 6 da Revisão Bibliográfica), bem como de modelos de 

questionários e de apresentação de resultados propostos por Silva (1995), Severo 

Filho (2001), Langley (2000) e Hill; Scudder (2002).  

              Este trabalho pretende ser um estudo de caso do tipo múltiplo e holístico, 

porquanto prevê a produção de resultados contrastantes em diversos agentes, 

apenas por razões previsíveis, bem como examinará apenas a natureza global de 

uma organização. 
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              No que se refere à quantidade de casos conduzidos, Yin (2001, p. 69) 

esclarece que : “se todos os casos vierem a ser previsíveis, esses seis a dez casos, 

no conjunto, fornecerão uma base convincente para o conjunto inicial de 

proposições”, bastando, para tanto, que a “estrutura teórica venha a expor as 

condições sob as quais é provável que se encontre um fenômeno em particular 

(replicação literal), assim como as condições em que não é provável que se encontre 

(replicação teórica)”. 

 

              5.2 – Base de Análise 

 

              Este trabalho utilizou os modelos propostos por Silva (1995), Severo (2001), 

Langley (2000) e Hill; Scudder (2002), buscando-se mesclar os questionamentos 

utilizados em suas pesquisas, adaptando-o à realidade da economia pernambucana. 

Assim, acredita-se que o modelo proposto se credencia a espelhar com razoável 

confiabilidade a realidade da aplicação das melhores práticas de logística por parte 

das empresas pesquisadas. 

              As empresas que participaram desta pesquisa foram selecionadas 

considerando sua relevância na economia pernambucana nos diversos setores, 

aliado à importância observada da atividade logística em sua gestão operacional, 

bem como o significativo vínculo desta atividade no contexto de sua competitividade.  

              Os resultados apresentados neste estudo devem ser vistos como uma 

análise das práticas das empresas participantes. Devido ao método de seleção, 

pode-se afirmar que as referidas empresas estão sensíveis ao benefício que a 

efetiva organização do sistema logístico pode trazer ao negócio como um todo. Por 

conseguinte, os resultados da pesquisa devem ser entendidos como indícios a 

serem aprofundados em estudos futuros. 

              Ressalte-se que o produto desta pesquisa foi baseado somente nos 

depoimentos fornecidos pelos colaboradores e executivos envolvidos no processo 

logístico, e não por profissionais responsáveis pelas áreas comercial, administrativa 

ou financeira, razão pela qual os dados relativos a estes aspectos deverão ser 

considerados apenas como ilustrativos para uma avaliação do porte das empresas e 

de sua importância no contexto da economia estadual. 

 

 



                                                                                                                                              65 

              5.3 – Perguntas de Pesquisa 

 

              O modelo conceitual proposto por Bowersox e adaptado por Silva (1995) e 

Severo (2001), além dos trabalhos de Langley (2000) e Hill; Scudder (2002) servirem 

como referência para a formulação das perguntas de pesquisa. Os blocos estão 

relacionados às dimensões do modelo conceitual, quais sejam : formalização, 

monitoramento do desempenho, adoção de tecnologia e flexibilidade. O roteiro 

procurou possibilitar o levantamento de informações capazes de responder a 4 

(quatro) perguntas principais, desdobradas em 12 (doze) subperguntas 

operacionais, listadas a seguir : 

 

1.  Qual o grau de formalização das atividades logísticas nas empresas 

pesquisadas? 

1.1. Quais são os componentes do processo logístico que, com mais freqüência, 

aparecem sob o controle de uma mesma unidade organizacional? E quais 

aparecem com menos freqüência? 

1.2. Existe um padrão de organização logística, nas empresas pesquisadas, no 

que se refere: 

- ao nível hierárquico do principal executivo de logística? 

- a existência, formalizada e escrita, da prática de planejamento e de 

definição de uma missão logística? 

2. Como as empresas pesquisadas estão monitorando seu desempenho logístico? 

2.1. Quais são os indicadores de desempenho considerados mais importantes, 

para o gerenciamento do sistema logístico, de acordo com a opinião dos 

executivos entrevistados? 

2.2. Quais são os indicadores de desempenho, com os melhores níveis de 

adequação para o gerenciamento do processo logístico, de acordo com a 

opinião dos executivos entrevistados? 

3. Que tecnologias de informação estão sendo utilizadas pelas empresas 

pesquisadas? 

3.1. Quais são os sistemas de informação considerados como os mais 

importantes para o gerenciamento do sistema logístico? 

3.2. Quais são os sistemas de informação com os melhores níveis de adequação 

para o gerenciamento do sistema logístico? 
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3.3. Existe algum padrão no que se refere à centralização ou descentralização da 

infra-estrutura de processamento de dados e de desenvolvimento de 

sistemas? 

3.4. Quais são os “hardwares”, computacionais e operacionais, mais 

freqüentemente utilizados? 

3.5. Qual o nível de satisfação dos gerentes de logística com a área de 

informática? 

3.6. Qual o nível de utilização de sistemas voltados para a troca eletrônica de 

dados (EDI)? 

4. Qual é o grau de flexibilidade do sistema logístico? 

4.1. Sob quais circunstâncias as empresas valorizam um alto nível de flexibilidade 

do sistema logístico? 

4.2. Sob quais circunstâncias os sistemas logísticos das empresas pesquisadas 

respondem aos maiores níveis de flexibilidade? E quais são aquelas 

circunstâncias em que os sistemas logísticos das empresas pesquisadas 

respondem com baixa flexibilidade? 

 

              Pretende-se também estabelecer algumas considerações sobre o nível de 

complexidade logística considerando os vários aspectos que caracterizam o fluxo 

físico ao longo dos sistemas logísticos das empresas. Outro ponto de interesse se 

refere ao contexto estratégico que refe as práticas de organização do processo 

logístico. Neste caso, procurar-se-á determinar a importância relativa do serviço ao 

cliente dentro da estratégia de marketing das empresas pesquisadas. 

 

              5.4 – Coleta de dados 

 

              A coleta de dados processou-se na forma de entrevista pessoal, 

utilizando-se de questionário, em anexo, com perguntas estruturadas e não 

estruturadas, que serviram de roteiro para o aprofundamento das questões de 

interesse deste estudo. 

         O questionário adotado consiste em uma versão adaptada de questionário 

aplicado por Silva (1995). A estrutura do questionário visou, numa primeira fase, 

identificar as características gerais da empresa a ser pesquisada, com informações 

sobre o setor de atuação, faturamento, número de funcionários, principais linhas de 
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produtos, etc. A seguir, pretendeu-se obter informações sobre o posicionamento 

mercadológico e a estrutura física do sistema logístico em questão, tais como : 

número e tipo de fábricas, armazéns, fluxo físico de mercadorias, número de SKU’s 

(itens de estoque), fornecedores e clientes, etc. 

              Os outros blocos de perguntas correspondem às dimensões do modelo 

proposto, quais sejam : formalização, monitoramento de desempenho, tecnologia de 

informação e flexibilidade. A seguir, a estrutura do questionário é apresentada, 

acompanhado da abordagem de medição e interpretação dos dados obtidos. 

              Os entrevistados basearam-se tão-somente nas suas experiências e 

percepções acerca dos vários termos questionados. 

 

              5.4.1 – Formalização 

 

              A pesquisa visa determinar o nível de formalização das empresas a partir 

do levantamento de informações qualitativas acerca do estilo gerencial nelas 

praticado. Os atributos considerados estão classificados em três grupos : 1. 

planejamento logístico; 2. influência no processo decisório da Alta Administração; 3. 

estrutura organizacional. 

              No primeiro item, pretendeu-se identificar a existência de uma declaração 

da missão e de um plano estratégico formalizados para o sistema logístico. O 

segundo grupo de informações visou avaliar o grau de importância relativa do 

processo logístico, no negócio como um todo. Para este fim, procurou-se determinar 

o nível de participação do executivo senior de logística em reuniões de cúpula sobre 

questões estratégicas e a sua posição na hierarquia organizacional. 

              Por fim, durante as entrevistas, foi possível obter informações adicionais a 

serem utilizadas futuramente no desenvolvimento de casos didáticos. O estágio 

evolutivo e o sentido da dinâmica organizacional foi caracterizado a partir do 

histórico e percepções do entrevistado sobre reestruturações recentes, visando 

identificar tendências à centralização ou descentralização gerencial das atividades 

logísticas. Pretendeu-se também mapear as atividades características da logística, 

relativamente à sua posição na estrutura organizacional, procurando avaliar o grau 

de centralização/dispersão das mesmas. 

              Silva (1995, p. 46) considera que a centralização das atividades logísticas 

em uma única unidade organizacional proporciona as condições mais favoráveis ao 
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controle do processo logístico. No entanto, entende-se que a capacidade de 

coordenação gerencial transcende aos organogramas, sendo o nível de controle 

muito mais função das relações entre as diversas áreas das empresas, tanto formais 

quanto informais, baseadas em fluxos de informação estruturados e sistemáticos. 

 

              5.4.2 – Monitoramento do Desempenho 

 

              O conjunto de informação levantado na pesquisa teve como objetivo 

identificar como as empresas monitoram seus sistemas logísticos. A premissa 

assumida é de que, quanto mais abrangente e completo for o elenco de indicadores 

de desempenho, melhor será o processo de monitoramento e, conseqüentemente, 

maior a capacidade da empresa a responder aos desafios do ambiente competitivo. 

         Os indicadores específicos de acompanhamento de performance foram 

classificados, conforme abaixo indicado : 

- Custos – conjunto de indicadores subdividido em duas abordagens : i. 

custo total: voltado para a análise do sistema logístico como um todo; ii. 

custos dos componentes:  voltado para a análise funcional das atividades 

logísticas; 

- Ativo – medidas de desempenho dos ativos da empresa(ex.: giro de 

estoque); 

- Serviço a Cliente – indicadores voltados para medir o impacto dos serviços 

do ponto de vista do cliente (ex.: % de entregas no prazo); 

- Produtividade – razão entre entradas (“input”) e saídas (“output”) de um 

dado processo de transformação (ex.: m3 movimentado por homem-hora); 

- Qualidade – relaciona-se às características intrínsecas ao produto/serviço 

(ex.: % de entregas fora de especificação, avarias); 

- “Benchmarking” – refere-se ao processo gerencial utilizado para monitorar 

e medir o próprio desempenho em relação à concorrência. 

 

              5.4.3 – Adoção de Tecnologia 

 

              A pesquisa buscou uma análise agregada, envolvendo o nível de adoção de 

tecnologia entre as empresas em estudo. Para tal, procurou-se avaliar a qualidade 

dos sistemas de informação voltados à logística, à infra-estrutura de processamento 
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de dados e de desenvolvimento de sistemas, a disponibilidade de “hardware”, o nível 

de satisfação com a área de desenvolvimento de sistemas da empresa e o nível de 

importância e utilização do EDI. 

              Os tipos de “hardware” apresentados na pesquisa forma divididos em 

operacional e computacional. Enquanto o primeiro relaciona-se à automação de 

processos operacionais (ex.: robótica, código de barras, equipamento automático 

para a manipulação de materiais), o computacional, por sua vez, proporciona os 

meios para o armazenamento, a transmissão e a transformação de dados em 

informações gerenciais (ex.: microcomputadores, coletor de dados manual). 

              Os “softwares” listados na pesquisa referem-se a sistemas de informações 

voltados às diversas atividades do processo logístico. Analogamente à avaliação do 

sistema de monitoramento de desempenho, procurou-se avaliar o nível de 

importância e de adequação de cada “software” para o efetivo gerenciamento das 

atividades logísticas. A análise sobre a adequação destes sistemas de informação 

foi feita a partir do “gap” normalizado, foi realizado, conforme fórmula 1, abaixo : 

              “gap” normalizado (%) = “gap” ponderado x 100/nível máximo de 

adequação....(1) 

              onde, 

              “gap” ponderado = “gap” x (nível de importância) / (nível máximo de 

importância); 

              “gap” = (nível máximo de adequação – nível de adequação percebido); 

              nível máximo de importância = 5; e nível máximo de adequação = 5. 

              Considere o exemplo a seguir : nível de importância 3 e adequação 2. 

              “gap” = 5-2 = 3 

              “gap” ponderado = 3 x 3 / 5 = 1,8 

              “gap” normalizado = 1,8 x 100 / 5 = 36%.  

 

              Para as análises sobre a qualidade dos sistemas de informação e o nível de 

satisfação dos usuários da logística com a área de informática, utilizou-se da escala 

de Likert (1 a 5) para a avaliação de uma série de atributos, tais como : 

disponibilidade e facilidade de acesso, prioridade e prazo de desenvolvimento em 

relação a outras áreas da empresa. 

              A infra-estrutura de processamento de dados e de desenvolvimento de 

sistemas das empresas pesquisadas foram avaliadas com o objetivo de verificar a 
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existência de padrão centralizado ou descentralizado, na forma de organização. 

Para tanto, utiliza-se uma série de possibilidades de arranjos em ordem decrescente 

de centralização para que o entrevistado escolha aquela que melhor se assemelha 

às condições de sua empresa. 

              Por fim, o nível de importância e de utilização do EDI é verificado a partir da 

apresentação aos entrevistados de vários graus de interligação com outras 

empresas, integrantes de sua cadeia de suprimentos, bem como tendências para o 

futuro próximo. 
 

              5.4.4 – Flexibilidade 

              

              A pesquisa relaciona uma série de situações não rotineiras visando avaliar 

a capacidade de reação das empresas pesquisadas. Para cada situação 

apresentada, o entrevistado avalia o nível desejado e o nível real de flexibilidade do 

sistema logístico de sua empresa, considerando a escala Likert (1 a 5) em ordem 

crescente de flexibilidade. 

              A análise de “gap”, entre o nível desejado e o nível real de flexibilidade, tem 

como objetivo determinar o grau de adequação dos sistemas logísticos das 

empresas pesquisadas em responder às situações não rotineiras. O “gap” foi então 

normalizado para melhor visualização dos resultados. 

              O cálculo do “gap” normalizado obedeceu a fórmula 2, a seguir : 

 

              “gap” normalizado = “gap” x 100 / nível desejado ......................(2) 

              onde, 

              “gap” = (nível desejado – nível real); 

              Considere o exemplo a seguir : nível desejado 3 e real igual a 2. 

              “gap” = 3-2 = 1 

              “gap” normalizado = 1 x 100/3 = 33,33 %. 
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6.  ESTUDO DOS CASOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

EMPRESA A 

 
Informações Gerais 
 

              A Empresa A pertence à iniciativa e tem capital 100% nacional. Está 

localizada em cidade da Zona da Mata Pernambucana, e teve um faturamento bruto 

em 2001, de R$ 89 milhões. É a 2a. do ranking nacional, com 14,6% do mercado, em 

seu segmento, sendo a líder no Nordeste, com 48% de participação. Seu principal 

concorrente detém 30% do mercado nacional. 
          

              A empresa atua no segmento de bebidas alcóolicas, com ênfase de 

cobertura geográfica nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, contando atualmente 

com cerca de 500 colaboradores, entre empregados e terceirizados. Seu principal 

produto é a aguardente derivada da cana-de-açúcar, apresentada em garrafas de 

600 ml e de 1000 ml, com produção diária aproximada de 200 mil unidades.  

 

Complexidade Logística 
 

              A empresa tem a sua atuação voltada para o mercado interno atuando nas 

regiões Nordeste e Norte do Brasil, atuando, inclusive através de parceiros, no 

mercado externo. A empresa atende principalmente a atacadistas e grandes 

varejistas, tendo como principal cliente o consumidor final. O perfil de seus clientes, 

com base no percentual de cada tipo de cliente, em função do seu faturamento bruto 

não foi disponibilizado pela empresa, bem como a informação do integrante de canal 

de marketing com maior poder de barganha. 

 

              O número de diferentes produtos (SKU – “stock keeping unit”) 

comercializados pela empresa em 2002 foi de 6 (seis) itens, não se informando 

previsão de aumento para os próximos cinco anos. 
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              No que tange à estratégia de marketing, a empresa mantém um 

relacionamento próximo junto ao seus fornecedores (nota 4 em escala de 1 a 5), 

salientando-se que a empresa não recebe exigências (nota 1 em escala de 1 a 5) de 

variedade nas exigências dos clientes, quanto a prazos de entrega, requisitos de 

qualidade específica, restrições ao transporte, etc. com ênfase maior na variável 

serviço ao cliente.  

            

Os Custos Logísticos 
 

              Os custos logísticos relativos ao custo do produto, à armazenagem, ao 

transporte e à manutenção de estoques, não foram relacionados pela empresa, bem 

como ao custo da matéria-prima em relação ao custo do produto. Segundo a 

entrevistada, a empresa não mantém estoques de produto acabado, dado adotar um 

sistema de produção dito “puxado” pela demanda, ou seja, somente inicia o 

processo de fabricação, após confirmação de pedido pelo cliente. 

 

 

Estrutura de Instalações 

 

              A empresa está instalada em um parque industrial com 3.452 m2 de área, a 

cerca de 51 quilômetros de Recife, onde recebe de seus fornecedores a totalidade 

de seus suprimentos, bem como atende a 90% de seus clientes, que vem buscar 

seus produtos.  

 

              Um esquema da rede de instalações da empresa está apresentado na 

figura a seguir : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EMPRESA  A 

Fornecedores 
PE 

Fornecedores
Outros Estados  

Supermercado

Atacadistas 

Varejistas 

Distribuidores 

 
CONSUMIDOR 

 
FINAL 
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              O transporte dos 10% restantes de suas vendas é realizado por 

profissionais autônomos contratados. Toda a matéria-prima é fornecida por 

empresas nacionais. 

 

              Dos serviços de logística prestados por operadores logísticos, apenas os 

transportes de saída de produto acabado e de entrada de mercadorias são 

terceirizados, não se prevendo, em futuro próximo, vir a terceirizar qualquer outro. 
  

              Todos os fatores relacionados (custo, desempenho e criação de valor) à 

seleção/avaliação na prestação dos serviços terceirizados foram considerados 

“muito relevante” (nível 5 em escala de 1 a 5). A empresa não utiliza uma forma de 

compensação (premiação) específica para seus fornecedores de serviços logísticos, 

nem estes disponibilizam serviços informatizados específicos à empresa.  

 

              Dentre os ganhos conseguidos com a atividade de terceirização estão : i. 

redução de custos; ii. qualidade no produto final; iii. confiabilidade no fornecimento 

de matéria-prima e serviço; iv. reconhecimento da marca e v. reconhecimento social 

da empresa. Os três primeiros itens foram consignados com nota 4 (escala de 1 a 5) 

e os dois seguintes, com nota 5. 
 

              No que se refere ao desenvolvimento de parceiros ao longo da cadeia de 

suprimentos, a Diretora de Logística afirmou que esta iniciativa faz parte do Sistema 

de Gerenciamento da Qualidade da empresa, havendo a empresa obtido a 

Certificação ISO 9002, em 2000. 

 

              A empresa também exporta uma linha específica de seus produtos, para 

tanto tem estabelecido parcerias importantes com empresas para desenvolvimento 

de produtos e mercados. 

 

Formalização 
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              A estrutura, assim como o capital da empresa, é caracteristicamente 

familiar, cabendo aos seus integrantes os cargos de Diretoria, respondendo 

diretamente ao Conselho de Administração da empresa. Segundo a Diretora de 

Logística, cabe à sua área as atividades de recepção de matéria-prima e expedição 

do produto acabado. Neste aspecto, saliente-se que a empresa é certificada na 

norma ISO 9002, o que caracteriza o controle do processo de fabricação a partir do 

fornecedor de sua matéria-prima.  

 

              A estrutura atual é centralizada, conforme tendência percebida nos últimos 

3 anos. Segundo a entrevistada, a tendência da estrutura da empresa é de atender  

às exigências do mercado. Percebe-se que parte dos componentes logísticos como : 

suprimento, previsão de vendas e planejamento e controle de produção estão sob a 

responsabilidade de área diversa da Diretoria de Logística, cabendo, 

respectivamente, às Diretoria de Suprimentos, Comercial e de PCP. 

 

Planejamento 

 

              A empresa dispõe de uma declaração formal e escrita de seu programa de 

qualidade : i. gerir sistemas (processos, produtos e serviços) que assegurem a 

satisfação e requisitos dos clientes; ii. manter parcerias com os fornecedores para 

benefícios mútuos; iii. liderar e desenvolver competências para qualidade total; iv. 

respeitar e preservar o meio ambiente; v. melhorar continuamente o desempenho 

global.  

 

              Não foi disponibilizado pela empresa organograma das áreas de controle do 

fluxo físico de materiais da empresa. 

 

              A Diretora de Logística se reporta diretamente ao Conselho de 

Administração e contribui diretamente com o departamento em relação à avaliação 

de questões estratégicas. Segundo a entrevistada, o seu nível de envolvimento em 

relação às questões estratégicas da área logística é considerado adequado, com 

bastante coordenação entre as atividades relacionadas com o fluxo físico de 

materiais dentro da empresa. 
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Indicadores de Desempenho 

          

              No que se refere a indicadores de desempenho voltados para a medição do 

desempenho logístico, a Diretora de Logística da empresa considerou o grau de 

importância do papel de um processo sistemático de monitoramento como muito 

alto, comentando que a empresa adota e monitora indicadores de custos, 

produtividade, serviço ao cliente, qualidade, “benchmarking” e de ativo, em períodos 

mensais, com um índice de sistematização considerado também muito alto.   

            

Tecnologia de Informação 
 

              Segundo a entrevistada, os equipamentos de informática utilizados na 

empresa e dedicados às áreas de suprimento e distribuição são microcomputadores 

conectados em rede, sem que haja um plano específico para implantação de 

equipamentos para o futuro. A base de dados da empresa é centralizada, sendo 

consultadas e atualizadas pelos diversos usuários. 

              No que se refere a tecnologias específicas nas áreas de suprimentos e 

distribuição física, a empresa utiliza, para suas operações, empilhadeiras 

convencionais, bem como, quanto a recursos computacionais, de 

microcomputadores em rede local, atendendo a 100% dos equipamentos.  

              Com relação aos programas, a empresa atualmente utiliza serviços de 

empresa terceirizada para desenvolvimento de suas necessidades, com participação 

de profissionais de cada área operacional.  

              A respeito do “software”, dos 24 sistemas de informação listados no 

questionário de pesquisa, a empresa dispõe de 15, quais sejam : i. compras; ii. 

previsão de vendas;iii. controle de estoques (insumos, em processo, acabados); iv. 

recebimento de pedidos; v. processamento de pedidos; vi. armazenagem-seleção de 

pedidos; vii. armazenagem-alocação de carga de trabalho; viii. frete (pagamento e 

auditagem); ix. suporte financeiro; x. monitoramento de desempenho; xi. 

lucratividade por linha de produto; xii. entrega direta aos pontos de venda; xiii. MRP 

II-Planejamento de Recursos de Manufatura; xiv. DRP - Planejamento de Recursos 

de Distribuição; xv. transmissão eletrônica de dados (EDI).  

 



                                                                                                                                              76 

Troca Eletrônica de Dados (“Eletronic Data Interchange – EDI”) 

 

              No que concerne à utilização do EDI, a Diretora de Logística da empresa 

afirma que o grau de importância atribuído ao EDI é elevado, apenas no que se 

refere à exigência de grandes clientes.  

 

Qualidade da Informação 
 

              A qualidade da informação disponível através do sistema de informações 

disponível, segundo alguns indicadores, é a seguinte : 

 

Quadro A.1 - Qualidade das informações Disponíveis 
 

 
Indicadores de Qualidade Grau de Satisfação

Precisão         Satisfatório 

Disponibilidade        Satisfatório 

Formatação por exceção        Satisfatório 

Formatação que facilita a utilização        Satisfatório 

Informação em tempo hábil        Satisfatório 

   Fonte : Dados da Pesquisa 
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Quadro A.2 - Nível de Satisfação com Relação ao Grau de Informação 
 

Indicadores de Satisfação no Setor de Logística    Grau de Satisfação 

             ( 1 a 5) 

Quanto à qualidade de informação disponí- 

vel em computador 

4 

Quanto à quantidade de informação disponível  

em computador 

4 

Quanto à prioridade dos sistemas de informa- 

ções logísticas com relação aos de outras  

áreas da empresa 

4 

Quanto à quantidade dos sistemas de informação  

logísticos 

4 

Quando comparados aos demais de outras áreas  

da empresa 

4 

        Fonte : Dados da pesquisa 

 

Flexibilidade 

 

              Com relação à capacidade de adaptação da empresa A às adversidades e 

oportunidades do ambiente competitivo, a entrevistada afirmou que a empresa tem 

se preocupado nesse sentido, desenvolvendo competências para reagir a quaisquer 

situações. 

              Ainda segundo a entrevistada, o sistema ainda não está totalmente 

preparado para customizar os seus níveis de serviços, considerando que a empresa 

tem uma boa habilidade de resposta, mesmo assim algumas transformações estão 

sendo implementadas para a melhoria do processo em curto prazo. 
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Quadro A.3 – Habilidade de Resposta a Situações Não Rotineiras 

 
SITUAÇÕES NÃO 

 ROTINEIRAS 

HABILIDADE

REAL ( 1 a 5

HABILIDADE 

DESEJADA (1 A 5)

“GAP” 1-2 HABILIDADE DESEJADA

( 1 a 5) 

Recebimento de pedidos “de 

 janela” 

4 4 0 0 

Soluções especiais no ser- 

viço ao cliente(ex.: horário, embalagem, 

 restrições ao transporte, etc.) 

4 4 0 0 

Programas de incentivo a vendas 4 4 0 0 

Introdução de novos produtos 4 4 0 0 

Falta do computador(“break-down”) 4 4 0 0 

Retirada de produtos 

de comercialização 

4 4 0 0 

Problemas de abastecimento 

(crise de oferta, surto de demanda) 

4 4 0 0 

Devoluções de produto 4 4 0 0 

Customização dos níveis de  

serviços para segmentos de 

 mercado ou cliente 

4 4 0 0 

Modificar/customizar produtos 

 já no sistema de de distribuição(ex.:preço,  

embalagem, “mix”, etc.) 

2 1 -1 -100 

Chamada de produtos(“recall”) 4 4 0 0 

     Fonte : Dados da pesquisa. 
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Empresa B  

 

1. Informações Gerais sobre a Empresa 

 

              A empresa B, de capital privado 100% nacional, com sede em Jaboatão dos 

Guararapes, município da região metropolitana do Recife, atua no setor de 

fabricação de biscoitos e massas, atendendo o mercado nordestino, com biscoitos 

recheados, “waffers”, crackers e amanteigados, além de massas longas e curtas.  

 
              A empresa é líder nas vendas de biscoitos nos Estados de Pernambuco, 

Paraíba e Alagoas, empregando 1.350 pessoas. 
       
              As informações apresentadas neste caso foram levantadas em dezembro 

de 2003 com o Gerente de Logística da empresa. 

 

1.1 Complexidade Logística 

 

            Seu posicionamento mercadológico visa cobrir um amplo espectro de 

segmentos de mercado, buscando atingir um grande número de clientes, focando na 

região Nordeste do Brasil. O entrevistado percebe que o mercado está em 

crescimento. 

              São produzidos, hoje, 102 SKU’s, com incremento de 385,7% em relação a 

5 anos, prevendo-se um crescimento de 58% nos próximos 5 anos. 

              A empresa é atendida, atualmente, por 120 fornecedores, com um 

incremento de 300% em relação a 5 anos, prevendo-se um crescimento em torno de 

50% no número de fornecedores. 

 

Quadro 1 -  Importância do Serviço ao Cliente dentre as variáveis de Marketing da 

empresa 

Variáveis de Marketing importância relativa (%) 
hoje 

importância relativa (%) 
próximos 2 anos 

Produto 40 40 
Preço 40 40 
serviço ao cliente 10 10 
promoção e propaganda 10 10 

Fonte : Dados da pesquisa. 
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              O Quadro 1 mostra uma estratégia de “marketing”, na qual o conjunto 

produto e o preço detêm uma importância significativa em sua implementação, não 

devendo, segundo o entrevistado, haver alteração nos próximos 2 anos. 

 
Quadro 2 – Atributos de Serviço 
 

Ordem decrescente de importância 
Atributos de serviços 

suprimento distribuição física 
prazo de entrega 3 2 
apoio pós-venda 9 10 
sistema de remediação de 
falhas 

8 9 

Consistência de prazo 2 3 
freqüência de entrega 4 5 
Flexibilidade 6 8 
preço do serviço 1 1 
sistema de informação de 
apoio 

8 6 

imagem e apoio na 
entrega 

10 7 

disponibilidade em 
estoque 

5 4 

Fonte : Dados da pesquisa. 
 
              O Quadro 2 lista os atributos de serviços em ordem decrescente de 

importância. O entrevistado entende que as atividades de suprimento e distribuição 

física demandam prioridades relativas em termos de atributos de serviço, dando 

ênfase, no entanto, aos aspectos relativos aos preços, prazos de entrega e 

consistência de prazo.  

  

A cadeia de suprimento 

 

              A Figura 1 abaixo apresenta o esquema logístico atualmente adotado pela 

empresa. Segundo o entrevistado, o grande varejista detém o maior poder de 

barganha do canal de “marketing”. 

              A estrutura atual foi implantada há cerca de 1 ano, a partir de decisão da 

empresa em viabilizar a abertura de novos mercados em outros Estados do nordeste 

e do crescimento da produção iniciada nos últimos 2 anos. 
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Figura 1 – Esquema logístico da Empresa B 
 
               

              Quarenta por cento de seu faturamento advém das vendas a atacadistas, 

10% para grandes varejistas, ficando a participação dos pequenos varejistas em 

50%. 

              No que se refere às origens do suprimento, a empresa é atendida em 31% 

de suas necessidades pelo Estado de Pernambuco, 13% por outros Estados do 

Nordeste, enquanto 8% são atendidas pelo Sudeste, 7%, por fornecedores de outras 

regiões do Brasil e 41% por  países do Mercosul; quanto ao destino da produção, 

Pernambuco recebe 63% de seus produtos, outros Estados do nordeste, 34% e 

outros Estados do Brasil, 3%. 
 
 
              O entrevistado comentou que a relação com seus fornecedores é bastante 

próximo; no que se refere aos seus clientes, salientou que há bastante diferença 

entre os termos de pedidos para fornecimento de seus produtos. 

 

1.2 – Estrutura dos Custos Logísticos 

 

              O Quadro 3 abaixo relaciona o custo de produto, a preço de fornecedor, 

com os custos logísticos de armazenagem, transporte e manutenção do estoque 

(oportunidade). 
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Quadro 3 – Custo do Produto versus Custos Logísticos 
 
ITEM % 
Custo do produto (preço FOB do 
fornecedor) 

92 

Custo de armazenagem 2 
Custo de estoque (oportunidade) 3 
Custo de transporte (frete) 3 
TOTAL 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
              Os custos logísticos de manutenção de estoque, armazenagem e transporte 

equivalem a 8% do custo do produto. Observa-se, portanto, que o maior percentual 

do valor adicionado está nos insumos (92% do custo do produto) e no processo 

produtivo. O custo total da matéria-prima representa 70% do custo total do produto. 

 

              A empresa mantém níveis médios de estoque de 6 dias para os insumos; 

enquanto o período médio para manutenção de estoques de produto acabado 

também é de 6 dias. 

 

2. Formalização 

 

2.1. Estrutura Organizacional 

 
              A Figura 2 apresenta um organograma parcial da empresa, compreendendo 

as atividades que tipicamente estão relacionadas à logística. 

 

              O entrevistado também informou que a empresa apresenta um bom nível de 

coordenação entre as diversas atividades logísticas e que deveria haver uma menor 

centralização funcional destas atividades. Segundo ele, a empresa tem apresentado 

uma tendência descentralizadora das atividades logísticas nos últimos três anos, 

devendo manter-se neste sentido, em todos os processos, nos próximos 3 anos. 
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2.2. Planejamento 

 

              A empresa informou não dispor de uma declaração formal de missão; 

todavia, o gerente de logística afirmou que a empresa dispõe de um plano 

estratégico para a atividade logística, com horizonte de tempo de 1 ano, adotando- 

se igual período para freqüência de revisão do mesmo.  
 

 

1 – compras 11 – previsão de vendas 
2 – transporte – suprimento 12 – planejamento de produção 
3 – estoques de materiais 13 – planejamento do sistema logístico 
4 – estoques em processo 14 – gerência das instalações 
5 – estoques de produtos acabados 15 – manuseio de materiais 
6 – transporte intra-companhia 16 – compras de equipamentos 
7 – armazenagem de acabados 17 – processamento de dados voltada à distribuição 
8 – processamento de pedidos 18 – controle operacional das atividades 
9 – transporte de entrega 19 – logística internacional 
10 – serviço ao cliente  

   Fonte : Dados da pesquisa. 

 

Figura 2 – Organograma das atividades vinculadas à logística 

 

              O executivo senior responsável pela logística da empresa B ocupa um alto 

nível hierárquico, reportando-se diretamente à Presidência, contribuindo diretamente 

nas questões relativas à logística da empresa. O entrevistado avalia como adequado 

o grau de envolvimento existente entre a Diretoria Industrial  e a alta administração.  

              A empresa não se utiliza dos serviços de operadores logísticos. Este 

posicionamento deve-se à sua preocupação com os custos. 
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3. Monitoramento de Desempenho 

 
3.1. Indicadores de Desempenho 

 

              O entrevistado avaliou como muito importante a sistematização do 

monitoramento de desempenho das atividades logísticas, considerando como médio 

o nível de sistematização adotado pela empresa. 

 

              O Quadro 4 reflete de forma sintética o estágio atual do processo de 

monitoramento de desempenho das atividades logísticas.  

 

Quadro 4 – Avaliação dos Indicadores de Desempenho Logístico 
 
 

Indicadores de 
Desempenho 

indicadores 
pesquisados 

indicadores 
existentes 

indicadores 
existentes (%) 

“gap” 

Custos logísticos 12 10 83,33 2 
Ativos 5 1 20 4 
Produtividade 7 5 71,43 2 
Serviço ao cliente 9 3 33,33 6 
Qualidade 5 3 60 2 
“Benchmarking” 10 0 0 10 
Total/média 48 22 45,83 26 
Fonte : Dados da pesquisa. 
  

4. Tecnologia de Informação 

 

4.1. Estruturas de Processamento de Dados e de Desenvolvimento de Sistemas de 

Informação 

 
         A empresa utiliza-se de processamento eletrônico de dados, sendo suas atividades 

executadas internamente por um único grupo central. As bases de dados estão situadas em 

um único CPD, sendo consultadas e atualizadas pelos diversos usuários. 

 

4.2. Disponibilidade de “Hardware” 

 

         A empresa B informou não dispor de quaisquer das opções de “hardware” 

operacionais – ligados ao suprimento e distribuição física – apresentadas ao 

entrevistado. 
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         Quanto aos recursos de informática, a área de suprimento e distribuição física 

dispõe de microcomputadores em rede local (com 100% dos equipamentos).  

 

4.3. Disponibilidade de “Software” 

 

         O entrevistado atribuiu um grau médio para alto de importância (4,13) aos 

sistemas de informação apresentados, acentuando-se que esta média está 

impactada pelas avaliações ao DRP e inteligência artificial. Apenas a transmissão 

eletrônica de dados (EDI) apresenta uma avaliação inferior às demais, enquanto 

MRP, DRP e inteligência artificial não são empregados. 
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Quadro 5 – Sistemas de Informação 
 

Sistemas de 
Informação 

Importância do 
indicador 

Qualidade do 
indicador 

“Gap” “Gap” 
ponderado pelo 

nível de 
importância 

“Gap” 
normalizado 

Compras 5 2 3 3 60 
Previsão de 
vendas 

5 1 4 4 80 

Controle de 
estoques 

4 2 2 1,6 32 

Recebimento de 
pedidos 

4 2 2 1,6 32 

Processamento 
de pedidos 

5 3 2 2 40 

Recepção de 
pedidos “on line” –  
armazenagem 

4 2 2 1,6 32 

Seleção de 
pedidos – 
armazenagem 

4 2 2 1,6 32 

Localizador de 
mercadoria – 
armazenagem 

4 (0)(*) 4 3,2 64 

Alocação de 
carga de trabalho 
– armazenagem 

4 (0) 4 3,2 64 

Frete(pagamento 
e auditagem) 

4 1 3 2,4 48 

Roteirização e 
programação do 
transporte 

5 2 3 3 60 

Consolidação de 
carga – 
suprimento 

4 (0) 4 3,2 64 

Consolidação de 
carga – 
expedição/entrega 

5 1 4 4 80 

Suporte financeiro 4 2 2 1,6 32 
Monitoramento de 
desempenho 

5 2 3 3 60 

Modelagem do 
sistema de 
distribuição 

4 (0) 4 3,2 64 

Lucratividade por 
produto/mercado 

5 2 3 3 60 

Entrega direta aos 
pontos de venda 

3 (0) 3 1,8 36 

Gerenciador de 
prateleiras 

4 (0) 4 3,2 64 

MRP 5 2 3 3 60 
DRP 4 (0) 4 3,2 64 
Transmissão 
eletrônica de 
dados 

4 1 3 2,4 48 

Inteligência 
artificial 

(0) (0) 0 0 0 

Média 4,13 1,17 2,96 2,56 51,13 
(*) – A empresa pretende implantar este sistema nos próximos 2 anos. 
(0) – Indica que o sistema inexiste na empresa. 
 
Fonte : Dados da pesquisa. 
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              Dos 23 sistemas de informação relacionados na pesquisa, a empresa dispõe 

de 15, isto é, de 65 % deles. Os graus de importância são elevados, todavia os 

níveis de adequação dos sistemas existentes indicam a necessidade de 

aprimoramento dos sistemas de informação existente e o desenvolvimento de 

outros,  considerando que os sistemas listados apresentam um média inferior a 2. A 

média dos “gaps” ponderados de 2,56 representa 51,13 % do nível desejado pelos 

usuários, face às necessidades de gerenciamento das atividades logísticas. 

 

              Os “softwares” com os maiores “gaps” normalizados são aqueles 

associados à previsão de vendas e consolidação de carga-expedição/entrega, ou 

seja, 80%. Os maiores “gaps” normalizados – 64% - seguintes referem-se a 

sistemas não existentes na empresa, sinalizando uma necessidade a ser atendida. 

 

              Os sistemas que melhor atendem às expectativas são aqueles voltados 

ao controle de estoques, recebimento de pedidos, recepção de pedidos “on line”-

armazenagem e suporte financeiro, que apresentam “gaps” normalizados de 32%.  

 
4.4. EDI 

              O EDI é empregado nas relações com seus fornecedores, da seguinte 

forma: 

Atividades Percentual de fornece-
dores que utilizam EDI 

Próximos 2 anos ? 

Faturamentos não utilizam sim 
Compras 0-5% --- 
Precificação 0-5 % --- 
Manutenção não utilizam sim 
Promoções 6-20% --- 
Informações do 
Embarque 

6-20% --- 

Ordens de 
Armazenamento 

0-5% --- 

Informações de pedidos 6-20% --- 
Informações de horários 6-20% --- 
Atividades de produção 0-5% --- 
Atividades de vendas 0-5% --- 
Fonte: Dados da pesquisa 
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4.5. Qualidade da Informação 

 

              A avaliação global sobre a qualidade da informação disponibilizada pelos 

sistemas de informação segundo alguns atributos está apresentada no Quadro 6. 

 
Quadro 6 – Avaliação da Qualidade da Informação Disponível 
 
Atributos da Qualidade grau de satisfação do usuário 
informação em tempo hábil satisfatório 
Precisão satisfatório 
disponibilidade baixo 
formatação por exceção baixo 
formatação que facilita o uso baixo 
Média baixo 
Fonte : Dados da pesquisa. 
 
              No geral, a qualidade percebida é baixa, verificando-se a necessidade de 

melhorias. 

 

4.6. Nível de Satisfação do Setor de Logística com os Sistemas de Informação da 

Empresa 

 

              Segundo o Quadro 7, não existe uma adequada satisfação em relação a 

todos os itens apresentados na pesquisa, com exceção dos itens referentes à 

qualidade das informações disponíveis e à qualidade dos sistemas logísticos, 

quando comparados aos sistemas desenvolvidos para outras áreas da empresa. 

 

Quadro 7 – Nível de Satisfação com os Sistemas Logísticos 

 
 
Atributos de Satisfação dos Sistemas 
Logísticos 

Nível de satisfação 

quantidade de informação disponível 3 
prazo de desenvolvimento dos sistemas 2 
prioridade dos sistemas logísticos 
comparados aos demais 

3 

qualidade dos sistemas logísticos 
comparados aos demais 

2 

Média 2,5 
Fonte : Dados da pesquisa. 
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5. Flexibilidade 

 

              A capacidade de resposta do sistema logístico da empresa a situações não 

rotineiras ou de exceção foi percebida, no geral, como muito bom, apresentando um 

“gap” médio de 1,36, ou 30,15% em relação ao nível desejado. 

 
Quadro 8 – Habilidade de Respostas às Situações Não Rotineiras 
 
Situações Não 
Rotineiras 

Habilidade desejada
(1) 

Habilitação real  
(2) 

“Gap” 1-2 “Gap” em relação ao 
nível desejado (%) 

Recebimento de 
pedidos de 
“janela”(não 
programados) 

5 3 2 40 

Soluções especiais 
no serviço a 
clientes(ex.: horário, 
embalagem, 
restrições ao 
transporte) 

5 3 2 40 

Programas de 
incentivo a vendas 

5 4 1 20 

Introdução de novos 
produtos 

4 4 0 0 

Falha no 
computador 
(“breakdown”) 

5 2 3 60 

Retirada de 
produtos de 
comercialização 

5 4 1 20 

Problemas de 
abastecimento 
(crise de oferta, 
surto de demanda) 

4 3 1 25 

Devoluções de 
produto 

5 3 2 40 

Customização dos 
níveis de serviço 
para segmentos de 
mercado ou cliente 

3 2 1 33,33 

Modificar/customizar 
produtos já no 
sistema de 
distribuição(ex.: 
preço, acessórios, 
embalagem, “mix”) 

3 2 1 33,33 

Chamada de 
produto(“recall”) 

5 4 1 20 

Média 4,45 3,09 1,36 30,15 
Fonte : Dados da pesquisa. 
 
              O “gap” médio foi de 1,36 e representa 30,15% de desvio do nível de 

habilidade desejado pela empresa. Os maiores “gaps” observados estão associados 

a falha no computador (“break-down”), com 60% e recebimento de pedidos “de 

janela” (não programados),  soluções especiais no serviço a clientes e devoluções 

de produto, com 40%.          



                                                                                                                                              90 

Empresa C -  ESTUDO DE CASO 

 

1. Informações Gerais sobre a Empresa 

 

              A empresa C, de capital privado e 100% nacional, atua no setor de 

fabricação de produtos de limpeza, vinagre e condimentos, higiene pessoal e 

inseticidas no Nordeste, no Norte e no Sudeste do Brasil. O grupo também vem 

investindo na produção de vinhos e espumantes na região do Vale do São 

Francisco.  

              O faturamento em 2002 foi de cerca de R$ 150 milhões, com participação 

de 50 % no mercado nordestino, na linha de água sanitária, sendo que seu principal 

concorrente responde por 15 % no atendimento a este mesmo mercado e produto. 

De seu faturamento, 60% provém de produtos de limpeza, 30% de vinagres e 

condimentos e 10% da linha de condimentos. A linha de águas sanitárias responde 

por 30% da participação na linha de produtos de limpeza, com produção de 12 

milhões de garrafas/mês. Sua linha de sabonetes é atendida por uma produção 

mensal de 7 milhões de unidades/mês. 

              A empresa tem 5 (cinco) unidades de produção, cada uma dedicada a um 

atendimento a um mercado geográfico específico, atendendo às regiões Nordeste, 

Norte e Sudeste. A unidade de Paulista, de maior capacidade instalada, emprega 

800 funcionários. 

              As informações apresentadas neste caso foram levantadas em novembro 

de 2003 com o Diretor Industrial da Unidade de Paulista. 

 

1.1 - Complexidade Logística 

              A Unidade de Paulista tem sua atuação voltada totalmente ao mercado 

interno, com ampla penetração nos mercados nordestino, além de atender parte da 

Região Norte e no Sudeste, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Seu 

posicionamento mercadológico visa cobrir um amplo espectro de segmentos de 

mercado, os quais se caracterizam pelo número de 6.000 clientes ativos. 

              O entrevistado percebe que o mercado é estável, sendo que o volume de 

vendas em 2002 foi de 19 milhões de unidades de produtos. Esta produção teve um 

aumento de 90% nos últimos 5 anos, prevendo-se um crescimento de cerca de 35% 

nos próximos 5 anos. 



                                                                                                                                              91 

 

Quadro 1 -  Importância do Serviço ao Cliente dentre as variáveis de Marketing da 

empresa 

 
Variáveis de Marketing importância relativa (%) h importância relativa (%) n

próximos 2 anos 
Produto 30 30 
Preço 20 10 
serviço ao cliente 30 45 
promoção e propaganda 20 15 

Fonte : Dados da pesquisa. 
 
              O Quadro 1 mostra uma estratégia de “marketing” balanceada, apresentando o 

serviço ao cliente com grau de importância crescente em relação às variações preço e 

promoção e propaganda. 

 
Quadro 2 – Atributos de Serviço 
 

Ordem decrescente de importância Atributos de serviços 
suprimento distribuição física 

prazo de entrega 2 1 
apoio pós-venda 6 10 
sistema de remediação 
falhas 

10 9 

Consistência de prazo 1 2 
freqüência de entrega 3 3 
Flexibilidade 8 7 
preço do serviço 5 5 
sistema de informação de a 9 8 
imagem e apoio na entrega 7 4 
disponibilidade em estoque 4 6 
Fonte : Dados da pesquisa. 
 
              O Quadro 2 lista os atributos de serviços em ordem decrescente de 

importância. O entrevistado entende que as atividades de suprimento e distribuição 

física demandam prioridades relativas em termos de atributos de serviço, dando 

ênfase, no entanto, aos aspectos relativos aos prazos e freqüência de entrega. 
  
A cadeia de suprimento 
 
              A Figura 1 abaixo apresenta o esquema logístico atualmente adotado pela 

empresa. Segundo o entrevistado, os grandes varejistas detém o maior poder de 

barganha do canal de “marketing”. 
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              A estrutura está consolidada, sem previsão de qualquer alteração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) – A Unidade do Rio de Janeiro atende apenas a atacadistas e a grandes varejistas, num total de 
600 clientes ativos, abrangendo apenas a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
 
              A Figura 1 reflete a decisão da empresa em descentralizar sua produção  

para perto de cada centro de consumo. 

              Cinqüenta por cento de seu faturamento advém das vendas a atacadistas, 

ficando os grandes e pequenos varejistas com igual participação de 25%. 

              No que se refere às origens do suprimento, 30% são atendidos pelo Estado 

de Pernambuco, 60% por outros Estados do Nordeste, enquanto 10% são atendidos 

pelo Sudeste; quanto aos produtos acabados, 15% é destinado ao Estado de 

Pernambuco, 65% para outros Estados do Nordeste, 10% para o Sudeste e 10% 

para a Região Norte. 

              O entrevistado comentou que a relação com seus fornecedores é bastante 

próxima; no que se refere aos seus clientes, salientou que há poucas diferenças 

entre os termos de pedidos para fornecimento de seus produtos. 

              Nos últimos cinco anos, houve um aumento de 80 % de SKU’s, chegando a 

180 em 2002. Espera-se uma expansão moderada das linhas de produtos 

comercializados para os próximos 5 anos, o que implicará num aumento de 30 % no 

número de SKU’s.  

 

1.2 – Estrutura dos Custos Logísticos 

 

              O Quadro 3 abaixo relaciona o custo de produto, a preço de fornecedor, 

com os custos logísticos de armazenagem, transporte e manutenção do estoque 

(oportunidade). 

Fábrica 
BA + CD 

Fábrica 

PE + CD 

Fábrica 
PA +CD 

Fábrica 
RJ +CD 
(1) 

Atacadistas (6.000 
pontos de venda) 

Grandes 
varejistas 

Pequenos  

varejistas 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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Quadro 3 – Custo do Produto versus Custos Logísticos 

 

ITEM % 
Custo do produto(preço FOB do 
fornecedor) 

ND 

Custo de armazenagem ND 
Custo de estoque(oportunidade) 1 
Custo de transporte(frete) 10 
TOTAL 100 
Fonte : Dados da pesquisa. 
 
         Os custos logísticos de manutenção de estoque e transporte equivalem a  11% 

do custo do produto. Observa-se que o maior percentual do valor adicionado está 

nos insumos e no processo produtivo. O custo total da matéria-prima representa 

40% do custo total do produto. 

         A empresa mantém níveis médios de estoque de 15 dias para os insumos, 

mantendo-se em média igual período para os estoques de produto acabado. 

 

2 Formalização 

 
2.1 - Estrutura Organizacional 
 
              A Figura 2 apresenta um organograma parcial da Unidade de Paulista, 

compreendendo as atividades que tipicamente estão relacionadas à logística. 
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Obs.: Atividades I – estoques de materiais, estoques em processo, estoques de produtos 

acabados, transporte intra-companhia, armazenagem de produtos acabados, planejamento de 

produção, planejamento do sistema logístico, gerência de instalações, manuseio de materiais e 

compras de equipamentos. 

 

Atividades C – compras, transporte de suprimentos, processamento de pedidos, transporte de 

entrega, serviço ao cliente, previsão de vendas, processamento de dados voltado à distribuição 

e controle operacional das atividades.  

 
Figura 2 – Organograma parcial das atividades vinculadas à logística 

 
  
              O entrevistado também opinou que a empresa apresenta um nível médio de 

coordenação entre as diversas atividades logísticas e que deveria haver uma maior 

centralização funcional destas atividades. Segundo ele, a empresa tem apresentado 

uma tendência centralizadora das atividades logísticas nos últimos três anos, 

devendo manter-se neste sentido nos próximos 3 anos, com o envolvimento das 

atividades de compras, planejamento de produção e planejamento do sistema 

logístico, inclusive estoques de matérias-primas, materiais em processo, bem como 

previsão de vendas. 

 

2.2 - Planejamento 

 

              A empresa não indicou ter uma declaração formal de missão, bem como 

não dispõe de um plano estratégico para as atividades logísticas. 

              O executivo senior responsável pela logística da empresa ocupa um alto 

nível hierárquico na organização. Seu cargo é de Diretor Industrial e reporta-se 

Diretoria 
Industrial 

Diretoria 
Comercial 

Supervisor de 
Logística 

Atividades 
I 

Atividades 
C 
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diretamente à Presidência da empresa. Este diretor contribui diretamente nas 

reuniões de cúpula da empresa acerca de questões estratégicas do grupo. O 

entrevistado avalia como adequado o grau de envolvimento existente entre a 

Diretoria Industrial  e a alta administração. Existe na empresa o cargo de supervisor 

de logística, vinculado às Diretorias Industrial e Comercial, haja vista a vinculação da 

atividade a estas áreas. 

              Quanto à utilização de operadores logísticos, a empresa  utiliza apenas  

serviços de transporte de entrada e saída de mercadorias em distâncias superiores a 

100 km. Este posicionamento deve-se à sua preocupação com os custos e com o 

compromisso do serviço. 

 

3 Monitoramento de Desempenho 

 

3.1 - Indicadores de Desempenho 

 

         O entrevistado avaliou como muito importante a sistematização do 

monitoramento de desempenho das atividades logísticas. No entanto, a 

sistematização ainda precisa ser melhorada.  

         O Quadro 4 reflete de forma sintética o estágio atual do processo de 

monitoramento de desempenho das atividades logísticas.  

 
Quadro 4 – Avaliação dos Indicadores de Desempenho Logístico 
 
 
 
Indicadores de 
Desempenho 

indicadores 
pesquisados 

indicadores 
existentes 

indicadores 
existentes 

(%) 

“gap”

custos logísticos 12 9 75 3 
Ativos 5 5 100 0 
Produtividade 7 7 100 0 
serviço ao 
cliente 

9 ND ND ND 

Qualidade 5 5 100 0 
“benchmarking” 10 0 0 9 
total/média 48 26 54,2 22 
Fonte : Dados da pesquisa. 
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4. Tecnologia de Informação 
 
4.1 - Estruturas de Processamento de Dados e de Desenvolvimento de Sistemas de 

Informação 

 

              O entrevistado informou que a empresa tem uma unidade de 

processamento eletrônico de dados. 

              As bases de dados estão situadas em cada unidade, sendo controladas no 

CPD regional. O desenvolvimento de sistemas de informação é realizado pelo grupo 

central com a participação de profissionais das unidades operacionais. 

 

4.2 - Disponibilidade de “Hardware” 

 

              Das opções de “hardware” operacionais apresentadas ao entrevistado, 

apenas a utilização de microcomputadores totalmente ligados em rede foi assinalado 

como sendo utilizado pela área de logística da empresa.  

 
4.3 - Disponibilidade de “Software” 

 

              O entrevistado atribuiu um grau médio para alto de importância (3,96) aos 

sistemas de informação apresentados, acentuando-se que esta média está 

impactada pelas avaliações ao DRP e de inteligência artificial. Apenas a transmissão 

eletrônica de dados (EDI) apresenta uma avaliação inferior às demais, enquanto 

MRP, DRP e inteligência artificial não são empregados. 
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Quadro 5 – Sistemas de Informação 
 

Sistemas de 
Informação 

importância do 
indicador 

qualidade do 
indicador 

“gap” “gap” ponderado 
pelo nível de 
importância 

“gap” 
normalizado 

compras 5 4 1 1 20 
previsão de 
vendas 

5 4 1 1 20 

Controle de 
estoques 

5 4 1 1 20 

recebimento de 
pedidos 

5 5 0 0 0 

processa-mento 
de pedidos 

5 5 0 0 0 

Recepção de 
pedidos “on line” –  
armazenagem 

5 5 0 0 0 

Seleção de 
pedidos – 
armazenagem 

5 5 0 0 0 

localizador de 
mercadoria – 
armazenagem 

5 4 1 1 20 

alocação de carga 
de trabalho – 
armazenagem 

4 4 0 0 0 

frete(pagamento e 
auditagem) 

4 4 0 0 0 

roteamento e 
programação do 
transporte 

5 4 1 1 20 

consolidação de 
carga – 
suprimento 

4 4 0 0 0 

consolidação de 
carga – 
expedição/ 
entrega 

5 4 1 1 20 

suporte financeiro 3 5 -2 -1,2 -24 
monitoramento de 
desempenho 

4 4 0 0 0 

modelagem do 
sistema de 
distribuição 

4 4 0 0 0 

lucratividade por 
produto/mercado 

5 4 1 1 20 

entrega direta aos 
pontos de venda 

5 5 0 0 0 

gerenciador de 
prateleiras 

5 5 0 0 0 

MRP 3 (0) 3 1,8 36 
DRP 0 (0) 0 0 0 
transmissão 
eletrônica de 
dados 

3 3 0 0 0 

inteligência 
artificial 

0 (0) 0 0 0 

Média 4,09 3,74 0,35 0,33 6,61 
(0) - indica que o sistema inexiste na empresa. 
 
Fonte : Dados da pesquisa. 
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              Dos 23 sistemas de informação relacionados na pesquisa, a empresa 

dispõe de 20, isto é, de 87 %. Os graus de importância e de adequação dos 

sistemas existentes são razoavelmente altos, em que pese a média destes itens 

serem inferiores a 4. A média dos “gaps” ponderados de 0,33 representa um desvio 

de 6,61% do nível desejado pelos usuários, face às necessidades de gerenciamento 

das atividades logísticas. 

              Há um alto índice de adequação dentre os “softwares” existentes, uma vez 

que apenas 7 sistemas apresentam um “gap” normalizado positivo.         

 

4.4 - EDI 

 

              O EDI é empregado somente nas relações com as grandes redes varejistas. 

Na percepção do entrevistado, a empresa não tem planos de implantar tal sistema 

com seus fornecedores. 

 

4.5. Qualidade da Informação 

 

              A avaliação global sobre a qualidade da informação disponibilizadas pelos 

sistemas de informação segundo alguns atributos estão listadas no Quadro 6. 

 
Quadro 6 – Avaliação da Qualidade da Informação Disponível 
 
Atributos da Qualidade Grau de satisfação do usuário 
informação em tempo hábil alto 
precisão satisfatório 
disponibilidade satisfatório 
formatação por exceção satisfatório 
formatação que facilita o uso satisfatório 
Média satisfatório 
Fonte : Dados da pesquisa. 
 
              No geral, a qualidade percebida é razoável, verificando-se a possibilidade 

de melhorias. 

 

4.6 - Nível de Satisfação do Setor de Logística com os Sistemas de Informação da 

Empresa 
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         Segundo o Quadro 7, existe uma razoável satisfação em relação a todos os 

itens apresentados na pesquisa, com exceção ao item referente ao prazo para o 

desenvolvimento de sistemas de informação. 

 
Quadro 7 – Nível de Satisfação com os Sistemas Logísticos 
 
 
Atributos de Satisfação dos Sistemas 
Logísticos 

Nível de satisfação 

quantidade de informação disponível 5 
prazo de desenvolvimento dos sistemas 2 
prioridade dos sistemas logísticos 
comparados aos demais 

4 

qualidade dos sistemas logísticos 
comparados aos demais 

4 

Média 3,75 
Fonte : Dados da pesquisa. 
 
4 Flexibilidade 

 

         A capacidade de resposta do sistema logístico da empresa a situações não 

rotineiras ou de exceção foi percebida, no geral, como bom, correspondendo ao 

nível desejado. Apenas as situações de encaminhamento de pedidos “de janela”, 

soluções especiais no serviço ao cliente e devoluções de produto foram 

consideradas plenamente satisfatórias pelo entrevistado, enquanto as situações de 

customização dos níveis de serviços, modificação/customização de produtos no 

sistema de distribuição e chamada de produtos (“recall”) são consideradas como 

atividades de importância relativa menor, dada a característica dos produtos 

fabricados/comercializados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                              100 

Quadro 8 – Habilidade de Respostas às Situações Não Rotineiras 

 
Situações Não 
Rotineiras 

Habilidade desejada Habilitação real “Gap” 1-2 “Gap” em relação ao 
nível desejado (%) 

Recebimento de 
pedidos de 
“janela”(não 
programados) 

5 5 0 0 

Soluções especiais 
no serviço a 
clientes(ex.: horário, 
embalagem, 
restrições ao 
transporte) 

5 5 0 0 

Programas de 
incentivo a vendas 

- - - - 

Introdução de novos 
produtos 

5 4 1 20 

Falha no 
computador 
(“breakdown”) 

5 4 1 20 

Retirada de 
produtos de 
comercialização 

5 4 1 20 

Problemas de 
abastecimento 
(crise de oferta, 
surto de demanda) 

5 4 1 20 

Devoluções de 
produto 

5 5 0 0 

Customização dos 
níveis de serviço 
para segmentos de 
mercado ou cliente 

4 4 0 0 

Modificar/customizar 
produtos já no 
sistema de 
distribuição(ex.: 
preço, acessórios, 
embalagem, “mix”) 

4 4 0 0 

Chamada de 
produto(“recall”) 

4 4 0 0 

Média 4,27 3,91 0,36 7,27 
Fonte : Dados da pesquisa. 
 
              O “gap” médio identificado de 0,36 representa 7,27% de desvio do nível de 

habilidade desejado pela empresa. Os maiores “gaps” observados estão associados 

a introdução de novos produtos, falha no computador (“break-down”), retirada de 

produtos de comercialização e problemas de abastecimento (crise de oferta, surto de 

demanda).  
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Empresa D -  ESTUDO DE CASO 
 

1. Informações Gerais sobre a Empresa 

 

              A empresa D, de capital privado e 100% nacional, com sede em Belo 

Jardim, cidade situada na região semi-árida do Estado de Pernambuco. Atua no 

setor de fabricação de autopeças, fornecendo baterias automotivas ao mercado 

nacional e países do Mercosul, além de exportar para o Chile, Estados Unidos e 

Inglaterra, atendendo, no caso do Brasil e Argentina, a montadoras de veículos e, a 

todo o seu mercado, o segmento de baterias automotivas de reposição. A empresa 

também produz baterias tracionárias (uso em empilhadeiras elétricas) e 

estacionárias (utilização em equipamentos do tipo “no break”). 

  
              O faturamento em 2002 foi de aproximadamente R$ 140 milhões, com a 

produção aproximada de 240.000 unidades/mês, participando com 32 % no mercado 

nacional de baterias automotivas, sendo que seu principal concorrente responde por 

30 % no atendimento a este mesmo mercado para este produto.  

 

              A empresa tem 2 (duas) unidades de produção, sendo a primeira em Belo 

Jardim, que monta toda a produção destinada ao mercado nacional e destinada à 

exportação. A Unidade de Itapetininga-SP forma o acumulador a ser fornecido às 

montadoras de veículos localizadas nas regiões Sudeste e Sul do País, e respectivo 

segmento de  baterias de reposição. “Formar”, no caso, significa preencher a bateria 

com solução de H2SO4 e aplicar-lhe carga elétrica inicial (primeiro ciclo) previamente 

ao seu fornecimento. 

  

              As unidades do grupo, que também fabrica caixas plásticas e recicla sucata 

de baterias, bem como administra 44 centros de distribuição em todo o Brasil, 

emprega cerca de 1.400 funcionários. 

 
              As informações apresentadas neste caso foram levantadas em dezembro de 

2003 com o Gerente de Logística da empresa. 
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1.1  Complexidade Logística 

              Seu posicionamento mercadológico visa cobrir um amplo espectro de 

segmentos de mercado, buscando atingir um grande número de clientes, tanto no 

mercado nacional, quanto no internacional, sendo que neste caso, o entrevistado 

assinalou uma posição intermediária. 

              O entrevistado percebe que o mercado está em crescimento, sendo que o 

volume médio de vendas em 2002 foi de 2,64 milhões de unidades de produtos. 

Esta produção teve um aumento de 9,5% nos últimos 5 anos, prevendo-se um 

crescimento de 40,25% ao final dos próximos 5 anos. 

 

Quadro 1 -  Importância do Serviço ao Cliente dentre as variáveis de Marketing da 

empresa 

Variáveis de Marketing Importância relativa (%) 
hoje 

Importância relativa (%) 
próximos 2 anos 

produto 60 50 
preço 0 0 
serviço ao cliente 30 40 
promoção e propaganda 10 10 

 Fonte : Dados da pesquisa. 
 
              O Quadro 1 mostra uma estratégia de “marketing” no qual o preço não é 

uma preocupação relevante, apresentando o serviço ao cliente com grau de 

importância crescente em relação às variações preço, promoção e propaganda. 

 
Quadro 2 – Atributos de Serviço 

Ordem decrescente de importância Atributos de serviços 
suprimento distribuição física 

prazo de entrega 6 2 
apoio pós-venda 9 6 
sistema de remediação de 
falhas 

8 9 

consistência de prazo 2 3 
freqüência de entrega 4 4 
flexibilidade 5 8 
preço do serviço 1 1 
sistema de informação de 
apoio 

3 7 

imagem e apoio na 
entrega 

10 10 

disponibilidade em 
estoque 

7 5 

Fonte : Dados da pesquisa. 
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              O Quadro 2 lista os atributos de serviços em ordem decrescente de 

importância. O entrevistado entende que as atividades de suprimento e distribuição 

física demandam prioridades relativas em termos de atributos de serviço, dando 

ênfase, no entanto, aos aspectos relativos aos preços e consistência de prazo, bem 

como freqüência de entrega. 

  

A cadeia de suprimento 

 

              A Figura 1 abaixo apresenta o esquema logístico atualmente adotado pela 

empresa. Segundo o entrevistado, a própria empresa detém o maior poder de 

barganha do canal de “marketing”. 

              A estrutura atual foi implantada há cerca de 9 anos, a partir de decisão da 

empresa em viabilizar o incremento do número de clientes, bem como reduzir seus 

custos operacionais, bem como reduzir seu “lead time” junto ao seu principal 

mercado(sudeste). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 

 

Figura 1 – Esquema logístico da Empresa D 
 

              Cinqüenta e quatro por cento de seu faturamento advém das vendas a 

atacadistas, ficando outros fabricantes com participação de 27% e grandes 

varejistas, com 19%. 
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              No que se refere às origens do suprimento, a Unidade de Belo Jardim é 

atendida em 20% de suas necessidades pelo Estado de Pernambuco, 9% por outros 

Estados do Nordeste, enquanto 22% são atendidos pelo Sudeste, 4% por outras 

regiões do Brasil, 5% por países do Mercosul, 24% por outros países da América 

Latina e 16% pelos Estados Unidos; quanto aos produtos acabados, 47% atende à 

região Sudeste do Brasil, 8% às regiões Sul, Centro-Oeste e Norte do Brasil, 13% ao 

Nordeste, 7% ao Mercosul, 6% ao Estado de Pernambuco, 5% ao restante da 

América Latina e 4% a outros países.  
 
              O entrevistado comentou que a relação com seus fornecedores é bastante 

próxima; no que se refere aos seus clientes, salientou que há poucas diferenças 

entre os termos de pedidos para fornecimento de seus produtos. 

 

              Nos últimos cinco anos, houve uma redução de 8,6% no número de SKU’s, 

devendo, no entanto, aumentar em cerca de 60% para os próximos 5 anos. O 

Gerente de Logística informou, ainda, que 75 das unidades de SKU’s – atualmente 

em 223 – respondem por cerca de 80% do faturamento bruto da empresa.  

 
1.2 – Estrutura dos Custos Logísticos 

 

              O Quadro 3 abaixo relaciona o custo de produto, a preço de fornecedor, com 

os custos logísticos de armazenagem, transporte e manutenção do estoque 

(oportunidade). 

 

Quadro 3 – Custo do Produto versus Custos Logísticos 
 
ITEM % 
Custo do produto (preço FOB do 
fornecedor) 

87,55 

Custo de armazenagem 0,89 
Custo de estoque (oportunidade) 3,54 
Custo de transporte (frete) 8,02 
TOTAL 100 
Fonte : Dados da pesquisa. 
 
              Os custos logísticos de manutenção de estoque, armazenagem e transporte 

equivalem a 12,45% do custo do produto. Observa-se, portanto, que o maior 

percentual do valor adicionado está nos insumos (87,55% do custo do produto) e no 
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processo produtivo. O custo total da matéria-prima representa 70% do custo total do 

produto. 

 

              A empresa mantém níveis médios de estoque de 32 dias para os insumos; 

todavia, neste número, encontram-se somados todos os tempos médios na estrutura 

vertical da empresa, e não somente da unidade fabricante dos acumuladores. O 

período médio de estoque é de 10 dias em cada unidade verticalizada de produção. 

O período médio para manutenção de estoques de produto acabado é de 7 dias. 

 
2 Formalização 

 

2.1. Estrutura Organizacional 

 

              A Figura 2 apresenta um organograma parcial da Unidade de Belo Jardim, 

compreendendo as atividades que tipicamente estão relacionadas à logística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         
(1) – Departamentos Comerciais (DC) especializados quanto ao foco no cliente : Baterias 

estacionárias (DCE), especiais (DCBE), de reposição (DCR) e p/atendimento a montadoras (DCM), 

prestando assistência técnica, fazendo previsão de vendas e processamento de informações relativas 

a cada tipo de cliente. Paralelamente, o Departamento Administrativo de Vendas desenvolve as 

atividades de expedição, processamentos de pedidos e entrega à transportadora, de forma comum 

aos 4 departamentos. 
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              O entrevistado também informou que a empresa tem um bom nível de 

coordenação entre as diversas atividades logísticas e que deveria haver uma maior 

centralização funcional destas atividades, que a empresa tem apresentado uma 

tendência centralizadora das atividades logísticas, nos últimos três anos, devendo 

manter-se neste sentido nos próximos 3 anos, com a integração da administração de 

vendas ao Departamento de Logística da empresa. 

 
2.2. Planejamento 

 

              A empresa informou que tem uma declaração formal de missão : “garantir o 

atendimento do cliente, maximizando os recursos internos e externos”. Não se 

dispõe de um plano estratégico para as atividades logísticas, todavia, a empresa 

está mapeando seu processo logístico, tendo já concluído 90% desta atividade. A 

partir de então, pode-se inferir que o próximo passo será a determinação dos pontos 

fortes e fracos, bem como a determinação de linhas de ação para trabalhar suas 

fragilidades e forças. 

 

              O executivo senior responsável pela logística da empresa ocupa um alto 

nível hierárquico na organização. Seu cargo é de Gerência de Logística e reporta-se 

diretamente aos Diretores Administrativo-Financeiro e Industrial, contribuindo 

diretamente nas questões relativas à logística da empresa. O entrevistado avalia 

como adequado o grau de envolvimento existente entre a Diretoria Industrial  e a alta 

administração.  

 
              A empresa não se utiliza dos serviços de operadores logísticos. Este 

posicionamento deve-se à sua preocupação com os custos. 

 

3 Monitoramento de Desempenho 

 

3.1. Indicadores de Desempenho 

 

              O entrevistado avaliou como muito importante a sistematização do 

monitoramento de desempenho das atividades logísticas.  
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              O Quadro 4 reflete de forma sintética o estágio atual do processo de 

monitoramento de desempenho das atividades logísticas.  

 
Quadro 4 – Avaliação dos Indicadores de Desempenho Logístico 
 
 
Indicadores de 
Desempenho 

Indicadores 
pesquisados 

Indicadores 
existentes 

Indicadores 
existentes 

(%) 

“Gap” 

custos logísticos 12 11 91,67 1 
ativos 5 5 100 0 
produtividade 7 7 100 0 
serviço ao 
cliente 

9 9 100 0 

qualidade 5 5 100 0 
“benchmarking” 10 5 50 5 
total/média 48 42 90,28 6 
Fonte : Dados da pesquisa. 
  

4 Tecnologia de Informação 

 

4.1. Estruturas de Processamento de Dados e de Desenvolvimento de Sistemas de 

Informação 

 

              A empresa utiliza-se de processamento eletrônico de dados, sendo suas 

atividades executadas internamente por um único grupo central, com participação de 

profissionais das unidades operacionais. 

 

              As bases de dados estão situadas em um único CPD, sendo consultadas e 

atualizadas pelos diversos usuários. O entrevistado informou, ainda, que o 

Departamento de Logística tem desenvolvido sistemas gerenciais próprios para 

acompanhamento de suas atividades. 

 

4.2. Disponibilidade de “Hardware” 

 
              Das opções de “hardware” operacionais – ligados ao suprimento e 

distribuição física – apresentadas ao entrevistado, apenas a utilização de kanban, 

robótica veículos de entrega com computador de bordo são empregados, devendo o 

emprego de código de barras e “scanning” ótico ocorrer dentro dos próximos dois 
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anos. Equipamentos automáticos para manipulação de material são empregados 

apenas em outras áreas operacionais da empresa.  

 
              Quanto aos recursos de informática, a área de suprimento e distribuição 

física dispõe de microcomputadores em rede local (com 100% dos equipamentos) e 

coletor de dados manual. 

 

              O Gerente de Logística informou que dentro de 5 anos deverá implantar um 

gerenciamento “on line” dos estoques, a partir dos pontos de transferência, bem 

como manifestou intenção em migrar para um sistema de gestão corporativo, 

incluindo as atividades de seus distribuidores regionais.          

 

4.3. Disponibilidade de “Software” 

 
         O entrevistado atribuiu um grau médio para alto de importância (3,96) aos 

sistemas de informação apresentados, acentuando-se que esta média está 

impactada pelas avaliações ao DRP e inteligência artificial. Apenas a transmissão 

eletrônica de dados(EDI) apresenta uma avaliação inferior às demais, enquanto 

MRP, DRP e inteligência artificial não são empregados. 
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Quadro 5 – Sistemas de Informação 
 

Sistemas de 
Informação 

Importância do 
indicador 

Qualidade do 
indicador 

“Gap” “Gap” 
ponderado pelo 

nível de 
importância 

“Gap” 
normalizado 

Compras 5 4 1 1 20 
Previsão de 
vendas 

5 3 2 2 40 

Controle de 
estoques 

5 2 3 3 60 

recebimento de 
pedidos 

5 3 2 2 40 

processamento de 
pedidos 

4 3 1 0,8 16 

Recepção de 
pedidos “on line” –  
armazenagem 

4 3 1 0,8 16 

Seleção de 
pedidos – 
armazenagem 

4 3 1 0,8 16 

localizador de 
mercadoria – 
armazenagem 

3 (*) 3 1,8 36 

alocação de carga 
de trabalho – 
armazenagem 

3 (*) 3 1,8 36 

frete(pagamento e 
auditagem) 

5 4 1 1 20 

roteirização e 
programação do 
transporte 

4 (0) 4 3,2 64 

consolidação de 
carga – 
suprimento 

3 (0) 3 1,8 36 

consolidação de 
carga – 
expedição/ 
entrega 

3 (0) 3 1,8 36 

suporte financeiro 3 4 -1 -0,6 -12 
monitora-mento 
de desempenho 

5 3 2 2 40 

modelagem do 
sistema de 
distribuição 

3 (0) 3 1,8 36 

lucratividade por 
produto/mercado 

5 4 1 1 20 

entrega direta aos 
pontos de venda 

5 2 3 3 60 

gerenciador de 
prateleiras 

3 (0) 3 1,8 36 

MRP 5 2 3 3 60 
DRP 4 (0) 4 3,2 64 
transmissão 
eletrônica de 
dados 

5 3 2 2 40 

inteligência 
artificial 

2 (0) 2 0,8 16 

Média 4,04 1,87 2,17 1,73 34,61 
(*) – A empresa adota um sistema kanban  para localizar e alocar cargas de trabalho. 
(0) – Indica que o sistema inexiste na empresa. 
 
Fonte : Dados da pesquisa. 
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              Dos 23 sistemas de informação relacionados na pesquisa, a empresa dispõe 

de 14, isto é, de 61 %. Os graus de importância apresentam-se elevados, todavia os 

níveis de adequação dos sistemas existentes apresentam apenas um conceito 

médio, em que pese a média total destes itens, considerando os sistemas listados, 

apresentarem-se inferiores a 2. A média dos “gaps” ponderados de 1,73 representa 

34,61 % do nível desejado pelos usuários face às necessidades de gerenciamento 

das atividades logísticas. 

 
              Os “softwares” com os maiores “gaps” normalizados são aqueles 

associados a controle de estoques, entrega direta aos pontos de venda e MRP, com 

60%.  

              Os sistemas que melhor atendem às expectativas são aqueles voltados ao 

processamento de pedidos, recepção de pedidos “on line”-armazenagem e seleção 

de pedidos-armazenagem, que apresentam “gaps” normalizados de 16%. 

 

4.4. EDI 

 

              O EDI é empregado somente nas relações com seus clientes. Na 

percepção do entrevistado, a empresa não tem planos de implantar tal sistema com 

seus fornecedores. 

 
4.5. Qualidade da Informação 

 

              A avaliação global sobre a qualidade da informação disponibilizada pelos 

sistemas de informação, segundo alguns atributos, está listada no Quadro 6. 

 
Quadro 6 – Avaliação da Qualidade da Informação Disponível 
 
Atributos da Qualidade Grau de satisfação do usuário 
informação em tempo hábil satisfatório 
precisão satisfatório 
disponibilidade satisfatório 
formatação por exceção satisfatório 
formatação que facilita o uso satisfatório 
Média satisfatório 
Fonte : Dados da pesquisa. 
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              No geral, a qualidade percebida é razoável, verificando-se a possibilidade 

de melhorias. 

 

4.6. Nível de Satisfação do Setor de Logística com os Sistemas de Informação da 

Empresa 

 
              Segundo o Quadro 7, existe uma razoável satisfação em relação a todos os 

itens apresentados na pesquisa, com exceção ao item referente à qualidade dos 

sistemas logísticos, quanto comparados aos sistemas desenvolvidos para outras 

áreas da empresa. 

 
Quadro 7 – Nível de Satisfação com os Sistemas Logísticos 
 
 
Atributos de Satisfação dos Sistemas 
Logísticos 

nível de satisfação 

quantidade de informação disponível 4 
prazo de desenvolvimento dos sistemas 4 
prioridade dos sistemas logísticos 
comparados aos demais 

3 

qualidade dos sistemas logísticos 
comparados aos demais 

2 

Média 3,25 
Fonte : Dados da pesquisa. 
 
5 Flexibilidade 

 

              A capacidade de resposta do sistema logístico da empresa a situações não 

rotineiras ou de exceção foi percebida, no geral, como muito bom, apresentando um 

“gap” médio de 0,64, ou 12,73%, em relação ao nível desejado. 
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Quadro 8 – Habilidade de Respostas às Situações Não Rotineiras 
 
Situações Não 
Rotineiras 

Habilidade desejada
(1) 

Habilitação real 
(2) 

“Gap” 1-2 “Gap” em relação ao 
nível desejado (%) 

recebimento de 
pedidos de 
“janela”(não 
programados) 

5 5 0 0 

soluções especiais 
no serviço a 
clientes(ex.: horário, 
embalagem, 
restrições ao 
transporte) 

5 4 1 20 

programas de 
incentivo a vendas 

4 3 1 25 

introdução de novos 
produtos 

5 4 1 20 

falha no computador 
(“breakdown”) 

5 4 1 20 

retirada de produtos 
de comercialização 

5 4 1 20 

problemas de 
abastecimento 
(crise de oferta, 
surto de demanda) 

5 4 1 20 

devoluções de 
produto 

4 5 -1 -20 

customização dos 
níveis de serviço 
para segmentos de 
mercado ou cliente 

5 4 1 20 

modificar/customizar 
produtos já no 
sistema de 
distribuição(ex.: 
preço, acessórios, 
embalagem, “mix”) 

5 4 1 20 

chamada de 
produto(“recall”) 

5 5 0 0 

Média 4,82 4,18 0,64 12,73 
Fonte : Dados da pesquisa. 
 
              O “gap” médio identificado de 0,64 representa 12,73% de desvio do 

nível de habilidade desejado pela empresa. O maior “gap” observado está 

associado a programas de incentivo a vendas.  
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6.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

              O objetivo deste capítulo é analisar os quatro casos descritos à luz do 

modelo proposto na revisão bibliográfica. Procurou-se buscar identificar padrões e 

diferenciações nas práticas vigentes de organização logística nas empresas 

pesquisadas. 

              Os quadros apresentados a seguir correspondem aos resultados agregados 

da pesquisa e visam permitir o processo de análise do conjunto de informações 

levantadas durante a elaboração dos casos apresentados anteriormente. 

              De forma análoga ao que foi feito na descrição dos casos, as características 

das empresas, incluindo o seu grau de complexidade logística, foram vistas em 

primeiro lugar, seguidas das dimensões que compõem o modelo adotado, quais 

sejam : formalização, monitoramento de desempenho, tecnologia de informação e 

flexibilidade do sistema logístico. 

 

6.1.1. Características Gerais das Empresas 

 

              Neste item, foi analisado o contexto no qual os sistemas logísticos das 

empresas se inseriram, considerando a relevância estratégica do serviço ao cliente e 

a complexidade operacional dos sistemas logísticos. 

              Para este estudo foi estabelecido que a totalidade das empresas 

pesquisadas é de capital 100% nacional, sob direção estabelecida no Estado de 

Pernambuco.  

              Numa escala de 1 a 5, onde 1 representa uma atuação em poucos 

segmentos, todas as 4 empresas propõem a cobrir um amplo espectro de 

segmentos de mercado, sendo que a empresa B informou que atende quase que 

exclusivamente o mercado nordestino. As empresas A e C colocam seus produtos 

nas regiões Nordeste e Norte, enquanto a empresa D atende a todo o País, demais 

países do Mercosul, além do Chile, Estados Unidos e Reino Unido. 

              As empresas pesquisadas tem presença marcante em todo o mercado 

nordestino. O espectro da participação em seus respectivos mercados focos, por 

parte das empresas, não se apresenta tão amplo, detendo todas elas um percentual 

superior – nos segmentos os quais detêm marcas líderes – a 30%, entre 32% a 



                                                                                                                                              114 

60%, sendo que a mediana de 48% confere, no geral, às empresas em estudo uma 

posição de destaque em seus respectivos setores. 

 

Complexidade Logística 

 

              Por pertencerem a diferentes setores, qualquer tentativa de comparação 

destas empresas visando avaliar o nível de complexidade de seus sistemas 

logísticos se depara com sérias dificuldades. Por exemplo, as questões sobre 

periculosidade e perecibilidade – casos dos produtos das empresas D e B, 

respectivamente, apesar de implicarem em maior complexidade operacional, não 

estão consideradas no conjunto de informações obtidas sobre os sistemas logísticos. 

Outro ponto de difícil análise refere-se a quantidade de produtos vendidos por ano 

em razão da incompatibilidade de unidades, que é função do tipo de produto 

comercializado por cada empresa. 

              Neste estudo, para fins de análise, considera-se que a complexidade do 

sistema logístico é resultante da combinação do número dos seguintes componentes 

: fornecedores, SKU’s(itens de estoque), fábricas e armazéns. Isto é, dado um 

sistema logístico, sua complexidade aumenta quanto maior for o número de cada 

componente. 

         O conjunto das empresas pesquisadas apresenta uma ampla variedade de 

complexidade quando comparados os componentes de seus sistemas logísticos com 

relação ao número de SKU’s, este varia entre 6 e 223, com uma mediana de 141, o 

número de fornecedores – dentre as respondentes a este item – encontra-se entre 

50 e 120, com uma mediana de 85. No caso do número de armazéns, encontrou-se 

um amplo intervalo de possibilidades, uma vez que a empresa A não dispõe de 

armazenamento de produto acabado, fazendo a entrega, através de programação, 

mediante carregamento de veículo de seu cliente ou colocando seu produto em 

armazéns de seus clientes. Por outro lado, a empresa D – dado os diversos “lead 

times” de suas matérias-primas, materiais secundários e produtos acabados, além 

do “transit time” ao principal centro consumidor – região Sudeste do Brasil -, bem 

como sua estratégia em atender todo o mercado nacional dispõe de áreas para 

“formação” do produto acabado, onde realiza a última etapa do processo de 

manufatura, além de 44 pontos espalhados para distribuição de seus produtos e 

realização da logística reversa, essencial para seu negócio. A empresa C dispõe de 
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centros de distribuição junto de seus principais mercados, que além de distribuir os 

produtos acabados fabricados em sua unidade principal, também dispõe de 

unidades de fabricação de produtos, cujo processo de fabricação não sofreria 

problemas de abastecimento de matéria-prima. A empresa B é uma unidade de 

manufatura em fase de expansão, dispondo, no momento, de um único centro de 

distribuição, de construção recente. Todavia, como informou que 40% de suas 

vendas são realizadas a atacadistas, pode-se inferir a utilização dos armazéns junto 

aos centros consumidores de seus produtos. O número de fábricas varia de 1 

unidade para as empresas A e B, 2 para a empresa D e 5 para a empresa C. Outra 

variável considerável para avaliação da complexidade logística seria o número de 

clientes, todavia apenas a empresa C forneceu um número de clientes aproximado, 

6.600. 

              Com base nas informações acima, pode-se afirmar que as empresas D e C 

têm um sistema logístico mais complexo do que os das empresas A e B. 

              Em relação à empresa A, pode-se notar que ela se candidata a ter um dos 

processos logísticos mais simples de todas as seis empresas, em razão do pequeno 

número de SKU’s, armazéns e fábricas. Registre-se, por outro lado, a complexidade 

específica de cada processo, dadas as características de cada indústria. Cita-se, 

como exemplo, o fato de que a empresa A, que muito embora apresente um 

processo logístico mais simples (em se considerando os aspectos aqui 

mencionados), detém a Certificação ISO 9002 para uma indústria de bebidas, o que 

obriga a empresa a exercer um rigoroso controle quanto à qualificação de sua 

matéria-prima, haja vista sua dificuldade em exercer uma assessoria “pós-venda” ao 

consumidor final de seus produtos.  

              Grandes diferenciações entre os sistemas logísticos podem ser verificados 

a partir da observação dos esquemas dos fluxos físicos apresentados nos estudos 

de casos. A simples análise visual destes sistemas logísticos sugere uma 

impossibilidade para a identificação de padrões. 

              Em suma, a avaliação do grau de complexidade entre processos logísticos 

não homogêneos necessita de critérios outros, para uma efetiva análise 

comparativa. 
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Estratégia Mercadológica 

 

              Os executivos de logística foram questionados sobre como eles percebem a 

importância relativa do serviço ao cliente na estratégia mercadológica atual das 

empresas e sua evolução para os próximos dois anos. O serviço ao cliente nesta 

análise representa o desempenho do canal de distribuição, uma das quatro variáveis 

do “marketing mix”. 

              O Quadro 1 aponta para um aumento médio de 8,3 % na importância 

relativa do serviço ao cliente nas estratégias mercadológicas das empresas 

pesquisadas para os próximos dois anos. Este fato pode representar uma 

predisposição das empresas em investir em seus sistemas logísticos. Analisando o 

conjunto das empresas, verifica-se que em 2 dos casos, o serviço ao cliente recebe 

um maior peso nas estratégias competitivas no futuro próximo. A empresa B não 

projeta alterações para os próximos 2 anos.  

 

Quadro 1 – Serviço ao Cliente “versus” Estratégia de Marketing 

Variáveis de Marketing Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

HOJE     

Produto não disp. 40 30 60 

Preço não disp. 40 20 0 

serviço ao cliente não disp. 10 30 30 

promoção e propaganda não disp. 10 20 10 

Total não disp. 100 100 100 

próximos 2 anos     

Produto não disp. 40 30 50 

Preço não disp. 40 10 0 

serviço ao cliente não disp. 10 45 40 

promoção e propaganda não disp. 10 15 10 

Total não disp. 100 100 100 

Fonte : Dados da pesquisa. 
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6.1.2. Formalização 

 

         Segundo o modelo adotado, as empresas de vanguarda apresentam um alto 

nível de coordenação sobre as atividades que compõem o processo logístico. 

Portanto, neste item analisa-se o estágio de formalização das atividades logísticas 

nas empresas estudadas. 

  

Nível de Controle 

 

              Observa-se que todas as empresas tem algum tipo de controle sobre 

armazenagem e transporte, sendo que na empresa D o controle é total sobre estas 

duas funções.  

              Um aspecto interessante a ser observado é que o serviço ao cliente é o 

componente que menos aparece sob o controle das estruturas organizacionais 

voltadas ao gerenciamento do processo logístico, ou seja, em 100 % das empresas 

pesquisadas.  

 

Nível de Organização Formalizada 

 

              Em todas as empresas pesquisadas o executivo senior da logística exerce 

um alto cargo na hierarquia organizacional. Nestes casos, o responsável pela 

organização da logística está imediatamente abaixo do principal executivo da 

empresa. Esta constatação aparentemente indica que as empresas líderes dos 

diversos setores da economia pernambucana tendem a posicionar a gerência do 

processo logístico da empresa em um nível elevado na sua estrutura organizacional. 

              Apenas a empresa D apresentou uma declaração formal da missão para a 

sua área de logística, estando no momento desenvolvendo um mapeamento de seu 

processo, devendo concluir com um plano estratégico, que certamente permitirá 

ganhos consideráveis em sua competitividade. A empresa B informou já dispor de 

um plano estratégico a cada ano, com periodicidade anual em sua revisão, para a 

atividade logística.  
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6.1.3. Monitoramento de Desempenho 

 

              Neste item, procurou-se analisar as empresas considerando o escopo e a 

qualidade de seus sistemas de monitoramento de desempenho. Assim como no 

caso da dimensão formalização, o propósito maior foi averiguar se existia um padrão 

nos sistemas de monitoramento de desempenho entre as empresas líderes de 

diversos setores da economia pernambucana. 

              O Quadro 2 apresenta a relação das empresas segundo o número de 

indicadores existentes em seus sistemas de monitoramento de desempenho 

considerando o conjunto de indicadores apresentados na pesquisa. 

 

Quadro 2 – Indicadores de Desempenho Existentes nas Empresas 
Indicadores 

Existentes 

Custos 

logísticos 

Ativos Produtividade Serviço ao

cliente 

Qualidade Benchmarking Total % do 

Total 

Empresa A ND ND ND ND ND ND ND ND 

Empresa B 10 1 5 3 3 0 22 45,83

Empresa C 9 5 7 ND 5 0 26 54,17

Empresa D 11 5 7 9 5 5 42 90,28

Total  

pesquisado 

12 5 7 9 5 10 48 --- 

Mediana 10 5 7 6 5 0 33 68,75

Total 

existente/total 

pesquisado (%) 

83,33 100 100 66,67 100 0 68,75 --- 

Fonte : Dados da pesquisa. 

 

              De uma forma geral, as empresas aparentam ter em seus sistemas de 

monitoramento de desempenho um alto percentual – superior a dois terços – dos 

indicadores pesquisados. Observa-se que a mediana indica 33 indicadores 

existentes, ou 68,75 % do total pesquisado. 

              Quanto às classes de indicadores, todos, à exceção de “benchmarking”, 

tem uso superior a 65%, sendo que os de ativo, produtividade e qualidade, com 

100% são os mais comuns, e os de “benchmarking”, com mediana igual a zero, o 

menos freqüente. 
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6.1.4. Tecnologia de Informação 

 

         Esta dimensão do modelo proposto foi avaliado nas empresas considerando a 

qualidade dos sistemas de informação voltados à logística, a infra-estrutura de 

processamento de dados e de desenvolvimento de sistemas, a disponibilidade de 

“hardware”, o nível de satisfação com a área de desenvolvimento de sistemas da 

empresa e o nível de importância e utilização do EDI. 

 

Sistemas de Informação 

 

              Os 11 sistemas de informação mais importantes, todos com mediana igual a 

5, segundo a avaliação das empresas pesquisadas (ver Quadro 3) foram : compras, 

previsão de vendas, controle de estoques, recebimento de pedidos, processamento 

de pedidos, roteirização e programação de transporte, consolidação de carga – 

expedição/entrega, monitoramento de desempenho, lucratividade por 

produto/mercado, entrega direta aos pontos de venda e gerenciador de prateleiras. 

              Os sistemas menos importantes, na visão dos entrevistados, são os 

desenvolvidos em inteligência artificial e os destinados ao suporte financeiro. 

              A mediana do grau médio de importância de 4,09 certifica que as empresas 

pesquisadas consideram os indicadores listados relevantes ao processo de 

gerenciamento do sistema logístico.  
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Quadro 3 – Nível de Importância dos Sistemas de Informação 

Nível de 
Importância 

Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Mediana 

Compras ND 5 5 5 5 
Previsão de 
vendas 

ND 5 5 5 5 

Controle de 
estoques 

ND 4 5 5 5 

Recebimento de 
pedidos 

ND 4 5 5 5 

Processamento 
de pedidos 

ND 5 5 4 5 

Recepção de  
pedidos “on line” 
–   
armazenagem 

ND 4 5 4 4 

Seleção de 
pedidos – 
armazenagem 

ND 4 5 4 4 

Localizador de 
mercadoria – 
armazenagem 

ND 4 5 3 4 

Alocação de 
carga de 
trabalho – 
armazenagem 

ND 4 4 3 4 

Frete(pagamen-
to e auditagem) 

ND 4 4 5 4 

Roteirização e 
programação do 
transporte 

ND 5 5 4 5 

Consolidação de 
carga – 
suprimento 

ND 4 4 3 4 

Consolidação de 
carga – expe-
dição/entrega 

ND 5 5 3 5 

Suporte 
financeiro 

ND 4 3 3 3 

Monitoramento 
de desempenho 

ND 5 4 5 5 

Modelagem do 
sistema de 
distribuição 

ND 4 4 3 4 

Lucratividade 
por pro-
duto/mercado 

ND 5 5 5 5 

Entrega direta 
aos pontos de 
venda 

ND 3 5 5 5 

Gerenciador de 
prateleiras 

ND 4 5 3 4 

MRP ND 5 3 5 5 
DRP ND 4 0 4 4 
Transmissão 
eletrônica de 
dados 

ND 4 3 5 4 

Inteligência 
artificial 

ND 0 0 2 0 

Média ND 4,13 4,09 4,04 4,09 
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              A análise sobre o nível de adequação dos sistemas de informação 

existentes nas empresas foi baseada no “gap” normalizado, conforme explicado no 

capítulo da metodologia. 

              A mediana do “gap” normalizado representa 34,61% do nível de adequação 

desejado pelos entrevistados. Isto indica que, no geral, os sistemas de informação 

voltados para a logística ainda estão aquém das necessidades das empresas. 

              Os sistemas de informação que apresentaram os menores “gaps” 

normalizados foram : processamento de pedidos, recepção de pedidos “on line” – 

armazenagem, seleção de pedidos – armazenagem, compras e frete (pagamento e 

auditagem). 
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Quadro 4 – Nível de Qualidade Percebida dos Sistemas de Informação Pesquisados  

“Gap” 
normalizado 

Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Mediana 

Compras ND 60 20 20 20 
Previsão de 
vendas 

ND 80 20 40 40 

Controle de 
estoques 

ND 32 0 40 32 

Recebimento de 
pedidos 

ND 32 0 40 32 

Processamento 
de pedidos 

ND 40 0 16 16 

Recepção de 
pedidos “on line” –  
armazenagem 

ND 32 0 16 16 

Seleção de 
pedidos – 
armazenagem 

ND 32 0 16 16 

Localizador de 
mercadoria – 
armazenagem 

ND 64 20 36 36 

Alocação de 
carga de trabalho 
– armazenagem 

ND 64 0 36 36 

Frete(pagamento 
e auditagem) 

ND 48 0 20 20 

Roteirização e 
programação do 
transporte 

ND 60 20 64 60 

Consolidação de 
carga – 
suprimento 

ND 34 0 36 34 

Consolidação de 
carga – 
expedição/entrega 

ND 80 20 36 36 

Suporte financeiro ND 32 -24 -12 -12 
Monitoramento de 
desempenho 

ND 60 0 40 40 

Modelagem do 
sistema de 
distribuição 

ND 64 0 36 36 

Lucratividade por 
produto/mercado 

ND 60 20 20 20 

Entrega direta aos 
pontos de venda 

ND 36 0 60 36 

Gerenciador de 
prateleiras 

ND 64 0 36 36 

MRP ND 60 36 60 60 
DRP ND 64 0 64 64 
Transmissão 
eletrônica de 
dados 

ND 48 0 40 40 

Inteligência 
artificial 

ND 0 0 16 0 

Média ND 51,13 6,61 34,61 34,61 
 

Infra-estrutura de Processamento de Dados e de Desenvolvimento de Sistemas 

 

              Este item procura analisar o nível de centralização da infra-estrutura de 

informática da empresa. Às quatro perguntas apresentadas foram oferecidas quatro 



                                                                                                                                              123 

possibilidades de respostas que representavam situações em ordem crescente de 

descentralização. 

 

Disponibilidade de “Hardware” 

               

              Em todas as empresas pesquisadas, observa-se o emprego – para as 

áreas de suprimento e distribuição física – de microcomputadores conectados em 

rede local. Apenas na empresa D, está prevista a utilização de código de barras e 

“scanning” ótico para o final dos próximos 2 anos.  

             

Nível de Satisfação com a Área de Informática da Empresa 

 

              Observa-se nas empresas B (2,5), C (3,75) e D (3,25) uma necessidade 

de desenvolvimento quanto à qualificação dos sistemas logísticos em relação aos 

demais sistemas existentes nos elementos de pesquisa.  Apenas a empresa D 

possui um quadro técnico para desenvolvimento de sistemas locais para 

monitoramento da atividade logística. 

              Quanto à qualidade das informações disponibilizadas pelos sistemas 

logísticos existentes, apenas a empresas B considera baixo o grau de satisfação 

da área de logística.  

 

EDI 

 

              À exceção da empresa B, todas as demais somente utilizam o intercâmbio 

eletrônico de dados (EDI) com seus clientes grandes varejistas, que costumam exigir 

este procedimento de seus fornecedores. (avaliar qualificação dos fornecedores de 

matéria-prima – associar com porte, nível de organização e característica da 

matéria-prima). 

               

Flexibilidade 

 

              Conforme já mencionado anteriormente, esta dimensão logística, segundo o 

modelo utilizado neste estudo, é cobiçada pelas empresas de vanguarda de forma a 

atender às especificações de serviços de mercados economicamente atraentes e a 
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responder a contento a situações não rotineiras ou adversas do ambiente 

competitivo. 

              O Quadro 5 apresenta o nível de flexibilidade desejado pelas empresas em 

diversas situações apresentadas na pesquisa. Em geral, todas as empresas 

perceberam como bastante importante ter uma alta capacidade de resposta diante 

das situações não rotineiras listadas. Isto indica que as situações apresentadas são 

relevantes para avaliação de flexibilidade de um sistema logístico. 

              As situações em que as empresas mais valorizam um alto nível de 

flexibilidade são : recebimento de pedidos “de janela”, soluções especiais no serviço 

a clientes, falha no computador e retirada de produtos de comercialização. 

              A análise sobre o nível de flexibilidade existente nas empresas foi baseada 

no “gap” relativo ao grau desejado pelo entrevistado. De forma análoga, a análise da 

dimensão “monitoramento de desempenho”, a fórmula 1 descreve o parâmetro 

utilizado.  O Quadro 6 apresenta o nível de flexibilidade observada nos diversos 

sistemas logísticos das empresas em relação à capacidade de resposta desejada. 

As situações em que se observam as menores discrepâncias são : recebimento de 

pedidos “de janela”, devoluções de produto e chamada de produto (“recall”). Em 

todas estas situações, o desvio médio em relação à capacidade de resposta é menor 

ou igual a 20%. 

              O nível médio de flexibilidade mais baixo em relação ao nível desejado foi 

observado em situações de modificar/customizar produtos já no sistema de 

distribuição. 
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Quadro 5 – Nível Desejado de Flexibilidade do Sistema Logístico 
Situações Não 
Rotineiras 

Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Mediana 

Recebimento de 
pedidos de 
“janela”(não 
programados) 

4 5 5 5 5 

Soluções 
especiais no 
serviço a 
clientes(ex.: 
horário, 
embalagem, 
restrições ao 
transporte) 

4 5 5 5 5 

Programas de 
incentivo a 
vendas 

4 5 5 4 4,5 

Introdução de 
novos produtos 

4 4 5 4 4 

Falha no 
computador 
(“breakdown”) 

4 5 5 5 5 

Retirada de 
produtos de 
comercialização 

4 5 5 5 5 

Problemas de 
abastecimento(cri
se de oferta, surto 
de demanda) 

4 4 5 5 4,5 
 

Devoluções de 
produto 

4 5 5 4 4,5 

Customização dos 
níveis de serviço 
para segmentos 
de mercado ou 
cliente 

4 3 4 5 4 

Modificar/customi
zar produtos já no 
sistema de 
distribuição(ex.:pr
eço, acessórios, 
embalagem, 
“mix”) 

1 3 4 5 3,5 

Chamada de 
produto(“recall”) 

4 5 4 5 4,5 

Média 3,73 4,45 4,27 4,82 4,5 
Fonte : Dados da pesquisa. 
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Quadro 6 – Nível Real de Flexibilidade do Sistema Logístico 
%”gap” 
normalizado em 
relação à 
importância 
percebida 

Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Mediana 

Recebimento de 
pedidos de 
“janela”(não 
programados) 

0 40 0 0 0 

Soluções 
especiais no 
serviço a 
clientes(ex.: 
horário, 
embalagem, 
restrições ao 
transporte) 

0 40 0 20 10 

Programas de 
incentivo a 
vendas 

0 20  ND 25 20 

Introdução de 
novos produtos 

0 0 20 20 10 

Falha no 
computador 
(“breakdown”) 

0 60 20 20 20 

Retirada de 
produtos de 
comercialização 

0 20 20 20 20 

Problemas de 
abastecimento(cri
se de oferta, surto 
de demanda) 

0 25 20 20 20 

Devoluções de 
produto 

0 40 0 -20 0 

Customização dos 
níveis de serviço 
para segmentos 
de mercado ou 
cliente 

0 33,33 0 20 10 

Modificar/customi
zar produtos já no 
sistema de 
distribuição(ex.:pr
eço, acessórios, 
embalagem, 
“mix”) 

-100 33,33 0 20 10 

Chamada de 
produto(“recall”) 

0 20 0 0 0 

Média -9,09 30,15 7,27 12,73 10 
Fonte : Dados da pesquisa          
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

              Não se propondo a atribuir qualificações ao estágio do desenvolvimento 

logístico das empresas pesquisadas, mas tão-somente descrever o grau de 

implantação dos conceitos de logística – explicitados no item 4.Revisão Bibliográfica, 

este trabalho atingiu os objetivos descritos nos itens 2.Objetivo Geral e 3.Objetivos 

Específicos, porquanto permitiu apresentar um quadro comparativo entre algumas 

das principais indústrias estabelecidas no Estado, bem como seus graus de 

desenvolvimento da logística, a partir de conceitos trabalhados neste documento, 

mensurados a partir do questionário aplicado. 

              Todas as empresas pesquisadas são líderes em seus segmentos e, se o 

são, foi porque desenvolveram métodos eficientes para chegar ao mercado. Este 

trabalho se propõe a contribuir no desenvolvimento, ou até mesmo, revisão destes 

métodos, dentro dos conceitos recentemente desenvolvidos, a fim de que estas e 

outras indústrias instaladas em Pernambuco ou em algum outro Centro possa avaliar 

sua inserção nos conceitos de estratégia competitiva x gerenciamento da cadeia de 

suprimentos x logística. 

              Dado as 4 (quatro) empresas pesquisadas desenvolverem suas atividades 

em diferentes indústrias, não se pode estabelecer um Quadro comparativo dentre 

elas, dada a especificidade dos requisitos exigidos pelo mercado a cada uma das 

indústrias, além das características próprias das forças identificadas por Porter. 

              Todavia, caberia comentar alguns aspectos observados nas respostas 

apresentadas pelos entrevistados: 

              i. Em todas as empresas existe um executivo senior vinculado à atividade 

logística, com diferentes graus de responsabilidades operacionais, mas todos 

respondendo diretamente à superior administração da empresa; 

             ii. Existem condições para um desenvolvimento dos níveis de flexibilidade, 

de informatização de sistemas logísticos e de monitoramento de desempenho das 

atividades logísticas das empresas industriais locais; 

           iii. Não se observa um trabalho de parceria entre os operadores logísticos e 

as empresas industriais locais, limitando-se em alguns casos, apenas ao binômio 

transporte-armazenagem ; 

            iv. As empresas reconhecem que o nível de serviço vem se tornando o 

elemento diferenciador dentre as variáveis de marketing; 
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             v. Existe reduzida observação quanto ao desenvolvimento de melhores 

práticas por outras indústrias (“benchmarking”); 

            vi. As atividades logísticas (e conseqüente monitoramento de desempenho) 

encontram-se pulverizadas entre diversas áreas (administrativas e operacionais) das 

empresas; 

            vii. Observa-se um movimento o sentido de levar a questão logística ao 

planejamento estratégico das empresas. 

             A partir das constatações acima, conclui-se também que há um caminho 

considerável a ser percorrido pelas empresas líderes locais, com diferentes graus de 

esforço, no sentido de que a logística venha a ser um elemento diferenciador de sua 

competitividade, em que pese os esforços de diferenciação – desenvolvidos por 

todos – de seus produtos. 

              Também como conseqüência deste trabalho, sugere-se 4 (quatro) linhas 

adicionais de pesquisa a quem se interessar em aprofundar o estudo proposto neste 

trabalho:  

              1. Efetuar estudo quanto às reais condições operacionais e gerenciais dos 

operadores logísticos locais, no que se refere a um estabelecimento de parceria com 

empresas industriais; 

              2. Desenvolver um Estudo de Caso específico com a Empresa D, dada as 

características de seu modelo de logística reversa, que além de atender às suas 

necessidades de matéria-prima e às exigências da legislação ambiental brasileira, 

constitui-se em considerável barreira de entrada a um competidor em seu mercado; 

              3. Desenvolver estudo semelhante a este, buscando identificar o estágio do 

desenvolvimento logístico de empresas multinacionais(ou mesmo, nacionais), cuja 

administração seja nacional, e não regional; neste caso, caberia uma interessante 

comparação aos dados apresentados neste trabalho; 

              4. Reaplicar este questionário, dentro de 3 ou 5 anos, a estas ou outras 

empresas industriais de Pernambuco, de forma a avaliar o desenvolvimento do 

pensamento logístico das principais indústrias locais.  
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ESTÁGIO DO DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA      
     QUESTIONÁRIO    
Data da entrevista     Horário: início  fim 
Nome da empresa:         
Nome do entrevistado:         
Cargo:         
Endereço:         
Telefone:         
 
1. CARACTERÍSTICAS GERAIS         
1.1 Nome da empresa controladora:         
1.2 Constituição do capital:         
1.3 Setor de atuação         
1.4 Tipo de empresa/posição no canal         
(   ) atacado   (   ) varejo  (    ) híbrido  (    ) prestador de serviços 
1.5 Faturamento em 2002          
1.6 Número de empregados:          
1.7 Dê os nomes dos principais produtos ou das principais famílias de produtos da sua unidade de negócio:   
 
1.8 Aproximadamente, quantas unidades são vendidas daquela(s) linha(s) de produto(s)?        Unidades     
     
1.9 Para a linha de produto dominante em seu negócio, de acordo com o volume de vendas, qual é a sua parcela de mercado? %     
          
1.10. Qual o tamanho da parcela de mercado, daquela linha de produto, do principal concorrente da unidade de negócios?   %
          
 
2. ESTRATÉGIA, ESTRUTURA, OBJETIVOS E DESEMPENHO       
    (Nesta seção, procura-se caracterizar o negócio, a estratégia, a estrutura e o desempenho da empresa).     
     
2.1 Distribua 100 pontos entre as variáveis de marketing visando identificar a importância de cada na geração   
de receita dos principais produtos comercializados pela empresa. Um maior número de pontos indica um maior    
grau de importância.         
   VARIÁVEIS         HOJE  PRÓXIMOS DOIS ANOS 
  Produto(qualidade, amplitude       
  da linha, embalagem, imagem       
  da marca, etc.)        _____  ______ 
  Preço(produto)        _____  _____ 
  Serviço ao Cliente(desempe-       
  nho das atividades de distribui-       
  ção física)         ______  ______ 
  Promoção e propaganda     _____  ______ 
  
  TOTAL           100  100 
 
2.2 Como você descreveria os objetivos de mercado de sua unidade de negócio ?     
  Cobertura de Mercado   poucos mercados 1  2  3  4  5  muitos mercados 
  Foco quanto a clientes   poucos clientes    1  2  3  4  5  muitos clientes 
   Foco geográfico    nacional               1  2  3  4  5  internacional                                                    
                                                          regional                1  2  3  4  5  nacional   
 
2.3 Como você descreveria o desenvolvimento do mercado como um todo para aquela linha de produtos?  
Crescimento   Em     Estável   Em     Declinando 
    rápido   Crescimento      declínio    rapidamente 
  1    2     3     4      5 
 
2.4 Favor classificar os atributos de serviços listados por ordem de importância segundo o grau de relevância   
no seu ramo de atividade. Considerar o ponto de vista de quem é servido, tanto para a operação de suprimento    
da sua empresa quanto para a distribuição física a seus clientes.         
     Ordenação crescente  Atributos de Serviços     
  suprimento  distrib.física         
  _____ _____   Prazo de entrega 
  _____ _____   Consistência do prazo 
  _____ _____   Freqüência da entrega 
  _____ _____   Imagem e Apoio na Entrega(ex.:merchandising, cordialidade, 
                  presteza e rapidez na descarga, etc.) 
  _____ _____   Disponibilidade de Produto em Estoque 
  _____ _____   Flexibilidade(ex.:instruções especiais de descarga, p/seleção 
                  do transportador, embalagem, horário de entrega, entregas urgentes e etc.) 
  _____ _____   Preço do Serviço 
             ____ ______   Sistema de Informação de Apoio(ex.: preço, novos produtos, atrasos, produtos em estoque, 
                           "status" do pedido, recepção do pedido, etc.) 
  _____ _____   Sistema de Remediação de Falhas(ex.:erro de documentação ou mix de produto, avarias, etc.) 
  _____ _____   Apoio Pós-Venda(ex.: informações técnicas e manutenção). 
 
2.5 Favor indicar quem é o integrante do canal de marketing com maior poder de barganha(marcar uma das alternativas) 
 (   ) Esta unidade de negócio      
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  (   ) Atacadista      
  (   ) Grande varejista      
  (   ) Pequeno varejista      
  (   ) Corretor ("broker")      
  (   ) Fabricante      
  (   ) Outro (especificar) ________________      
 
2.6 Favor indicar o número absoluto e percentual sobre o faturamento da empresa considerando o perfil de seus clientes                
 CLIENTES         %        % 
  Fabricante     ______  ______ 
  Atacadista     ______  ______ 
  Grande varejista   ______  ______ 
  Pequeno varejista   ______  ______ 
  Consumidor final   ______  ______ 
 

  TOTAL   100  100 
 
2.7 Este item visa entender a estrutura de instalações das atividades de suprimento e distribuição física da empresa. Favor 
desenhar no verso um diagrama de fluxo apresentando as relações entre fornecedores, fábricas, armazéns, rede de varejo. 
Sempre que possível, indicar a quantidade(ex.: número de fábricas), tipo(ex.: centro de distribuição), "break-bulk", "cross- 
docking") e natureza(ex.: fornecedores internacionais) das instalações envolvidas. Abaixo apresentamos um exemplo de  
diagrama de fluxo de um conjunto de instalações de uma empresa fictícia.        
 
(Desenhar um exemplo)        
 
 
 
 
 
 
2.8 Favor comentar a respeito das recentes mudanças ocorridas na estrutura de instalações apresentada no item 2.7. 
Comentar, também, se existe alguma mudança em curso ou/e no futuro próximo.         
 
 
 
 
2.9 Decomponha o fluxo de materiais/produtos dos seus sistemas de suprimento e distribuição física considerando sua   
origem e destino          
  origem           destino 
  SUPRIMENTO      DISTRIBUIÇÃO FÍSICA  
  _______   Pernambuco    _________  
  _______   Nordeste(outros Estados) _________  
  _______   Sudeste                   _________  
  _______   Outras Regiões Brasil  _________  
  _______   Mercosul                        _________  
  _______   América Latina    _________  
  _______   Outros (especificar______)    _________    
  100%      100%  
2.10 Indique as mudanças passadas e previstas para a sua empresa nas seguintes atividades estratégicas de produto e  
mercado          
       Números reais      % de mudanças   % de mudanças 
       de 2002           últimos 5 anos   próximos 5 anos 
Volume de vendas          
(unidades)      ____     _____      ____ 
Número de diferentes          
produtos(SKU)     ____     ______      ____ 
Número de fornecedores  ____     ______      ____ 
 
2.11 Qual é sua relação com seus principais fornecedores?       
  Relações distantes       Relações próximas  
  (não há cooperação)      (há trabalho conjunto) 
   1   2     3   4    5  
 
2.12 Há variedade nas exigências dos clientes e/ou mercados em termos de serviços, tais como requisitos de qualidade, prazo 
de entrega, embalagem especial, restrições no transporte, etc.?       
  Muitas diferenças      Poucas diferenças   
  entre pedidos/clientes     entre pedidos/clientes     
                           1  2              3              4                     5    
 
2.13 Dê uma estimativa da atual estrutura de custos da sua atividade(somando 100%)           
  Custo do produto(preço FOB do fornecedor ou custo de fabricação)    _____ 
  Custo de armazenagem              _____ 
  Custo de estoque(oportunidade)             _____ 
  Custo de transporte(frete)              _____ 
                                                          100% 
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  No caso de empresa de manufatura, favor indicar o peso da matéria-prima no custo do  
  produto, isto é:         
   custo da matéria-prima = ____% do custo do produto        
 
2.14 Para quantos dias de vendas a sua empresa mantêm, em média, os seus estoques de produtos acabados?    ____ dias. 
No caso de insumos/matérias primas, para quantos dias de produção a sua empresa mantêm, em média, os seus estoques? 
____ dias.           
 
2.15 Sua empresa terceiriza serviços de logística?        
  (      ) SIM Responda questões 2.17 em diante    (     ) NÃO  
 
Responda questão 2.16 e passe ao item 3.FORMALIZAÇÃO    
 
2.16. SE VOCÊ NÃO TERCEIRIZA, QUAL O MOTIVO?           
               Poderá vir a terceirizar?  
 (    ) Preocupação com os custos        (    ) 
 (    ) Custos não seriam reduzidos        (    ) 
 (    ) Logística é nossa essência         (    ) 
 (    ) Nós temos mais conhecimento        (    ) 
 (    ) Compromisso de serviço não será cumprido    (    ) 
 (    ) Logística é muito importante para ser terceirizada   (    ) 
 
2.17. USUÁRIO DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS DE TERCEIROS(Assinale mais de um item, se for o caso)? 
( ) Armazenagem 
( ) Transporte de Saída 
( ) Pagamento/Auditoria de Cobrança de Frete 
( ) Transporte de Entrada 
( ) Atividades de Manufatura Seletiva 
( ) Consolidação/Distribuição de Frete 
( ) Cross-Docking 
( ) Gestão de Tráfego/Operações de Frota 
( ) Outros(especifical): _______ 
 
2.18 FUTURA TERCEIRIZAÇÃO (Assinale mais de um item, se for o caso). 
(  ) Pagamento/Auditoria de Cobrança de Frete 
(  ) Armazenagem 
(  ) Consolidação/Distribuição de Frete      
(  ) Marcação/Etiquetagem/Empacotamento de Produtos      
(  ) Atividades de Manufatura Seletiva      
(  ) Cross-docking      
(  ) Transporte de Saída      
(  ) Informática (sistemas de informação)      
(  ) Outros(especificar): ______      
 
2.19. FATORES PARA SELECIONAR/AVALIAR O DESEMPENHO DOS OPERADORES LOGÍSTICOS/PARCEIROS   
                                  Pouco Relevante                                                               Muito Relevante 
  Custo                                                           0 1 2 3 4 5  
  Desempenho                                     0 1 2 3 4 5  
  Criação de valor                                0 1 2 3 4 5  
 
2.20. FORMAS DE COMPENSAÇÃO(PREMIAÇÃO)  USADAS.      
  Preço Fixo          0  1  2  3  4  5 
  Taxas baseadas na Transação     0  1  2  3  4  5 
  Custo e Adicional        0  1  2  3  4  5 
  Percentual da Economia(redução de custo)  0  1  2  3  4  5 
 
2.21. SERVIÇOS INFORMATIZADOS DOS OPERADORES LOGÍSTICOS DISPONÍVEIS (Atribuir grau de importância atual e 
futura)        
                                        Grau de Importância   Grau de Adequação 
         Baixa         Alta                 Baixa        Alta 
 
EDI         1      2     3     4      5              1      2     3     4      5 
Gerenciamento de Armazenagem 1      2     3     4      5   1      2     3     4      5 
Rastreamento da Remessa   1      2     3     4      5   1      2     3     4      5 
Site na Web      1      2     3     4      5   1      2     3     4      5 
Gerenciamento de Transporte  1      2     3     4      5   1      2     3     4      5 
Pedidos pela Internet    1      2     3     4      5   1      2     3     4      5  
Site na Web      1      2     3     4      5   1      2     3     4      5  
Gerenciamento de Transporte  1      2     3     4      5   1      2     3     4      5  
Rastreamento da Remessa   1      2     3     4      5   1      2     3     4      5  
Mercado Eletrônico(B2B)/Bolsas de Comércio 1      2     3     4      5  1      2     3     4      5 
     
2.22. EXISTEM INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO DE PARCEIROS AO LONGO DA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS/DISTRIBUIÇÃO? Se positivo, comentar.            
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2.23. FATORES QUE NORTEIAM O INTERESSE CADA VEZ  MAIOR DO CLIENTE NA GLOBALIZAÇÃO (Atribuir grau de 
importância atual e futura)            
 
Grau de Importância 
                  ATUAL FUTURA 
EXPANSÃO DOS MERCADOS           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FONTES DE ABASTECIMENTO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ESFORÇOS CONTINUAMENTE MELHORANDO      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
REPLANEJAMENTO DA LOGÍSTICA E DAS CADEIAS DE SUPRIMENTOS 
 PARA UMA MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA       1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 
2.24. QUAIS SUAS NECESSIDADES QUE PODERIAM SER SUPRIDAS PELO OPERADOR LOGÍSTICO?   
              ATUAL  PRÓXIMOS DOIS ANOS   
Soluções nas Economias Desenvolvidas    (     )   (     )    
Soluções nas Economias em Desenvolvimento   (     )   (     )    
Soluções da Cadeia Internacional de Abastecimento (     )   (     )    
 
2.25. QUAL SUA SATISFAÇÃO QUANTO AOS SERVIÇOS DOS OPERADORES LOGÍSTICOS/PARCEIROS?     
 
 GRAU DE SATISFAÇÃO          
 REAL                  DESEJADA                   Não se aplica 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Redução do custo operacional                                   (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Redução dos ativos                                      (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Melhores serviços de logística                                   (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Facilitar o crescimento                                     (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Flexibilidade estratégia/operacional                                  (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Redução na base de empregados                                  (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Isolamento do Ambiente de Trabalho Restritivo                               (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5   Facilitar a transferência da cadeia de suprimento de empurrada p/puxada  (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Serviços especializados                       (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Diferenciação dos concorrentes                                      (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Expandir a cobertura geográfica globalmente                  (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Expandir a cobertura geográfica internamente                             (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Benefícios tributários              (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  VEA - Valor Econômico Agregado positivo         (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Enfoque nas principais competências          (    ) 
 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  Melhor/Mais rápida implementação da mudança       (    ) 
 
2.26 - EXISTE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS?      
 (    ) SIM   (     ) NÃO     
 
2.27. QUAIS OS GANHOS COM O PROCESSO DE PARCERIA/TERCEIRIZAÇÃO?     
  ESPERADOS                                                   CONSEGUIDOS  
  1  2  3  4  5  REDUÇÃO DOS CUSTOS                                 1  2  3  4  5 
  1  2  3  4  5  QUALIDADE DO PRODUTO FINAL                          1  2  3  4  5 
  1  2  3  4  5  DISPONIBILIDADE NO CANAL DE DISTRIBUIÇÃO     1  2  3  4  5      
                                      CONFIABILIDADE NO FORNECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA  
     1  2  3  4  5  E SERVIÇO                                          1  2  3  4  5                  
            1  2  3  4  5  RECONHECIMENTO DA MARCA                          1  2  3  4  5   
             1  2  3  4  5  RECONHECIMENTO SOCIAL DA EMPRESA       1  2  3  4  5 
 
2.28. COMO VOCÊ AVALIA AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES? 
Falso Verdade        
1  2  3  4  5      A logística representa a vantagem estratégica e competitiva da empresa  
1  2  3  4  5      Os clientes enfatizam mais a logística do que atendimento ao cliente   
1  2  3  4  5      Os Operadores Logísticos oferecem propostas de serviços amplas e abrangentes 
1  2  3  4  5      As empresas têm interesse em compartilhar custos e ganhos com os Operadores Logísticos 
1  2  3  4  5      As empresas podem medir o valor do Operador Logístico em termos financeiros  
1  2  3  4  5      A capacidade de e-commerce é um elemento necessário do conhecimento do Operador Logístico   
1  2  3  4  5     Os Operadores Logísticos conseguirão acompanhar os desafios da integração da cadeia de suprimento global 
1  2  3  4  5     As empresas estão se movimentando para racionalizar ou reduzir o número de Operadores Logísticos usados 
1  2  3  4  5     As empresas devem adotar formas modernas e inovadoras de melhorar a eficácia da logística dos Op. 
Logísticos  
1  2  3  4  5     As empresas devem basear-se nos Operadores Logísticos quanto ao melhor caminho a seguir na informática  
1  2  3  4  5     Os Operadores Logísticos estão desempenhando um papel de liderança em relação ao e-commerce   
1  2  3  4  5     Op. Logísticos são bons em alcançar os objetivos operacionais, mas precisam melhorar na consecução dos 
objetivos estratégicos         
 
2.29. COMO SUA EMPRESA VÊ OS DEMAIS INTEGRANDES DA CADEIA DE SUPRIMENTOS ?    
       
                                                                                 Discorda          Discorda Não concorda     Concorda      Concorda 
                                                                                Fortemente    Nem discorda                                 Fortemente 
 
Nossa companhia tenta reduzir o número de fornecedores  de um item específico     
Nossa companhia tem um ação de desenvolvimento de novas práticas de negócios     
entre nós e nossos fornecedores          
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Nós desenvolvemos diferentes procedimentos e sistemas para acomodar      
as diferentes preferências dos fornecedores para compra, pedidos e pedidos      
Nós consideramos nossos fornecedores como parceiros        
Nossa companhia tem uma ação de incentivos à implementação do ECR      
com nossos fornecedores            
3 FORMALIZAÇÃO        
Este item visa determinar o nível de formalização das atividades de suprimento e distribuição física de seu negócio  
 
3.1 Vamos procurar identificar na estrutura organizacional onde estão localizadas as atividades tipicamente relacionadas 
ao fluxo físico de materiais da empresa. Favor desenhar um organograma(ver exemplo abaixo) indicando os nomes das á- 
reas funcionais que as controlam. Considerar o nível de responsabilidade("staff" e/ou linha).        
   .compras       .previsão de vendas 
  .transporte-suprimento    .planejamento da produção 
  .estoques de materiais    .planejamento do sistema logístico 
  .estoques em processo    .gerência de instalações 
  .estoques de produtos acabados .manuseio de materiais 
  .transporte intra-companhia   .compras de equipamentos 
  .armazenagem de acabados  .processamento de dados voltado a distribuição 
  .processamento de pedidos   .controle operacional das atividades 
  .transporte entrega     .logística internacional 
  .serviço ao cliente 
 
3.2 Procurar saber o histórico desta estrutura. Quantos anos? Qual é a sua razão de ser? Restruturações nos últimos 5  
anos? Alguma restruturação em curso? Existe uma segmentação da logística da empresa em função de requisitos espe- 
cíficos de serviços de clientes/mercado? Caso necessário desenhe um diagrama descritivo.   
 
3.3 Na percepção do entrevistado, qual o nível de coordenação entre as diversas atividades listadas em 3.1?   
  1    2    3  4  5 
  completo bastante  médio pouco nenhum 
 
3.4 Na percepção do entrevistado, indicar na escala abaixo se deveria haver maior ou menor grau de centralização das ati- 
vidades mencionadas.        
  1  2  3  4  5 
  menor  neutro    maior 
 
3.5 Qual foi a tendência nos últimos 3 anos?        
  1      2      3 
  Centralização Descentralização  Sem mudanças 
 
3.6 Existe uma tendência futura de centralização ou descentralização? Quais são as atividades mais provavelmente envol- 
vidas neste processo?      
  1      2      3 
  Centralização Descentralização  Sem mudanças 
  atividades: ________________      
 
3.7 Existe uma declaração formal e escrita de missão para a logística da empresa?     
  (   ) sim   (   ) não  No caso positivo, pedir cópia 
 
3.8 Existe um plano estratégico formalizado e escrito para o sistema logístico da empresa?    
  (   ) sim    (    ) não      
  Qual é o horizonte de tempo?  ___ anos. Qual a freqüência de revisão? ____ anos.      
3.9 Qual o nível hierárquico do executivo senior responsável pelas atividades de suprimento e distribuição? A quem se reporta? 
Indicar no organograma em 3.1.        
 
3.10 Qual o nível de participação deste executivo senior na avaliação de questões estratégicas em reuniões de cúpula  
(ex.: elaboração do plano estratégico)?        
  1     2    3 
  Não   Contribui  Contribui 
  Contribui  via superior  diretamente 
 
3.11 Na percepção do entrevistado, qual deveria ser seu grau de envolvimento?     
  1      2   3 
  Não   Contribui  Contribui 
  Contribui  via superior  diretamente 
 
4 INDICADORES DE DESEMPENHO        
  Este item visa determinar até que ponto o sistema logístico tem o seu desempenho monitorado. Adotou-se 
  como forma de avaliação a quantidade e qualidade dos indicadores utilizados.      
4.1 Na percepção do entrevistado, indicar o grau de importância do papel de um processo sistemático de monitoramento 
de desempenho para sua atividade gerencial?        
  1 2  3 4 5 
  Pouco     Muito 
  importante    importante 
 
4.2 Quais os indicadores de desempenho voltados ao desempenho logístico utilixados em sua empresa ?  Indicar, também, a 
freqüência mensal de monitoramento.      
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.custos(logísticos)         
  Adota ?                        Freqüência 
  Marque "X"            mensal 
 
         (      )  análise do custo total          (     ) 
         (      )  custo unitário            (     ) 
         (      )  custo como percentual das vendas       (     ) 
         (      )  custo de transporte-suprimento        (     ) 
         (      )  custo de transporte-entrega         (     ) 
         (      )  custo de armazenagem          (     ) 
         (      )  custo administrativo           (     ) 
         (      )  custo de processamento de pedidos  (     ) 
         (      )  custo de pessoal direto          (     ) 
         (      )  comparação do real versus orçado       (     ) 
         (      )  análise de tendência          (     ) 
         (      )  lucratividade por linha de produto(e mercado) (     ) 
 
.ativo         
    Adota ?                           Freqüência 
  Marque "X"             mensal 
 
         (      )  giro de estoque                (      ) 
         (      )  custo de manutenção do estoque          (      ) 
         (      )  nível de estoque(dias)             (      ) 
         (      )  retorno dos ativos              (      ) 
         (      )  retorno dos investimentos            (      ) 
 
.produtividade         
  Adota ?                                  Freqüência 
  Marque "X"                         mensal 
  
         (      )  unidades carregadas por funcionário            (      ) 
         (      )  custo da mão-de-obra por unidade                   (      ) 
         (      )  pedidos por atendente(ex.:central de atendimento) (      ) 
         (      )  pedidos por representante de vendas(ou vendedor) (      ) 
         (      )  análise comparativa com padrões históricos        (      ) 
         (      )  programas de metas              (      ) 
         (      )  índice de produtividade              (      ) 
 
.serviço ao cliente         
  Adota ?                           Freqüência 
  Marque "X"               mensal 
 
         (      )  % quantidade entregue do total do pedido         (      ) 
         (      )  faltas de produto               (      ) 
         (      )  erros na entrega de pedido(docs, mix, destino, etc.) (      ) 
         (      )  pedidos entregues no prazo             (      ) 
         (      )  pedidos pendentes               (      ) 
         (      )  tempo do ciclo do pedido             (      ) 
         (      )  feedback do cliente               (      ) 
         (      )  feedback da força de vendas            (      ) 
         (      )  pesquisa sobre o consumidor            (      ) 
 
.qualidade         
  Adota ?                Freqüência 
  Marque "X"               mensal 
 
         (      )  freqüência das avarias        (      ) 
         (      )  valor das avarias         (      ) 
         (      )  número de crédito pleiteado       (      ) 
         (      )  número de devoluções de produto     (      ) 
         (      )  custo das devoluções de produto     (      ) 
           
.benchmarking           
  Adota ?                Freqüência  
  Marque "X"               mensal  
 
         (      )  custos logísticos               (      )  
         (      )  desempenho dos ativos              (      )  
         (      )  serviço ao cliente               (      )  
         (      )  produtividade                (      )  
         (      )  qualidade                 (      )  
         (      )  estratégia logística               (      )  
         (      )  adoção de tecnologia              (      )  
         (      )  operações de transportes              (      )  
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         (      )  operações de armazenagem            (      )  
         (      )  operações de processamento de pedidos       (      )  
 
4.3 Indicar o nível de sistematização do processo de monitoramento de desempenho das atividades relacionadas em 3.1? 
  1           2           3     4         5 
  Muito Baixo       Muito Alto 
 
5 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO       
  Neste item procuramos analisar as estruturas de processamento de dados e de desenvolvimento de sistemas de 
informação. Pretende-se também levantar o hardware e softwares utilizados nos processos gerenciais e operacionais do 
sistema logístico, assim como avaliar, de forma geral, a qualidade de informação disponível aos usuários pelos sistemas.  
 
.Estrutura do processamento de dados e desenvolvimento de sistemas de informação     
5.1 Com relação ao desenvolvimento de sistemas de informação (marcar a opção mais adequada):    
  (  ) é realizado por um único grupo central; 
  (  ) é realizado pelo grupo central com auxílio(participação) de profissionais das unidades operacionais; 
  (  ) é realizado por equipes das unidades operacionais sob supervisão central 
  (  ) é realizado por equipe autônoma de cada unidade operacional. 
 
5.2 Com relação as bases de dados da empresa, pode-se dizer(marcar a opção adequada).   
  (  ) estão situadas em um único centro, sendo consultadas e atualizadas pelos diversos usuários; 
  (  ) estão situadas em centros regionais(concentradores) sendo usada cópia no CPD central; 
  (  ) estão situadas em cada unidade, sendo controladas no CPD regional; 
  (  ) estão situadas em cada unidade, que são responsáveis pelos seus dados. 
 
.Adoção de Tecnologia - hardware   
5.3 Neste item procura-se determinar o nível de utilização atual e planejada de tecnologias específicas nas áreas de supri- 
mento e distribuição física(S&DF) na empresa. Indicar a alternativa mais adequada considerando os itens relacionados a- 
baixo:         
  1     2    3                   4                                    5  
  Utilizado Só utilizado   Uso plane-   Não existe     Nenhuma  
  em S&DF em outras   jado em     plano para     avaliação  
     áreas da   S&DF próx   sua im-                          feita  
      empresa  2 anos           plantação  
  
  .operacional       
  1 2 3 4 5   Kan-Ban(cartões coloridos)    
  1 2 3 4 5   código de barras    
  1 2 3 4 5   scanning ótico    
  1 2 3 4 5   robótica    
  1 2 3 4 5   equipamento automático para manipulação de material   
  1 2 3 4 5   veículos de entrega com computador a bordo    
  1 2 3 4 5   empilhadeiras com computadores a bordo    
  1 2 3 4 5   sistemas automáticos de armazenagem e recuperação   
  1 2 3 4 5   outros(especificar) 
 
  .computacional    
  1 2 3 4 5   microcomputadores 
  1 2 3 4 5   rede local(% dos micros) 
  1 2 3 4 5   fibra ótica 
  1 2 3 4 5   coletor de dados manual 
  1 2 3 4 5   captador vocal de dados 
  1 2 3 4 5   CD-ROM 
  1 2 3 4 5   outros(especificar) 
 
.Adoção de Tecnologia - software      
5.4 Avaliar o grau de importância (1 a 5) dos sistemas listados e o nível de adequação (1 a 5) daqueles existentes em sua 
empresa. Caso exista algum sistema em desenvolvimento para os próximos dois anos, indicar com um "x" na coluna a   
direita. Deixar em branco o item "grau de adequação" quando o sistema não existir na empresa.    
 Grau de  Grau de             Próximos dois anos 
 Importância  Adequação        
 Baixo     Alto  Baixo     Alto        
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 compras                   (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 previsão de vendas                (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  controle de estoques(insumos, em processo, acabados)  (      )                                                            
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 recebimento de pedidos              (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 processamento de pedidos              (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 armazenagem-recepção de pedidos on-line     (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 armazenagem-seleção de pedidos            (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 armazenagem-localizador de mercadoria          (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 armazenagem-alocação de carga de trabalho     (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 armazém-CAD                 (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 frete(pagamento e auditagem)             (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 roteirização e programação do transporte        (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 consolidação de cargas - transporte de suprimento        (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 consolidação de cargas - transporte de entrega          (      ) 
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 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 suporte financeiro(ex.: crédito, etc.)            (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 monitoramento de desempenho             (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 modelagem do sistema de distribuição           (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 lucratividade por linha de produto(e mercado)     (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 entrega direta aos pontos de venda            (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 gerenciador de prateleiras              (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 MRP - Planejamento de Recursos de Manufatura    (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 DRP - Planejamento de Necessidades de Distribuição   (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 transmissão eletrônica de pedidos            (      ) 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 inteligência artificial                (      ) 
 
.EDI           
5.5  Marque o campo mais apropriado para indicar o percentual de seus fornecedores envolvidos nos tipos seguintes de 
transação de EDI.            
                                        Percentual do Uso dos Fornecedores        
                                    0-5%  6-20% 21-50%   51-75%  76-100%        Planos de instalação para próximos 2 anos ? 
Faturamentos                                                                   (     )   
Compras                                                                     (     )   
Precificação                                                            (     )   
Manutenção                                                            (     )   
Promoções                                    (     )   
Informações do Embarque                 (     )   
Ordens de Armazenamento                 (     )   
Informações de pedidos                 (     )   
Informações de horários                (     )   
Atividades de produção                  (     )   
Atividades de vendas                  (     )   
 
.Qualidade da informação           
5.6 Indicar a melhor opção para a qualidade da informação disponível segundo os atributos abaixo:    
  1          2           3               4           5 
  Nunca Raro Algumas Freqüente- Sempre 
                      vezes mente  
 Grau de       
 Qualidade      
Baixo Satisfatório Alto     
1 2 3 informação em tempo hábil    
1 2 3 precisão    
1 2 3 disponibilidade    
1 2 3 formatação por exceção    
1 2 3 formatação que facilita a utilização    
 
.nível de satisfação do setor de logística com relação aos sistemas de informação    
5.7 Indicar seu nível de satisfação com relação aos sistemas de informações. Marcar a opção mais adequada.  
 Grau de   
 satisfação   
    Nunca    Sempre    
 1 2 3 4  5 quanto a quantidade de informação disponível em computador 
 1 2 3 4  5 quanto ao prazo para desenvolvimento de sistemas de informação 
 1 2 3 4  5 quanto a prioridade dos sistemas de informações logísticos com relação aos de 
          outras áreas da empresa 
 1 2 3 4  5 quanto a qualidade dos sistemas de informação logísticos comparados aos demais 
           de outras áreas da empresa. 
 
6 FLEXIBILIDADE    
  Este item visa avaliar a capacidade de adaptação da empresa às adversidades e oportunidades do ambiente
 competitivo      
6.1 Avalie  a habilidade de resposta da empresa às situações abaixo. Indicar também o nível de resposta desejável, na sua 
percepção. Uma alta habilidade de resposta implica em poder de ação, estruturado e organizado, capaz de acomodar de  
forma planejada as situações listadas.      
 HABILIDADE DE RESPOSTA     
   REAL     DESEJADA   
1 2 3 4  5  1 2 3 4  5         recebimento de pedidos "de janela" 
1 2 3 4  5  1 2 3 4  5         soluções especiais no serviço ao cliente(ex.: horário, embalagem, restrições ao transporte 
1 2 3 4  5  1 2 3 4  5         programas de incentivo a vendas 
1 2 3 4  5  1 2 3 4  5         introdução de novos produtos 
1 2 3 4  5  1 2 3 4  5         falha do computador (break-down) 
1 2 3 4  5  1 2 3 4  5         retirada de produtos de comercialização 
1 2 3 4  5  1 2 3 4  5         problemas de abastecimento(crise de oferta, surto de demanda) 
1 2 3 4  5  1 2 3 4  5         devoluções de produto 
1 2 3 4  5  1 2 3 4  5         customização dos níveis de serviços para segmentos de mercado ou cliente 
1 2 3 4  5  1 2 3 4  5         modificar/customizar produtos já no sistema de distribuição(ex.:preço, embalagem, mix) 
1 2 3 4  5  1 2 3 4  5         chamada de produto(recall) 
 
    FIM  
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