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RESUMO 

Diante de um mercado cada vez mais competitivo, as empresas vêm buscando diferenciar seu 

negócio de seus concorrentes para atrair mais clientes e fidelizá-los. Nessa busca pela 

diferenciação, focar em seu core competence torna-se estratégia fundamental, direcionando 

esforços para atividades que trarão tal resultado e terceirizando atividades secundárias. Apesar 

de secundárias, atividades como as ligadas à operação e gestão logística têm impacto direto no 

nível de serviços oferecido ao cliente e a satisfação do mesmo. Observando todas essas 

premissas, este estudo visa fazer um panorama de empresas do varejo de acabamentos para a 

construção de forma a identificar a tendência de se terceirizar as atividades logísticas. Além 

desta análise, o trabalho indica qual o nível de terceirização mais interessante para estas 

empresas. Estes resultados foram alcançados por meio de um questionário (survey) enviado a 

empresas do setor. Após coletar respostas de sete empresas, percebeu-se que a terceirização é 

uma opção interessante para as empresas, porém elas devem se atentar para o momento da 

contratação, observando a qualidade e experiência da empresa e firmando contratos sólidos e 

bem detalhados.  

 

Palavras-chave: Logística. Terceirização. Core Competence. 



 

 

ABSTRACT 

Since the market is becoming more competitive, enterprises are seeking for differentiation in 

their business so they can attract clients and make them loyal. In order to reach this 

differentiation, a greater focus on the business core competence turns into an essential 

strategy. This focus allows enterprises to concentrate effort to the main activities of their 

business and outsourcing secondary activities, which will lead them to the results they are 

seeking. Despite of being secondary, some activities such as logistics operations and 

management have a direct impact on the quality of the service offered to the clients and their 

level of satisfaction. From all this information, this paper intends to analyze the decision of 

outsourcing logistics operations in retailers of materials and interior finishing for civil 

construction throw an overlook of the sector. In addition, it points the level of outsourcing 

that is most interesting for these enterprises. The results were achieved through a survey 

answered by seven enterprises from the sector. They were analyzed in order to identify 

tendencies and opportunities. From the answers gathered, it was possible to state that 

outsourcing is a good option. On the other hand, the enterprises must have a good selection 

process for the third party to be hired. It is primordial to hire an experienced company, and 

have a solid and detailed contract signed. 

 

Keywords: Logistics. Outsourcing. Core Competence. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

De acordo com Chopra e Meindl (2007), a cadeia de suprimentos é formada por 

todas as partes envolvidas, direta ou indiretamente, para execução das atividades destinadas a 

receber e atender requisitos dos clientes. Ela consiste não somente em produtores e 

fornecedores, como também transportadores, armazéns, lojas e até mesmo os próprios clientes, 

de forma dinâmica e envolvendo fluxo constante de informações, produtos e recursos 

financeiros entre todas as etapas. O cliente é quem fornece recursos financeiros à cadeia, por 

isso, o principal objetivo de qualquer rede de suprimentos é satisfazer as necessidades dos 

clientes e, assim, gerar lucro para si. 

Gomes e Ribeiro (2004) defendem que o serviço ao cliente é o somatório das 

atividades necessárias para atender aos pedidos destes, com pontualidade e confiabilidade, 

acompanhando cuidadosamente cada atividade, esclarecendo dúvidas e identificando falhas, 

para que o cliente perceba o serviço como satisfatório. A busca por geração de valor ao 

cliente é cada vez maior, visto que este vem se tornando mais exigente. As empresas visam 

oferecer um serviço superior, com entregas mais frequentes, cumprimento de prazos e 

disponibilidade de mercadorias. Faz-se então necessário o gerenciamento logístico, que 

permite ao setor de marketing, responsável por identificar os requisitos dos clientes, trabalhar 

alinhado ao setor de produção, permitindo que o produto seja entregue ao cliente no nível de 

qualidade por ele exigido. 

A visão sistêmica de uma organização como entidade econômica compartilhada com 

os seus clientes e com os seus fornecedores está criando uma interdependência dos processos 

dessas organizações com os processos dos seus clientes e dos seus fornecedores (FERRANTE, 

2012). 

Considerando uma abordagem por processos, existe a divisão da cadeia de 

suprimentos em ciclos, conforme esquema da Figura 1, adaptado de Chopra e Meindl (2007). 

Estes ciclos acontecem entre as cinco etapas da cadeia – Fornecedor, Fabricante, Distribuidor, 

Loja, Cliente. “Em cada ciclo, o comprador tem o objetivo de assegurar a disponibilidade dos 

produtos e alcançar uma economia de escala nos pedidos. O fornecedor procura prever a 

demanda e reduzir custos dos pedidos realizados. Assim, o fornecedor busca atender à 

demanda no prazo determinado e aumentar a eficiência e exatidão do processo de 
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atendimento ao pedido. A logística reversa é gerida de forma a reduzir custos e atender a 

aspectos ambientais” (CHOPRA e MEINDL, 2007). 

 

Figura 1 - Ciclos dos Processos da Cadeia de Suprimentos (Adaptado: CHOPRA e MEINDL) 

 

A correta interação entre os ciclos interfere diretamente no atendimento ao cliente 

final. Caso ocorra uma falha em um destes ciclos, toda a cadeia será prejudicada. 

Quando se analisa tempo/prazo para atendimento ao pedido do cliente, o transporte 

pode ser apontado como um dos principais gargalos do processo. Gomes e Ribeiro (2004) 

também destacam que um sistema de transporte adequado está diretamente ligado à eficiência 

logística da organização, pois aumenta a competição no mercado, garante a economia de 

escala e reduz preços das mercadorias. 

No Brasil, 70% dos fluxos de carga são transportados pelo modal rodoviário. O custo 

com transporte representa a maior parcela dos custos logísticos na maioria das empresas, 

variando entre 4% e 25% do faturamento bruto. Em muitos casos, supera o lucro operacional. 

(ALVARENGA e NOVAES, 2000, p.80). As más condições das rodovias brasileiras reduzem 

a segurança, aumentam o consumo de combustível e o tempo de viagem, além do custo de 

manutenção dos veículos, de lubrificantes, pneus e freios. A má condição das vias – que pode 

ser classificada em péssimo, ruim, regular, bom e ótimo – gera, em média, um aumento do 

custo operacional de transporte de 25,8%. Nas vias públicas este aumento é de 29,3% e nas 

concedidas é de 11,3% (CASTRO e CEREZOLI, 2015). 

Estes dados destacam um dos grandes desafios das empresas, pois o modal 

rodoviário, além de gerar elevados custos, aumenta o tempo de transporte e, 
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consequentemente prejudica o atendimento ao pedido dos clientes. Segundo Gomes e Ribeiro 

(2004), o transporte é extremamente influente no desempenho de serviço ao cliente, “devido 

às exigências de pontualidade do serviço, ao tempo de viagem, à capacidade de prover um 

serviço porta a porta, à flexibilidade de manuseio de vários tipos de cargas e ao 

gerenciamento de riscos quanto a roubo, danos e avarias”. 

O desafio se torna maior quando a empresa não possui a logística como atividade 

central (core competence). Tendo em vista a necessidade de focar esforços em seu core 

competence para alcançar maior competitividade no mercado, uma primeira opção é a 

terceirização do transporte, por meio da contratação de prestadores de serviços logísticos. Esta 

opção reduziria custos com mão de obra (motoristas, ajudantes, carregadores, área 

administrativa, etc.), com os veículos (aquisição e manutenção) e movimentação de produtos. 

Gomes e Ribeiro (2004) destacam que empresas vem buscando prestadores de serviços 

logísticos (PSLs) para exercer as funções logísticas, com o objetivo de atingir novos mercados 

e oferecer melhor nível de serviço aos clientes, sendo assim, uma opção interessante na busca 

pela redução de custos logísticos. Por outro lado, “o termo prestador de serviços logísticos 

abarca todo tipo de atividade logística, por mais simples que seja, não refletindo 

necessariamente os avanços tecnológicos e operacionais que dão sustentação ao moderno 

Supply Chain Management (SCM) ”. 

Neste sentido, surge também o conceito de operador logístico (3PL – em inglês, 

third-party logistics) como “um fornecedor de serviços logísticos integrados, capaz de atender 

a todas ou quase todas necessidades logísticas de seus clientes, de forma personalizada” 

(FLEURY, 1999). 

A decisão por contratar um 3PL ou não, depende da estratégia de verticalizar ou 

desverticalizar as operações. Existem três razões principais para que as empresas decidam 

terceirizar: necessidade de manter o foco nas funções que formam as competências centrais da 

empresa, uma relação custo/eficiência desfavorável das atividades objeto de subcontratação e 

problemas financeiros (GOMES e RIBEIRO, 2004). A não terceirização, por outro lado, 

permitiria uma redução de custos, no ponto de vista que todo fornecedor trabalha com uma 

margem de lucro, além de assegurar mais domínio das informações por parte da empresa. 

Fleury (1999) rebate este último argumento, pois ele só é verdadeiro nos casos onde 

a empresa que contrata tenha uma eficiência operacional semelhante à do 3PL. Na verdade, na 

maioria das vezes, tal fato não ocorre, justamente pelo fato de a logística não fazer parte do 

core competence da empresa, mas sim do operador logístico. Este provavelmente é o caso da 



15 

 

 

empresa estudada, que recentemente contratou uma consultoria para auxiliar na otimização 

dos seus processos logísticos. 

A terceirização, portanto, poderia reduzir custos e investimentos da análise, 

planejamento e execução dos processos logísticos; aumentar o nível de serviço ao cliente, 

tanto do ponto de vista da qualidade no atendimento, proporcionado pelo maior foco nas 

atividades principais, quanto pela maior especialização, qualidade e eficiência do processo de 

entrega; e aumentar o volume de informações nos níveis estratégico que operacional da 

logística, visto que este aspecto deve estar bem desenvolvido para o fornecimento de 

informações para o 3PL para execução das suas atividades.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

A decisão por terceirizar parcial ou totalmente as operações logísticas de uma 

empresa é uma tarefa complexa. Como já introduzido, todas as opções possuem vantagens e 

desvantagens cruciais, que envolvem qualidade no atendimento ao cliente, custos 

operacionais, relacionamento com fornecedores e fluxo de informações.  

A partir do conhecimento que a autora deste trabalho possui em relação uma empresa 

do setor de materiais e acabamentos para construção, percebeu-se que a decisão sobre 

terceirizar ou não as operações e gestão logística da empresa é uma tarefa complexa. Trata-se 

de uma empresa do varejo de acabamentos para construção, a Mundial Acabamentos, que 

possui 7 (sete) lojas em 6 (seis) cidades da Zona da Mata de Minas Gerais. Com centro de 

distribuição (CD) localizado na cidade de Viçosa-MG, a empresa enfrenta desafios diários 

para realizar suas entregas nas cidades que abastece (Barbacena, Juiz de Fora, Muriaé, Ponte 

Nova, Viçosa e Ubá).  

O negócio principal da empresa envolve a venda de acabamentos para construção, 

móveis e utilidades domésticas. Por isso, seu portfólio de produtos é extremamente variado 

em relação a tamanho, fragilidade e valor agregado. Além disso, a organização oferece em 

suas lojas o serviço de arquitetos, que elaboram ambientes personalizados para seus clientes. 

A empresa também desenvolve um programa de relacionamento com seus parceiros 

(arquitetos, engenheiros, entre outros profissionais que possam indicar seus produtos a um 

cliente). Diante de todas estas atividades principais, ela se vê dedicando pessoas, tempo e 

recursos às atividades logísticas. 
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Esta dificuldade identificada, além dos motivos que levam a empresa a manter uma 

certa resistência à terceirização, levam à necessidade de se analisar o contexto do setor em 

relação à tendência em se terceirizar ou não, além de identificar possíveis gaps em relação à 

terceirização que possam ser preenchidos. O presente trabalho faz um panorama em relação às 

questões anteriormente citadas e pode servir como um ponto inicial de apoio para que a 

empresa em questão busque a decisão por manter a logística própria ou terceirizar. Para a 

empresa, esta decisão é de altíssima importância, pois irá proporcionar impacto direto em suas 

operações diárias e na sua estratégia, além de influenciar a percepção dos clientes em relação 

aos serviços prestados. 

O trabalho também pode ser considerado inovador em relação ao setor estudado, pois, 

apesar de se encontrar muitas referências sobre a construção civil e a indústria de materiais 

para construção, pouco se vê sobre as empresas que funcionam como elo entre estes dois 

componentes da cadeia, as empresas do varejo de materiais e acabamentos para construção. 

Cabe ainda destacar que o tema em questão é de grande interesse da acadêmica 

envolvida no desenvolvimento do estudo e que o mesmo irá contribuir para sua formação e 

preparação para os desafios do mercado de trabalho. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho foi desenvolvido através da análise de estratégias utilizadas por empresas 

do varejo de materiais e acabamentos para construção de diversas localidades em relação à 

contratação logística.  

O foco do estudo foi nas etapas de armazenamento e entrega (transporte e 

distribuição desde o CD até chegar ao cliente final). As etapas anteriores foram 

desconsideradas devido à menor incidência de problemas e pelo fato de as entregas de 

produtos, em sua maioria, serem realizadas pelos próprios fornecedores. 

A análise foi feita por meio de questionário enviado a empresas que fazem parte da 

Casa Vip, associação que reúne empresas do varejo de materiais e acabamentos para 

construção. O questionário foi aplicado no período entre 1º de junho de 2016 a 25 de junho de 

2016. 

Com base em algumas respostas, foi considerado importante analisar a oferta de 

serviços de 3PL para empresas de médio/pequeno porte. Esta coleta de dados foi feita entre 27 

de junho de 2016 a 11 de julho de 2016 via e-mail. 
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Para a análise dos resultados, as respostas ao questionário foram confrontadas com 

hipóteses elaboradas pela autora, como descrito no item “1.5 Definição da Metodologia”. 

1.4 OBJETIVOS 

Este trabalho visa analisar a contratação logística e algumas estratégias adotadas por 

empresas do setor de varejo de materiais e acabamentos para construção, no que tange a 

opção por terceirizar alguns de seus processos. A oferta de serviços terceirizados para 

empresas deste setor também foi analisada. 

Os resultados desta análise permitiram concluir sobre tendências do setor, 

oportunidades no mercado e perceber até qual nível de terceirização é interessante que 

empresas deste ramo assumam. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em três vertentes: revisão bibliográfica, coleta de dados por 

meio de questionário e geração e análise de resultados.  

Na revisão bibliográfica foram analisados artigos, livros e demais fontes indicadas 

pelo orientador que auxiliaram no desenvolvimento do trabalho. 

Para a coleta de dados, foi utilizada a metodologia quantitativo-descritiva. Segundo 

Markoni e Lakatos (2003) esta metodologia consiste em investigações de pesquisa empírica 

que podem incluir a análise de características de fatos ou fenômenos. Para tal análise, pode-se 

utilizar a técnica de questionários, como foi feito neste trabalho, coletando dados de forma 

sistemática de uma amostra da população de lojas de varejo de materiais e acabamentos para 

construção. Para este trabalho, foi realizado o estudo de verificação de hipótese, sendo elas: 

 Empresas deste setor são geralmente familiares e tradicionais, sendo pouco 

abertas ao compartilhamento de informações, ou seja, com resistência à abertura 

em rede, o que pode ser um dos fatores que influenciam a resistência à 

terceirização; 

 As empresas que terceirizam se utilizam de empresas que prestam serviços 

logísticos tradicionais, tendo baixo nível de serviço em relação a disponibilidade 

e qualidade do serviço; 
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 As empresas que não terceirizam não acreditam que um terceiro possa realizar as 

atividades de entrega com o mesmo nível de serviço que praticam atualmente e 

preferem ter a operação sob o máximo controle possível; 

 Nenhuma empresa está disposta a terceirizar os processos a nível de operadores 

logísticos, devido ao preço elevado ou por não conhecer este tipo de serviço; 

 Os custos relacionados a operação da logística própria são proporcionalmente 

maiores do que o custo da terceirização tradicional. 

Com base nestas hipóteses foi elaborado o questionário. Markoni e Lakatos (2003) 

classificam a utilização de questionário como um método de observação extensiva. O 

questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma sequência de 

perguntas ordenadas que são enviadas junto a uma explicação do objetivo de tal coleta de 

dados. As autoras afirmam que este método alcança em média 25% de respostas. Para buscar 

um maior aproveitamento, foram considerados alguns fatores indicados pelas autoras como 

influenciadores no retorno dos questionários: o patrocinador, a extensão e facilidade para 

preenchimento, os motivos apresentados para resposta e o tipo e classe de pessoas a quem foi 

enviado o questionário. Sendo assim, buscou-se o contato com representantes das empresas 

que fazem parte da Associação Casa Vip, por intermédio do diretor geral da empresa que deu 

origem ao estudo, que é também vice-presidente da associação. Neste contato, foi solicitado o 

e-mail dos responsáveis pela gestão da logística de cada empresa, explicado a intenção do 

estudo e oferecido o compartilhamento dos resultados com todos aqueles que efetivamente 

respondessem.  

O questionário foi elaborado separando as empresas entre aquelas que possuem 

gestão e operação logísticas próprias, aquelas que sempre terceirizaram e aquelas que 

possuíam gestão e operação próprias e passaram a terceirizar. Foram 16 (dezesseis) perguntas 

em comum a todos os grupos, sendo 2 (duas) de múltipla escolha, 6 (seis) abertas e 8 (oito) 

fechadas. Dentre as perguntas específicas entre abertas, fechadas e de múltipla escolha, foram 

5 (cinco) específicas para logística própria, 7 (sete) para terceirizada e 4 (quatro) para 

mudança de própria para terceirizada. Seguindo a metodologia de Markoni e Lakatos (2003), 

foi feito um pré-teste, quando dois voluntários responderam ao questionário e relataram os 

problemas ocorridos. Buscou-se atingir os elementos de fidedignidade, validade e 

operabilidade e, após realizar os devidos ajustes, o questionário foi enviado a todos que se 

disponibilizaram a contribuir. 
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Das 8 (oito) empresas que se disponibilizaram a responder o questionário, 7 (sete) 

realmente responderam, sendo um aproveitamento de 87,5% em relação aos que se 

disponibilizaram e de somente 33,3% em relação à Casa Vip, visto que a associação é 

composta de 21 (vinte e uma) empresas. 

Em relação à coleta de dados de operadores logísticos, foi decidido buscar contato 

com representantes de empresas do setor a partir de um e-mail enviado por uma das pessoas 

que responderam o questionário. Foi enviado e-mail para cinco operadores, dos quais dois 

responderam. Apesar de poucas respostas, estas foram suficientes para concluir sobre o real 

problema existente em relação aos operadores e propor soluções. 

Na geração e análise de resultados os dados coletados foram apresentados e 

comparados a um estudo de caso realizado na América do Norte e às hipóteses feitas 

inicialmente. Também foram levadas em consideração as informações adquiridas pelo contato 

com os operadores logísticos. A partir das respostas, pode-se identificar a tendência do setor. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho foi divido em 5 capítulos. 

O Capítulo 1 faz introdução sucinta sobre o tema pela contextualização do problema 

de pesquisa, apresentando os objetivos do trabalho, a justificativa da pesquisa e a metodologia 

de desenvolvimento da pesquisa. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre Logística, Gestão da Cadeia 

de Suprimentos (GCS) - Supply Chain Management (SCM), Core Competence, Percepção de 

Valor pelo Cliente, Indicadores de Desempenho, Centros de Distribuição, Empresas em Rede 

Terceirização, Operadores Logísticos e Informação na Cadeia de Suprimentos.  

O Capítulo 3 descreve o desenvolvimento do trabalho, fornecendo conhecimento 

sobre as unidades de análise, seus processos logísticos e aprentando um estudo de caso que 

serviu como base para a análise sobre empresas em rede. Também foram consideradas 

algumas limitações quanto à metodologia utilizada. 

No Capítulo 4 apresenta os resultados do questionário aplicado e a análise das 

informações coletadas. 

Por fim, o Capítulo 5 conclui o trabalho e descreve recomendações para futuros 

trabalhos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 LOGÍSTICA 

De acordo com Gomes e Ribeiro (2004), a logística teve início na Grécia Antiga, 

quando se tornou necessário avaliar a estratégia de abastecimento das tropas de guerra, à 

medida que estas se distanciavam de seus territórios. Este conceito foi continuado por 

Napoleão Bonaparte, também durante as guerras, após sofrer por falta de suprimentos nos 

territórios conquistados. Foi um general de Napoleão, Barão Antoine Henri, o primeiro a 

utilizar a palavra logística, originária do francês “loger”, que significa “alocar”. De sua 

origem militar, a logística teve seu conceito expandido a partir da década de 1960, deixando 

de ter um foco nas atividades de movimentação de materiais de suprimento das tropas e 

passando para uma visão integrada de transportes, distribuição, armazenagem e manuseio de 

materiais, além de noções de custo total, o que permitiu aumentar a eficiência dos processos 

logísticos nas empresas. Em uma nova fase, o conceito deixou de ter o foco nas organizações 

e passou a ter foco no cliente e nos seus requisitos. Atualmente a logística pode ser dividida 

em três grandes etapas: Suprimento, Produção e Distribuição Física. 

De acordo com o Conselho de Profissionais em Gestão da Cadeia de Suprimentos - 

Council of Supply Chain Management Professionals – (CSCMP), logística é a gestão de 

procedimentos que envolvem movimentação e armazenamento de produtos ou serviços, desde 

o início da cadeia de suprimentos até o consumidor final, buscando atingir os requisitos dos 

clientes. Esta gestão inclui planejamento, implementação e controle dos processos e do fluxo 

de informações necessários para sua execução. 

Para Gomes e Ribeiro (2004), o objetivo da logística empresarial é planejar 

organizadamente e controlar os processos de aquisição, movimentação e armazenagem, e os 

fluxos de informação a eles relacionados, de forma a maximizar a lucratividade presente e 

futura, além de prover melhor nível de rentabilidade aos serviços de distribuição aos clientes. 

Para isso, é importante desenvolver a visão de logística integrada por meio do enfoque 

sistêmico. Com este enfoque é possível avaliar a relação de causa e efeito entre os elementos 

que formam o sistema e, assim, gerir a interação entre eles, planejar as atividades, trabalhar 

sua otimização, voltar esforços para um objetivo comum e manter um controle contínuo.  

A partir do momento que cada elemento é capaz de identificar seu papel na cadeia de 

suprimentos e quais ações devem ser traçadas para melhorar seu desempenho, o nível de 
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serviço em toda a cadeia é melhorado. Isso porque ele passa a estar preparado para fornecer 

seu produto ou serviço de forma eficiente e eficaz, ou seja, com menor custo e melhores 

prazos. 

Fleury (1999) destaca que, para alguns profissionais, a logística integrada apenas 

ganhou uma nova terminologia com o aparecimento do Supply Chain Management (SCM), 

caracterizando-o como uma nova extensão do conceito. Para outros, com visão menos restrita, 

o SCM vai além das atividades ligadas diretamente à logística integrada, reunindo outro 

conjunto de processos ligados ao “marketing para estabelecer o conceito do produto ou 

serviço; P&D para formulação do produto; fabricação e logística para executar as operações; 

e finanças para a estruturação do financiamento”, como será visto adiante. 

O Conselho de Profissionais em Gestão da Cadeia de Suprimentos (CSCMP) ainda 

define a logística integrada como a parte do Supply Chain que planeja, implementa e controla 

o fluxo de ida e volta e o armazenamento de recursos, os serviços executados e as 

informações de forma eficiente e efetiva. Além disso, em diversos níveis, a logística integrada 

inclui fornecimento e aquisição de materiais, programação da produção, montagem e 

embalagem, além de impactar no serviço ao consumidor. Ela conecta as demais áreas do SCM, 

como marketing, vendas, produção, financeiro e tecnologia da informação. 

2.2 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS - GCS (SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT - SCM) 

Diante de um mercado onde a satisfação do cliente não se resume apenas em oferecer 

um produto de qualidade superior, como também menor preço e menor prazo de entrega, a 

integração das diversas partes da cadeia de suprimentos se faz necessário. O conceito 

individualizado de que a empresa deve focar em gerir o transporte, armazenagem e entrega 

dos seus produtos deu lugar a uma gestão voltada para os diferentes processos externos e 

atividades geradores de valor, gerando maior interligação entre os agentes da cadeia (GOMES 

e RIBEIRO, 2004). 

O Conselho de Profissionais em Gestão da Cadeia de Suprimentos (CSCMP) define 

SCM como “o planejamento e gestão de todas as atividades envolvidas para compra e 

aquisição, transformação, e todas as atividades logísticas. Também inclui a coordenação e 

colaboração entre parceiros na cadeia, que podem ser fornecedores, intermediários, terceiros e 

clientes. Em suma, a gestão da cadeia de suprimentos integra a gestão da demanda e 

fornecimento internos e externos às companhias. A gestão da cadeia de suprimentos também é 
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a principal ferramenta que tem responsabilidade de conectar objetivos do negócio com seus 

processos, dentro e fora das companhias, de forma coerente e buscando atingir a melhor 

performance. Inclui não somente as funções logísticas descritas anteriormente, mas também 

processos de produção, marketing, vendas, desenvolvimento do produto, financeiro e 

tecnologia da informação”. 

Para Chopra e Meindl (2007), é importante definir o objetivo principal do SCM, que 

é sua lucratividade. Um agente da cadeia não deve estar satisfeito quando sua empresa está 

lucrando, caso o resto da cadeia não esteja. Isto significa um grande risco. A gestão da cadeia 

deve ser executada de forma a maximizar o valor gerado por ela. Após definição do seu 

objetivo, é importante visualizar a cadeia de forma a identificar fontes de renda e custo.  

Para Stevens (2007), o SCM deve ser considerado nas perspectivas estratégica, tática 

e operacional. Atualmente muitas empresas encaram o SCM somente em sua perspectiva 

operacional, o que é um erro. Do ponto de vista estratégico deve-se desenvolver objetivos e 

políticas estratégicas para a cadeia de suprimentos; desenhar a cadeia adquirindo imóveis e 

localização estratégicos; definir a estratégia competitiva da empresa, baseada na análise do 

produto e do mercado em cada segmento que se pretende atuar e como a cadeia de 

suprimentos deve estar balanceada para atender à demanda; e a integração da cadeia de 

suprimentos de forma a quebrar barreiras e operar de forma efetiva. 

A renda de uma cadeia de suprimentos tem sempre origem no cliente. Por isso, as 

áreas de marketing, vendas, logística e P&D devem estar voltadas para identificar e atender 

aos requisitos dos clientes. Esse atendimento a requisitos deve ocorrer de forma integrada, 

fazendo necessário o desenvolvimento de sistemas de informação de forma a garantir o 

correto e efetivo fluxo de informações em toda a cadeia. 

Stevens (2007) ainda esquematiza a cadeia de suprimentos (Figura 2) de forma a 

destacar os dois principais fluxos do SCM: o fluxo de materiais e o fluxo de informações. O 

fluxo de materiais deve ir na direção do fornecedor para o cliente final. Já o fluxo de 

informações deve fazer o caminho contrário, reafirmando que a origem das informações que 

vão guiar as decisões do SCM está no cliente. O objetivo do SCM, portanto é sincronizar os 

requisitos dos clientes com o fluxo de materiais na cadeia. 
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Figura 2 – Escopo da Cadeia de Suprimentos (Adaptado de: STEVENS, 2007) 

 

Uma alternativa no desenvolvimento de sistemas de informação na cadeia de 

suprimentos é o Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI), como destacado por Gomes e 

Ribeiro (2004). Com a automatização de alguns processos, os componentes da cadeia podem 

automatizar a produção, introduzir o Just in Time (JIT), caso aplicável, reforçar parcerias de 

negócios, reduzir preços de compras e custos de estoques. Por outro lado, deve-se ter atenção 

no processo de implantação e manutenção dos sistemas de informação, planejando e testando 

todo o processo. Este tema será melhor detalhado adiante, na sessão “Informação na Cadeia 

de Suprimentos”. 

2.3 CORE COMPETENCE 

Fleury e Fleury (2003) consideram que a crescente competitividade das organizações 

vem fazendo com que as empresas revisem e reestruturem seus negócios, por meio da 

identificação de sua função e posicionamento na rede em que estão inseridas e o foco em suas 

atividades essenciais (core competence). Tendo desenhado um novo modelo de negócio é 

comum que elas busquem, então, parcerias para suprir alguma lacuna que o foco gerado possa 

ocasionar. A definição do foco que será dado às atividades da empresa é o principal fator 

direcionador de sua estratégia competitiva. 
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Prahalad e Hamel (1990) analisam a tendência das empresas em modificar sua visão 

do negócio. Deixar de se enxergar como um conjunto de pequenos negócios e passar se 

assumir como um conjunto de competências é uma atitude destacada como fator crítico para a 

sobrevivência das empresas no mercado. Para eles, core competence é um conjunto de 

aprendizados da organização e harmonização de canais de tecnologias. Para se determinar o 

core competence de uma empresa deve-se considerar que ele potencialmente promove acesso 

a uma grande variedade de mercados, deve ter uma contribuição considerável no valor 

percebido pelo cliente em relação ao produto final e deve ser difícil de ser copiado pelos 

concorrentes. 

Em destaque a um trabalho realizado por Woodward (1965), Fleury e Fleury (2003) 

dividem core competence em três perspectivas: “Operações (Produção e Logística), 

Desenvolvimento de Produto e Comercialização (Vendas e Marketing) ”. Na maioria das 

empresas, uma dessas perspectivas irá se destacar em sua importância, correspondendo à 

“competência essencial da empresa”, ou seja, aquela que vai guiar as ações das demais 

perspectivas e da empresa como um todo. 

O core competence permite que a empresa foque esforços naquilo que ela pode 

desenvolver melhor e potencializar o alcance de resultados, não significando que ela vá 

reduzir sua variedade de atuação. Por exemplo, a competência em sistemas de display permite 

que uma empresa se insira em diversos mercados, como calculadoras, mini TVs, monitores de 

laptops, entre outros. Foi isso o que permitiu que a Casio entrasse no mercado de televisores 

portáteis. (PRAHALAD e HAMEL, 1990). 

Quando uma empresa decide focar seus esforços em seu core competence e buscar 

parceiros para dar apoio em suas atividades operacionais rotineiras, elas passam a ter mais 

recursos para identificar novas oportunidades e inovar em seu negócio. Ekekwe (2011) afirma 

que algumas empresas vêm se adaptando ao longo dos anos para se manter competitivas no 

mercado. Elas contam com inovações disruptivas para reinventar seus negócios. Por outro 

lado, outras empresas apenas refazem sua estratégia, ao identificar uma nova oportunidade de 

foco de atuação, buscando se manter relevante no mercado. 

2.4 PERCEPÇÃO DE VALOR PELO CLIENTE 

De acordo com Dominguez (2000), as empresas vêm tendo sucesso ao aumentar seu 

foco no atendimento das necessidades e desejos dos clientes e perceber que são eles quem 
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determinam o valor de seu produto/serviço, e não a própria empresa. Essa percepção deixa um 

pouco de lado o conceito de avaliação da satisfação do cliente e traz o conceito de avaliação 

do valor percebido, agindo como impulsionador da lealdade do cliente para com a empresa. 

Em consequência disso, palavras como integração e conectividade vêm atuando como fatores 

chave para o estabelecimento do relacionamento com o cliente. Além disso, há um consenso 

de que o valor percebido está diretamente ligado à utilidade do produto ou serviço e a ideia de 

pagar por um benefício. 

O valor percebido vem deixando de ser apenas ligado à qualidade do produto, mas 

também ao nível de serviço oferecido pela empresa. Stevens (2007) afirma que o nível de 

serviço está ligado a todo processo que põe o cliente em contato com seu fornecedor, seja na 

realização de pedidos, entrega, pré e pós-venda, suporte técnico, entre outros. Para o sucesso 

de todos esses processos é imprescindível que a cadeia de suprimentos esteja balanceada.  

Gomes e Ribeiro (2004) destacam alguns fatores importantes para o atendimento ao 

cliente: 

 Redução do tempo entre o pedido e a entrega do produto; 

 Respeito ao prazo de entrega; 

 Diminuição da falta de produtos na hora do recebimento de um pedido; 

 Aumento da faixa de horário de atendimento (se possível, implementar o 

comércio eletrônico); 

 Expedição correta; 

 Oferecimento de serviços na hora da entrega (montagem, explicação, teste, etc.); 

 Pontualidade no atendimento de pedidos de informações. 

Dominguez (2000) ainda descreve vários aspectos relevantes à percepção de valor do 

cliente. Dentre eles podemos destacar: 

 Dimensão temporal: a percepção de valor pelo cliente varia à medida que o 

tempo passa e ele tem maior contato com o produto ou serviço adquirido, além 

de contato com outros produtos que podem influenciar na sua percepção. Por 

isso, é recomendável que a percepção dos clientes seja constantemente avaliada 

(pré-venda, pós-venda e longo tempo depois da venda) e os esforços para 

melhoria sejam contínuos. 

 Visão interna e externa da empresa: como já mencionado, o cliente é quem 

determina se um produto ou serviço possui valor, e não a empresa. Pode existir 

uma diferença entre o que a empresa entende ser valor para o cliente (visão 
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interna) e o que o cliente realmente avalia como valor (visão externa). Por isso, é 

importante manter contato constante com o cliente afim de identificar sua real 

percepção. Essa necessidade reforça a ideia de integração e conectividade 

citados anteriormente. 

 Interação e integração organizacional: não basta conhecer a real expectativa 

dos clientes se a empresa não está integrada internamente. Por isso, o processo 

de criação, manutenção e melhoria do valor entregue deve ser constante e 

executado como reponsabilidade de toda a empresa, não de alguns 

departamentos específicos. 

 Valor percebido x Qualidade percebida: enquanto a qualidade percebida é o 

julgamento do consumidor sobre a excelência do produto ou serviço, podendo 

ser comparado àquele oferecido pela concorrência, o valor percebido envolve a 

relação custo x benefício, ou seja, a qualidade percebida pelo mercado 

comparada ao preço relativo do produto ou serviço. 

 Valor percebido x Satisfação: avaliar a satisfação dos clientes muitas vezes 

pode acarretar em uma interpretação errada sobre a probabilidade de recompra 

(lealdade). A satisfação pode ser considerada o grau de atendimento da 

expectativa do cliente em relação ao produto ou serviço. Porém é difícil 

determinar qual seria a real expectativa, além de a mesma ser direcionada ao 

produto ou serviço e não envolver os demais processos, limitação semelhante à 

descrita na percepção de qualidade. A avaliação da percepção de valor é, 

portanto, mais abrangente e interessante de ser realizada. Esse processo de 

avaliação pode ser resumido em cinco etapas: “1) determinar os atributos de 

valor, consultando os clientes selecionados; 2) hierarquizar, na visão dos clientes, 

a importância desses atributos de valor; 3) pesquisar a percepção dos clientes 

(comparativamente à da concorrência) do valor entregue pela empresa [...]; 4) 

pesquisar as causas das percepções favoráveis e desfavoráveis dos clientes; 5) 

prever os futuros atributos de valor dos clientes selecionados”. 

2.5 INDICADORES DE DESEMPENHO 

O processo de definição dos indicadores de desempenho é extremamente relevante 

para o monitoramento da cadeia de suprimentos. As informações deles obtidas vão servir de 
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input para o gerenciamento e tomada de decisões. Porém, trata-se de um tema complexo, pois 

os processos controlados não são de responsabilidade de apenas uma empresa, com interface 

entre os componentes da cadeia. O ideal é atingir um número de indicadores que permita 

avaliar o desempenho de toda a cadeia de suprimentos de forma sólida, mas sem 

sobrecarregar as empresas (XAVIER, 2008). 

Sader (2007) revisa dez regras para a definição de indicadores de desempenho 

propostas por Keebler (1999 apud GENNARO, 2004). Dentre elas, pode-se destacar: 

 Começar pela estratégia: é importante que os processos logísticos estejam 

voltados para apoiar a empresa a alcançar sua estratégia. Neste sentido, os 

indicadores de desempenho devem estar direcionados a levar os processos nesta 

direção. A empresa deve evitar seguir indicadores padrão caso estes não 

traduzam a sua real estratégia. 

 Entender as necessidades dos clientes: como já citado na sessão anterior, são 

diversos os fatores que influenciam a percepção de valor do cliente. Ter 

indicadores que direcionem os processos ao que o cliente percebe como valor é 

fundamental para o bom desempenho da cadeia de suprimentos. 

 Entender os direcionadores que influenciam as medidas: é importante 

entender quais fatores influenciam nos resultados obtidos ao se mensurar o 

indicador de desempenho. Ao identificar os causadores de um mau resultado, por 

exemplo, a empresa terá maior facilidade em melhorar este resultado. 

 Adotar a visão por processo: assim como toda a cadeia de suprimentos, os 

indicadores devem estar integrados e seus gestores devem perceber esta 

integração. 

 Definir “donos” de processo: “donos” do processo são os responsáveis pelo 

processo e seus indicadores de desempenho. Eles irão monitorar os indicadores e 

traçar os planos de ação cabíveis para melhorar maus resultados e manter bons 

resultados. 

 Atenção às medidas de resultado: o resultado gerado pelo indicador servirá 

como base para tomada de decisões e estabelecimento de planos de ação. Por 

isso, é importante evitar medidas subjetivas e tendenciosas, dados que possam 

não retratar a realidade ou que tenham alta variabilidade. 
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 Entender as estatísticas: além da correta medição, a correta interpretação do 

resultado obtido é imprescindível para a tomada de decisões e, por isso, deve-se 

ter atenção nesta questão também. 

Xavier (2008) faz revisão de quatro autores sobre formas de estabelecer indicadores 

de desempenho.  

Na visão de Bowersox e Closs (2001) os indicadores devem ser separados em uma 

avaliação interna e outra externa, captando informações de clientes, funcionários e 

concorrentes. Na avaliação interna são mensurados indicadores relacionados a custos, serviço 

ao cliente, produtividade, mensuração dos ativos e qualidade. Já no âmbito externo, avalia-se 

percepção do cliente e benchmarking. Também seguindo esta ótica, Ângelo (2005) sugere 

especificamente alguns indicadores, dividindo em quatro áreas chave para a avaliação interna 

- atendimento do pedido do cliente, gestão de estoques, armazenagem e gestão de transportes 

– e desempenho do fornecedor, para a avaliação externa. 

 

Tabela 1 - Estrutura de indicadores de desempenho (Adaptado de: Gunasekaran et al. (2001) 

 

 

O Modelo SCOR, desenvolvido pelo Supply Chain Council, divide os indicadores de 

desempenho em cinco processos da cadeia de suprimentos: planejamento, aquisição, produção 

entrega e retorno. Para cada processo o modelo prevê que deve-se mapear e detalhar ao nível 

de atividades e, assim, determinar indicadores que meçam o desempenho de cada atividade 

em relação a clientes, como confiabilidade e flexibilidade, e em relação à empresa, como 
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custos e ativos. Alguns exemplos de indicadores sugeridos são pedido perfeito, tempo de ciclo 

do pedido, gerenciamento do custo da cadeia e custo do produto vendido. 

A abordagem de Beamon (1999) não será descrita neste trabalho. 

Já a revisão de Gunasekaran et al. (2001) mostra que os autores também defendem a 

abordagem de processos, considerando quatro deles (planejamento, aquisição, produção e 

entrega). Porém, eles defendem a abordagem de indicadores divididos nos níveis estratégico, 

tático e operacional. A Tabela 1 (acima) abaixo mostra alguns indicadores sugeridos pelos 

autores. 

2.6 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 

Diferentemente de um armazém, os Centros de Distribuição (CDs) vão além da 

atividade de estocar materiais. Neles, as cargas recebidas do fornecedor podem ser 

fracionadas, de forma a facilitar sua movimentação, e agrupadas de acordo com a demanda e a 

formação dos pedidos. Portanto, os CDs devem estar devidamente organizados e fazer uso das 

tecnologias disponíveis. Além disso, os CDs têm grande importância para uma organização 

do ponto de vista que suas operações e a sua localização fazem parte das ações estratégicas da 

empresa, possibilitando que o distribuidor ou loja recebam a mercadoria de acordo com sua 

demanda, de forma eficiente e eficaz, e contribuindo para a economia na cadeia de 

suprimentos. Outra possibilidade é a de o produto ser entregue diretamente do CD para o 

cliente. (RODRIGUES e PIZZOLATO, 2003) 

Barros (2005) também destaca a importância de se determinar sistemas de 

distribuição que atendam à demanda dos clientes de forma econômica e o papel do CD nestes 

sistemas. Os centros de distribuição são atores chave no atendimento da demanda de acordo 

com a urgência exigida pelos clientes, mas também considerando o gerenciamento de custos 

da companhia. CDs distribuídos fisicamente em maior quantidade – sistemas sequenciais ou 

escalonados – refletem um atendimento ao cliente mais rápido, porém têm como 

consequência uma maior quantidade de atividades não agregadoras de valor e tornam maior o 

custo com estoque e com a efetividade do transporte do fornecedor ao CD. A situação 

contrária, com uma menor quantidade de CDs ou com entrega direta ao cliente – sistemas 

diretos – reduz o custo com estoque e auxilia na redução das variações na previsão de 

demanda, porém torna o atendimento ao cliente mais lento e aumenta o custo de transporte do 

CD ao cliente. 
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Segundo a ótica de Lima (2004), a atividade de armazenamento de cargas em um CD 

agrega valor ao produto, o valor de tempo, considerando que a facilidade de disponibilização 

do produto aumenta a satisfação do cliente. Ela ainda define centro de distribuição como um 

componente do sistema de transporte que funciona como depósito ou armazém, com estrutura 

de armazenagem e equipamentos eficientes e adequados aos serviços prestados e integrados 

por modernos sistemas de tecnologia da informação. Além da atividade de armazenagem, se 

destacam a consolidação de cargas, ou agrupamento de mercadorias, o fracionamento de 

cargas, quando a carga tem tamanho que dificulta seu armazenamento ou distribuição e o 

cross docking, quando a mercadoria que chega do fornecedor é descarregada e diretamente 

direcionada a um carregamento, não sendo necessária a estocagem. Barros (2005) ainda 

complementa a ideia de agregação de valor no CD, pois, além das funções já citadas, pode-se 

realizar atividades como etiquetagem, embalagem ou reembalagem.  

A Figura 3, adaptada de Calazans (2001) representa os principais processos de um 

centro de distribuição - recebimento, movimentação, armazenagem, separação e expedição – e 

algumas atividades que dão suporte a estes processos. 

 

Figura 3 – Funções básicas de um CD (Adaptado de CALAZANS, 2001) 

 

2.6.1 Recebimento 

O recebimento é o primeiro processo executado no CD. O primeiro contato do 

veículo é realizado na portaria do CD, quando a documentação da mercadoria é conferida e, 

se estiver de acordo, a entrada é autorizada. Caso contrário, as ações cabíveis são tomadas. Ao 

ser autorizado, o veículo segue para uma das docas para descarregamento. Caso não haja 

espaço para o veículo estacionar, ele aguardará em uma área adequada (estacionamento) ou 

formando uma fila. Após posicionamento em uma das docas e com disponibilidade de 

materiais e mão de obra adequados, o descarregamento é iniciado (LIMA, 2004).  
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Barros (2005) destaca que o recebimento é o momento em que a qualidade e 

quantidade dos produtos devem ser conferidos. É importante contar tudo que é entregue e 

fazer a conferência fiscal. Qualquer anormalidade identificada entre o solicitado e o entregue 

deve ser comunicada antes da mercadoria estar sob responsabilidade do CD. A conferência 

pode ser realizada utilizando códigos de barras. 

Ainda segundo Lima (2004), o tipo de produto e o nível de automação da empresa 

vão ditar de qual forma o descarregamento dos veículos e posicionamento dos produtos serão 

executados. Como alternativas tem-se a execução manual ou por meio de equipamentos, 

como paleteiras, empilhadeiras, transportadores contínuos, etc.  Após o descarregamento, as 

mercadorias são movimentadas para seu respectivo local de armazenamento. 

2.6.2 Movimentação 

Rodrigues e Pizzolato (2003) afirmam que a movimentação envolve o transporte de 

frações da carga recebida, seja para levá-la ao local de armazenamento ou para levá-la ao 

ponto de formação de pedidos que serão expedidos. Sendo assim, é uma atividade que exige 

tempo e recursos humanos e materiais, ou seja, gera custos. Além disso, trata-se de uma 

atividade que aumenta o risco de acidentes, podendo ocasionar dano ou perda do produto e 

acarretar em acidentes de trabalho. Por isso, deve-se buscar minimizar a movimentação 

sempre que possível, muitas vezes fazendo utilização de tecnologias disponíveis. 

Outro fator importante para manter a integridade da mão de obra e da carga é a 

embalagem, conforme destacado por Barros (2005). Para que a embalagem contribua para a 

segurança na movimentação é necessária a existência de uma padronização e que o material 

seja suficientemente forte para aguentar mais de uma movimentação. Duas alternativas para a 

padronização são a paletização ou utilização de contêineres. 

2.6.3 Armazenagem 

Armazenagem é a guarda temporária de produtos que chegaram no recebimento e 

irão formar pedidos na expedição. Esta estocagem torna-se fundamental para o balanceamento 

entre a demanda e a oferta, equilibrando-se entre a menor quantidade de estoque possível para 

minimizar custos – custo de pedir, custo de manutenção e custo de oportunidade - e uma 

maior quantidade para assegurar a disponibilidade do produto e evitar perda no nível de 

serviço (RODRIGUES e PIZZOLATO, 2003). 

Barros (2005) destaca a tendência de se voltar a atenção dos CDs para flexibilidade e 

tecnologia da informação (TI). A primeira visa manter um nível de resposta adequado ao 
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atendimento das expectativas dos clientes em relação à crescente exigência em relação a 

produtos e características de entrega. A segunda para possibilitar aos operadores dos 

depósitos capacidade de respostas rápidas às mudanças. 

De acordo com o tamanho da área de armazenamento e a quantidade de produtos 

armazenados, faz-se necessária a utilização de alguns recursos de TI. Do ponto de vista de 

identificação dos produtos, existem duas alternativas que são comumente utilizadas. Ambas 

utilizam identificação com informações como nome da marca e do fabricante, nome do 

produto em si e quantidade ou peso do produto embalado. Essa classificação permite um 

controle eficiente dos estoques, procedimentos de armazenagem adequados e localização 

facilitada dos produtos estocados (BARROS, 2005). 

A primeira alternativa é a aplicação de um sistema de código de barras. Nela, uma 

representação gráfica de dígitos ou caracteres alfanuméricos feitos por meio de um número 

variável de barras paralelas permitem armazenar informações que são legíveis por 

equipamentos óticos eletrônicos. Quando padronizados reduzem erros de recebimento, 

manuseio e expedição de produtos, sendo capaz de diferenciar, por exemplo, o tamanho da 

embalagem e até o sabor do produto, de acordo com a informação que foi armazenada. 

A segunda alternativa é a chamada etiqueta inteligente ou etiqueta ePC (Electronic 

Product Code - código eletrônico de produto). Neste caso, um chip é utilizado para emitir um 

sinal de radiofreqüência característico de um produto, e um receptor que capta a onda de rádio, 

decodifica esse sinal e identifica o item. Esta opção possui mais campos de informação do que 

a primeira, podendo cada embalagem de venda ter uma identificação diferente. 

Do ponto de vista de localização dos produtos na área de armazenamento, uma 

ferramenta interessante é o Endereçamento, que implica em se utilizar uma codificação, 

normalmente alfanumérica, representativa do local da armazenagem. Para determinar o 

endereço de um produto são utilizadas três dimensões, formando o “sistema de referência”: 

rua, número e altura. Com essas três coordenadas, qualquer operário pode encontrar um 

produto solicitado. O sistema do endereçamento pode ser fixo ou variável. No sistema fixo, a 

localização de cada tipo de produto é fixa, como o próprio nome diz. Neste sistema, caso o 

armazém não seja muito grande, é dispensada a utilização dos identificadores de produtos 

citados anteriormente, porém há a possibilidade de desperdício por espaço ocioso. Já no 

sistema variável, quando um produto é recebido, ele pode ser alocado em qualquer espaço 

livre. Este sistema evita o desperdício de espaço, mas exige que o sistema de gerenciamento 

dos produtos seja eficaz. “Devido ao padrão sempre variável do arranjo dos produtos, deve 
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existir um sistema elaborado de preenchimento dos pedidos (manual ou informatizado) 

combinado com a codificação” (BARROS, 2005). Além disso, Moura (1997) destaca outros 

fatores que devem ser considerados na determinação dos endereços: intensidade do uso, 

semelhança ou complementaridade, tamanho, características dos materiais. 

2.6.4 Separação de Pedidos 

Também conhecida como atividade de picking, a separação de pedidos consiste em 

fracionar a carga que está em estoque para formar o mix de produtos que vão compor o 

pedido. Este pedido pode ser de venda, para atender uma compra de um cliente, ou de 

ressuprimento, para atender a uma demanda da própria empresa (RODRIGUES e 

PIZZOLATO, 2003). 

Segundo Lima (2004), a retirada de produto do estoque pode ocorrer de três 

maneiras: unitizada (quando o palete é totalmente removido, sem fracionamento); caixas 

fechadas (quando o palete é fracionado, porém as caixas são mantidas fechadas); ou unidades 

dentro de caixas (quando as caixas são fracionadas). 

Barros (2005) destaca que 60% do tempo do ciclo do pedido dentro do CD é 

destinado à movimentação do operador durante a atividade de picking. A atividade está, 

assim, diretamente ligada ao tempo de movimentação e saída do pedido e, consequentemente, 

ao tempo de resposta ao pedido do consumidor. 

Há ainda a necessidade de uma área dentro do CD para a realização da atividade de 

picking e a formação do pedido a ser entregue. O tamanho desta área varia de acordo com a 

quantidade de pedidos diários, a quantidade de itens a serem separados, e o tempo disponível 

para entrega da mercadoria, por exemplo. Quanto maior o giro das mercadorias, maior a 

necessidade de movimentação e menor a produtividade. Por isso, empresas devem investir em 

tecnologias que otimizem a formação de pedidos e, consequentemente, reduzam o tempo 

gasto na movimentação, formação e reembalagem (BARROS, 2005). 

2.6.5 Expedição 

A expedição é o último processo executado no CD. Nela, os produtos devem ser 

carregados nos veículos a eles destinados. Lima (2004) destaca que os produtos devem ser 

carregados na ordem inversa de saída, para facilitar a entrega no destino final. Assim como o 

recebimento, o carregamento pode ser feito de forma manual ou utilizando algum maquinário, 

como empilhadeiras, paleteiras ou transportadores contínuos. 
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Rodrigues e Pizzolato(2003) citam algumas atividades necessárias no momento da 

expedição, como conferência dos pedidos, preparação da documentação necessária e pesagem 

da carga para determinação dos custos de transporte, quando necessário. BARROS (2005) 

ainda destaca que a embalagem também tem função importante nesta etapa, visto que cargas 

unitizadas reduzem o tempo e o esforço para o carregamento. 

Calazans (2001) destaca alguns fatores que podem ser complicadores no momento da 

expedição: Atrasos de transportadoras; quebra de sincronia entre os processos de recebimento 

e expedição nas operações de crossdocking; criação de procedimentos complexos e 

detalhistas de conferência; picos de demanda não planejados em relação ao processo de 

expedição. 

2.7 EMPRESA EM REDE 

O conceito de empresa em rede, no contexto da logística empresarial, vem como 

fator chave para que a empresa consiga se reinventar e/ou buscar ampliar o espaço de atuação 

no mercado. Para Martel e Vieira (2008), quando a empresa se posiciona em rede, ela 

organiza e gerencia suas operações de maneira flexível, coordenando em sinergia suas redes 

internas e externas, visando melhorar sua competitividade. Essa forma de gerenciamento 

inclui o aproveitamento de todas as oportunidades dentro da cadeia de suprimentos, inclusive 

e, principalmente, englobando o estreitamento de parcerias e todo tipo de intercâmbio com 

seus parceiros. 

Quando a empresa se abre para novos horizontes, é natural que ela expanda sua rede 

externa, podendo formar alianças ou parcerias. Essa ligação pode ocorrer com fornecedores, 

concorrentes, ou até órgãos de apoio, como centros de pesquisa (MARTEL e VIEIRA, 2008). 

A evolução para este tipo de configuração pode trazer questionamentos sobre a forma de 

executar atividades, principalmente as externas, porém os autores destacam algumas 

vantagens estratégicas da criação de redes, como a possibilidade de economias de escala e de 

escopo, compartilhamento de despesas fixas, redução de riscos, maior facilidade na conquista 

de novos mercados e simplificação da estrutura interna da empresa. 

Neste contexto de rede, aparece a opção de terceirizar atividades da empresa. Apesar 

das vantagens que se pode alcançar com a terceirização, como o maior foco no core 

competence da empresa e facilidade de ganho de mercado com um serviço mais 

especializado, deve-se sempre levar em consideração os riscos atrelados ao compartilhamento 
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de informações do negócio. Gattorna (2009) destaca que um grande motivo de buscar alianças 

e parcerias, ou seja, novos formatos organizacionais, é o ganho com escala, principalmente 

para pequenas/médias empresas. Porém, estas parcerias devem ser realizadas com empresas 

cuidadosamente escolhidas e o seu sucesso depende muito da capacidade das empresas em 

formar alianças fortes e duradouras. Para os autores Martel e Vieira (2008), a prática de 

avaliar apenas preço traz dois problemas principais. O primeiro é que, na comparação com 

custos internos, a computação destes pode incluir custos que não desaparecerão com a 

contratação de um terceiro. O segundo, relativo à tecnologia e know how que a empresa 

possui, é que a terceirização pode trazer um risco em transferir tal conhecimento e que, 

eventualmente, concorrentes adquiram acesso a tais informações. Por isso, além da 

comparação de preços com custos internos, analisar bem a empresa que será contratada e sua 

proposta de entrega de valor é fundamental. 

Por fim, Martel e Vieira (2009) destacam quatro opções estratégicas de empresas em 

rede que irão influenciar diretamente na forma que elas se conectarão com outras empresas. 

São elas “fazer”, “não fazer”, “mandar fazer” e “fazer em conjunto”. 

 Fazer: esta opção exclui a relação ou ligação com qualquer parceiro interno, 

mantendo as atividades exclusivamente internas. 

 Não fazer: relacionado diretamente a atividades de compra, com a busca do 

equilíbrio entre resultados e parcerias, utilizando fornecedores que permitam 

negociar bons preços e exigir qualidade com entregas rápidas e confiáveis. 

 Mandar fazer: geralmente buscada devido a uma carência de capacidade 

interna em realizar a atividade, conduz a empresa à terceirização.  

 Fazer em conjunto: formação de alianças que normalmente envolvem acordos 

de cooperação quando se dispõe de recursos, de tecnologias ou ainda de know-

how complementares e os parceiros podem decidir atender a uma necessidade 

comum. Envolve contratos de médio a longo prazo. 

2.8 TERCEIRIZAÇÃO 

2.8.1 Conceito de Terceirização e motivos para terceirizar 

Segundo Chopra e Meindl (2007), em toda atividade da cadeia de suprimentos é 

possível e deve ser tomada a decisão entre a viabilidade de se terceirizar ou de se manter a 

execução dentro da empresa. Terceirizar envolve contratar uma empresa de fora, denominado 
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Prestador de Serviço Logístico (PSL), para realizar tal função. Para analisar a viabilidade, os 

autores destacam duas questões que devem ser consideradas. A primeira questiona a 

capacidade do PSL em aumentar o lucro da empresa em relação à realização da atividade pela 

própria contratante, visto que, como já citado anteriormente, o lucro de uma cadeia de 

suprimentos é a diferença entre o valor pago pelo cliente por um produto ou serviço e o custo 

total de toda a cadeia de suprimentos para levar o produto ou serviço ao consumidor. A 

segunda questão considera em qual dimensão os riscos aumentam quando se opta por 

terceirizar, já que as atividades deixam de estar sob controle da empresa e há a necessidade de 

fornecer informações internas.  

Sader (2007) avalia uma pesquisa feita pela AT Kearney, no Brasil, em relação aos 

principais motivos para se contratar um PSL. A pesquisa avaliou empresas líderes de mercado 

e seguidores e comparou os motivos para a contratação, de acordo com o posicionamento das 

empresas no mercado (Figura 4). Pelo gráfico é possível concluir que, para empresas líderes 

de mercado, melhorar o nível de serviço é o maior motivo para terceirização. Já para 

seguidores, reduzir custos/evitar investimentos e concentrar em core competencies são os 

principais motivos. 

 

Figura 4 – Motivos para contratação de PSL (por posicionamento no mercado) 

 

Souza e Moura ainda destacam o fato de que PSLs executam geralmente apenas uma 

função logística na cadeia, seja ela transporte ou armazenagem. Ao contratar os serviços 

desses PSLs, as empresas passam a adquirir habilidades como conhecimento, capacidade em 

tecnologia de informação e mão-de-obra especializada, que não possuíam internamente. 

Porém, deve-se avaliar a importância da logística para a empresa e a competência gerencial do 

PSL que se pretende contratar no momento de decidir terceirizar ou não. Caso a logística faça 
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parte do core competence da empresa ou a logística já esteja implementada de forma eficaz e 

eficiente, provavelmente a terceirização não trará benefícios. 

Barros (2009) analisa outra pesquisa, o Panorama Terceirização Logística no Brasil 

2009 – Coppead, no qual constatou-se que, no Brasil, R$192 bilhões – 11,7% do PIB nacional 

– são gastos com logística anualmente, dos quais 63% são direcionados ao pagamento de 

terceiros. A autora ainda faz uma análise dos motivos de contratação de um PSL por setor da 

economia. Analisando os setores de bebidas, papel e celulose e material de construção e 

decoração, percebeu-se que, para a terceirização no transporte, tão importante quanto reduzir 

custos seria também “aumentar os níveis de serviço logístico”. Já para a armazenagem, o 

segmento de material de construção e decoração é o que menos terceiriza essa atividade 

(apenas 40% das empresas do setor). Ela ainda conclui que “para as empresas do segmento 

farmacêutico, higiene e cosméticos e material de construção e decoração, por exemplo, tão 

importante quanto a qualidade é que os PSLs tenham disponibilidade de ativos próprios”. 

Dentre as desvantagens ou riscos de se terceirizar, Chopra e Meindl (2007) destacam: 

a quebra do processo, visto que a empresa deixa de ter total controle sobre uma parte do 

processo; a subestimação do custo de gerir os terceiros, pois o fato de contratar um PSL 

implica em sistemas de comunicação e tecnologia sofisticados, tempo destinado ao 

alinhamento de estratégia, entre outros; redução no contato com cliente e fornecedor; perda de 

know-how e conhecimento de parte da empresa e maior poder do terceiro; risco de vazamento 

de informação sobre a empresa por parte do terceiro; e contratos que não traduzem o que a 

empresa realmente espera do serviço do PSL. 

Por outro lado, Sader (2007) lista algumas vantagens da contratação de PSLs. Dentre 

elas, pode-se destacar: manter foco no negócio principal (core competence); redução de 

custos; aumento da flexibilidade, eficiência e produtividade dos processos logísticos; acesso à 

tecnologia de ponta, com atualização frequente; redução no investimento em ativo fixo; 

inserção em mercados não familiares ou não conquistados, devido à maior disponibilidade 

gerada pelo foco no negócio principal; melhor atendimento ao cliente; oportunidade de 

adquirir expertise e know-how; e redução de problemas trabalhistas. Chopra e Meindl (2007) 

ainda complementam que a terceirização pode acarretar em aumento dos lucros com a 

redução de custos e maior qualidade proporcionados pela especialização e aprendizado do 

PSL. 
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Na Revista Tecnologística, NAZÁRIO (2002) destaca ainda que a terceirização 

permite avaliar mais claramente os custos da logística. Muitas vezes, quando a própria 

empresa executa as atividades logísticas, alguns custos ficam ocultos ou são difíceis de se 

estabelecer. Com o uso de um terceiro, sabe-se exatamente quanto se está gastando com cada 

atividade logística. 

2.8.2 Prestador de Serviços Logísticos 

Como dito anteriormente, a terceirização vem se tornando uma alternativa procurada 

por muitas empresas dos mais diversos setores da economia em busca de vantagens como a 

redução de custos, foco nas competências essenciais e aumento da lucratividade da cadeia de 

suprimentos. Neste contexto, os PSL assumem o papel principal, sendo a empresa contratada 

para gerir uma ou mais atividades da cadeia de suprimentos. 

Segundo Ribeiro (2002), existem três tipos de interação entre contratante e 

contratado: 

 Tipo I: parceria de curto prazo, envolvendo o gerenciamento de apenas uma área 

funcional dentro da empresa (geralmente transporte, armazenagem, gestão de 

informações ou gestão de pessoas). As atividades são coordenadas em uma base 

limitada. É o caso dos Prestadores de Serviços Logísticos Tradicionais (PSLT); 

 Tipo II: parceria de longo prazo, envolvendo várias funções da empresa e geridas 

de forma integrada. Operadores Logísticos podem atuar neste tipo de interação; 

 Tipo III: parceria sem prazo determinado e atividades geridas de forma 

extremamente integradas. Operadores Logísticos também podem atuar neste tipo 

de interação. 

No caso dos PSLTs, Fleury (1999) descreve como sendo prestadores de serviços 

genéricos (commodities), que tendem a se concentrar em uma única atividade logística, como 

descrito no Tipo I. Além disso, empresas contratantes de PSLTs têm como objetivo principal 

a redução de custos na atividade específica em que se está contratando e estabelecem 

contratos de curto prazo, geralmente de 6 meses a 1 ano. As negociações contratuais tendem a 

ser rápidas e em nível operacional, também devido à especificidade da contratação. Devido a 

essa especificação, o know-how tende a ser limitado e especializado. 

Devido a sua maior complexidade, as características dos Operadores Logísticos serão 

descritas no item a seguir. 
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2.8.3 Operador Logístico 

Gomes e Ribeiro (2004) definem Operador Logístico (OL) como “um fornecedor de 

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

logísticas de seus clientes de forma personalizada” e integrada. A sigla em inglês, 3PL, vem 

da nomenclatura Third-Party Logistics. 

O 3PL diferencia-se dos Prestador de Serviços Logísticos Tradicionais no aspecto de 

que oferece serviços sob medida, ou seja, personalizados, oferecendo, assim, múltiplas 

atividades de forma integrada. Quando contrata um 3PL, a empresa geralmente busca reduzir 

os custos totais da logística, melhorar o serviço e aumentar a flexibilidade. Os contratos 

tendem a ser de longo prazo, sendo de 5 a 10 anos. O know-how do 3PL é mais amplo, tendo 

capacitação para fazer análise do planejamento logístico do ponto de vista estratégico e 

operacional. Pela maior complexidade dos serviços prestados, a negociação dos contratos 

tende a ser mais longa, levando meses, e chegando ao nível gerencial da empresa (Fleury, 

1999). 

Segundo a Associação Brasileira de Movimentação e Logística (ABML), em seu 

caderno de conceitos, o 3PL é uma empresa especializada em gerenciar e executar parte das 

ou todas as atividades logísticas, nas várias fases da cadeia de abastecimento de seus clientes, 

agregando valor aos produtos dos mesmos. Para ser considerado um 3PL, a empresa deve, no 

mínimo, prestar simultaneamente serviço nas áreas de controle de estoque, armazenagem e 

gestão de transporte. As demais atividades possíveis de se realizar são consideradas 

diferenciais. 

Os 3PL podem ter duas classificações. A primeira dos que se baseiam em ativos 

tangíveis, detendo ou alugando tais ativos e oferecendo outros serviços logísticos; a segunda 

dos baseados em gestão e tratamento de informação, não possuindo nenhum ativo tangível, 

mas proporcionando a seus clientes ferramentas para gerir parte ou todas suas funções 

logísticas (GOMES e RIBEIRO, 2004). 

Hanus (2013) acrescenta que muitas vezes o 3PL pode ir além das atividades 

logísticas padrão – transporte, armazenamento, crossdocking, gestão de estoques, serviços de 

embalagem e etiquetagem, etc. – e partir para um nível gerencial de gestão da informação e 

planejamento e otimização da cadeia logística. Com isso, o 3PL se torna uma espécie de 

consultor da empresa contratante, fazendo uso de recursos de Tecnologia da Informação (TI) 

avançados para coordenar e gerir as atividades do supply chain. 
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Como um exemplo de 3PL, pode-se citar a DHL Supply Chain (DSC), o maior 3PL 

da América Latina e que tem uma das suas maiores atuações deste continente situadas no 

Brasil. A empresa entende a particularidade do país em relação à dificuldade de se gerir o 

transporte devido a empecilhos gerados pelo governo. Com isso, ela oferece serviços como 

gestão de frota, elaboração e gestão do rastreamento de entregas, planejamento de rotas, lida 

com impostos e desenvolve soluções. A empresa está atenta a requisitos de impostos e o valor 

dos produtos que transporta e gere (3PLogistics). Todo a atenção dada aos requisitos internos 

do país e dos seus clientes devem ser levados em consideração por um 3PL, assim como feito 

pela DSC. 

Hanus (2013) ainda aborda o conceito de Fourth-party Logistics (4PL). O 4PL tem 

função de integrar toda a cadeia de suprimentos, coordenando as atividades dos 3PL. O 4PL 

tem um foco ainda mais gerencial que o 3PL, não se envolvendo com a operação em si. Ele é 

tido como um planejador e otimizador virtual, utilizando, assim, recursos de TI ainda mais 

sofisticados e balanceando toda a cadeia de suprimentos. 

2.8.4 Seleção de um Prestador de Serviços Logísticos 

De acordo com Fleury (1999), após a avaliação das vantagens e desvantagens da 

terceirização e a decisão por contratar um PSL, o próximo passo é identificar o tipo de PSL 

mais adequado à realidade da empresa e selecionar aquele que seja mais adequado. Para 

estabelecer a parceria, deve-se levar em consideração o mínimo de compatibilidade entre as 

necessidades e características dos parceiros. Entre estes fatores estão: atitudes gerenciais, 

padrões de convivência, filosofia empresarial e estrutura/imagem. 

Muitas vezes as empresas erram no momento de contratar um terceiro, pois focam 

somente no preço que está sendo cobrado pelo serviço. Devido à complexidade da integração 

entre contratante e contratado e os fatores já citados em relação à decisão sobre terceirizar, a 

contratante deve se atentar a outros fatores, além do preço, que podem impactar nos custos 

totais da cadeia de suprimentos e, consequentemente, na lucratividade (CHOPRA e MEINDL, 

2007). 

Lacerda (2004) estabelece um processo básico para a decisão por fornecedores e a 

efetiva contratação (Figura 5): 

 Decisão de terceirização: como já citado anteriormente, são vários os fatores 

que podem levar à terceirização. No Brasil, os principais deles são a redução de 

custos, necessidade de concentrar esforços no core competence e aumentar nível 
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de serviço. Cabe à empresa avaliar qual ou quais os principais motivos que estão 

levando à decisão de terceirizar e efetivamente tomar a decisão. 

 

 

Figura 5 – Processo genérico de contratação de um PSL (Fonte: LACERDA, 2004) 

 

 Definição da estratégia de terceirização: antes mesmo de se iniciar a seleção, a 

empresa deve determinar quais processos serão terceirizados, o escopo das 

atividades, o tipo e o número de PSLs. Estas informações irão compor a 

estratégia do processo de seleção, pois permitirão estabelecer o que exatamente 

se pretende com a terceirização e o que se espera da empresa contratada. A 

Figura 6 indica a relação entre alguns fatores da que devem ser considerados no 

momento da escolha do PSL adequado. O aumento da amplitude do escopo de 

terceirização exige que o PSL deixe de ser aquele especializado em uma 

determinada função e passe a ter uma maior capacidade de integração. Em 

relação ao perfil do PSL, o se optar por um integrador, deixa-se de escolher um 

perfil baseado em ativos, que é o prestador de serviços tradicional, e opta-se por 

um baseado em informação, voltado para coordenação, monitoramento e 

controle da operação. O PSL mais integrador é exigido ainda em sistemas mais 

complexos, visto que os menos complexos tem maior foco nas atividades 

operacionais, que são melhor atendidas pelos PSLT. Figueredo (2005) completa 
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que a empresa deve ter ainda uma ideia do nível de controle almeja, em relação 

aos sistemas de informação, as soluções e a execução operacional. 

 

Prestador de Serviços 
Logísticos Tradicional

Operador Logístico 
(3PL)

Integrador (4PL)

+
+

+

N
ív

el
d

e 
co

m
p

le
xi

d
ad

e 
d

o
 s

is
te

m
a 

lo
gí

st
ic

o

Amplitude do Escopo da Terceirização
Número de atividades Logísticas sob mesmo contrato de terceirização

Pe
rf

il 
d

o
 P

re
st

ad
o

r d
e 

Se
rv

iç
o

Lo
gí

st
ic

o

B
a

se
a

d
o

 e
m

 A
ti

vo
s 

   
   

   
   

   
   

   
   

  B
a

se
a

d
o

 e
m

 In
fo

rm
aç

ão

Nível de controle do contratante sobre a execução 

 

Figura 6 - Relação entre amplitude do escopo da terceirização e perfil do PSL (Adaptado de 

LACERDA, 2004) 

 Seleção: Figueredo (2005) destaca a importância do processo de seleção, pois é 

nesse momento que se deve estabelecer o nível de exigência que existirá durante 

toda a parceria. Ou seja, é nesse momento que todos os objetivos e 

responsabilidades devem ser estabelecidos para evitar problemas futuros. As 

subetapas do processo de seleção também podem ser verificadas na Figura 6:  

o Identificação dos fornecedores: quando deve-se buscar no mercado 

empresas que forneçam os serviços que a contratante está buscando, 

analisando reputação, projetos anteriores, situação financeira, entre outros 

fatores que podem determinar se trata-se de um PSL potencial ou não;  

o Request for Information (RFI): segundo Nazário e Abrahão (2002), 

trata.se de um questionário enviado aos potenciais PSLs destino a pré-

selecionar os candidatos mais aptos a atender a demanda da contratante. 

Neste questionário a empresa deve se apresentar à candidata de forma a 

fornecer-lhe uma magnitude dos processos a serem terceirizados. As 

perguntas devem envolver questões como estabilidade financeira, 
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experiência e reputação, infraestrutura, gestão de riscos, controle de 

qualidade e melhoria contínua, tecnologias disponíveis e qualificação de 

pessoal. Finalmente, deve conter um cronograma do processo seletivo e 

um termo de sigilo das informações fornecidas. 

o Visita e entrevista: quando se trata de uma simples cotação, não é 

necessário realizar visitas. Porém, a medida que a amplitude da 

terceirização e a complexidade do sistema são maiores, torna-se 

interessante “abrir as portas” da empresa para que a potencial contratada 

conheça as particularidades dos processos e ofereça uma solução 

adequada ao que se propõe.  

o Request for Proposal (RFP): esta fase corresponde à geração da 

proposta de parceria que será feita pela contratada. Algumas informações 

sobre dados da operação, reuniões de esclarecimento e visitas ao PSL 

podem ser solicitadas. Além disso, é importante identificar possíveis gaps 

que possam ter ficado durante a negociação. 

Após análise das informações coletadas, a empresa terá embasamento necessário 

para decidir qual ou quais PSLs contratar. Ela deve, então, seguir para o processo de 

negociação, estabelecimento de contrato e implantação da parceria. Esta parte exige uma boa 

gestão de projetos, envolvendo uma equipe interna e outra do PSL contratado, para que todos 

os pontos acordados na contratação sejam cumpridos e a parceria obtenha sucesso. Gomes e 

Ribeiro (2004) destacam a importância do contrato, que não somente é uma ferramenta 

essencial para a boa gestão da parceria entre contratante e contratada, como também 

asseguram o cumprimento dos objetivos propostos na negociação. Ele definirá quais 

ferramentas de controle e indicadores de desempenho serão monitorados. Assim como os 

indicadores de desempenho da cadeia de suprimentos, o desenho do sistema de medição e a 

escolha dos indicadores de desempenho dos PSLs devem partir da estratégia e dos objetivos 

da empresa e se basear nas vantagens identificadas na terceirização no momento da decisão 

pela contratação. As desvantagens identificadas no processo de contratação também devem 

ser levadas em consideração, para fins de monitoramento. (SADER, 2007). 

Após a implantação, deve-se gerir efetivamente o desempenho do PSL contratado. 

Huber (2015) defende o relacionamento colaborativo entre contratante e contratado. Para 

estabelecer este tipo de relacionamento, três características devem ser avaliadas: confiança, 

compromisso e dependência. Estas características, por sua vez, são influenciadas por fatores 
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como: alinhamento dos objetivos estratégicos, medidas de desempenho definidas em 

conjunto, compartilhamento de riscos e benefícios, compartilhamento de informação, 

flexibilidade, expectativa de continuidade, planejamento conjunto, envolvimento da alta 

gerência e conhecimento sobre o parceiro.  

2.9 INFORMAÇÃO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Nesta sessão cabe definir dois conceitos relacionados ao fluxo de informação. O 

primeiro deles é o de Sistemas de Informação (SI). Segundo Gomes e Ribeiro (2004) em sua 

revisão literária, todo sistema é um SI, pois corresponde à captação e envio de informações 

entre elementos relacionados. Este fluxo de informações é feito de forma a promover 

interação entre as diferentes partes de uma organização e servem como base para a tomada de 

decisões. O SI forma um conjunto de processos que reúne, organiza, elabora e distribui dados 

de forma estruturada de forma a apoiar a execução dos processos da empresa. É, portanto, um 

subsistema da empresa, integrando seus demais subsistemas internos. 

O segundo termo a ser definido é o de Tecnologia da Informação (TI). Gomes e 

Ribeiro (2004) continuam sua revisão na qual TI é definida como um conjunto de hardwares 

e softwares que processam as informações do SI. A TI é mais que um conjunto de máquinas e 

procedimentos, constitui a base de um sistema de informações que desburocratiza a obtenção 

de informações, tornando a execução e monitoramento de processos mais ágil e eficiente, 

permitindo que trabalhadores da empresa tenham respostas mais rápidas a problemas e 

possam dedicar seu tempo a atividades mais agregadoras de valor. TI é, então, uma parte do 

SI, o meio que permite que o SI exista de forma otimizada. 

Hiijar (2010) faz uma análise dos sistemas de TI no Brasil, mais voltada à sua 

utilização no SCM, e conclui que, apesar de atualmente os investimentos em TI por parte das 

empresas brasileiras serem consideravelmente menores que em países da Europa e nos 

Estados Unidos, há uma tendência de ampliação de recursos financeiros dedicados a esta 

atividade. Já é fato que os empresários brasileiros percebem o investimento em TI como um 

alavancador de desempenho, porém há dificuldades de implementação e adaptação por parte 

das empresas a estes novos sistemas, principalmente no que diz respeito da integração com 

sistemas já existentes. Além disso, as empresas percebem a implantação de TI como uma 

oportunidade para melhorar o nível de serviço das atividades e promover inovações. Esta 

visão é diferente de países mais maduros, onde a implantação dessa tecnologia é vista como 
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uma forma de reduzir custos, o que mostra que os empresários brasileiros ainda têm 

vantagens a perceber sobre a utilização destes recursos. 

Dentre as oportunidades de sistemas de TI disponíveis, o Intercâmbio Eletrônico de 

Dados (EDI) torna-se interessante no SCM, do ponto de vista que corresponde a um formato 

padrão de troca de dados de negócios, que pode ser programado de forma a enviar mensagens 

automáticas dentro da própria empresa ou, principalmente, entre empresas diferentes. O EDI 

automatiza os processos da empresa de forma inteligente (GOMES e RIBEIRO, 2004). Esta 

opção se torna interessante, pois, como já descrito em vários pontos desta revisão 

bibliográfica, o fluxo de informações na cadeia de suprimentos é essencial para o adequado 

balanceamento da cadeia, análise de desempenho e aumento da percepção de valor pelo 

cliente. 

Outra tecnologia descrita por Gomes e Ribeiro (2004) é o ERP, um software de 

gestão capaz de apoiar o gerenciamento de partes importantes do negócio. Ele permite 

controles que vão desde o gerenciamento de projetos, compras, estoque, proporcionando 

interação da empresa com fornecedores e cliente, até a gestão financeira e gestão de pessoas. 

A sua implantação pode ser um processo difícil, visto que algumas barreiras como resistência 

interna a mudança, expectativas não realistas e má elaboração do projeto podem acarretar no 

insucesso da implantação e dispêndio de uma grande quantia de recursos financeiros. Caso a 

forma de implantação do ERP seja adequada, a empresa pode adquirir benefícios 

significativos, como maior controle de pontos vulneráveis do negócio, melhor integração das 

áreas da empresa, facilitando a atualização tecnológica, aumentar a eficiência da empresa, 

abertura de mercado para regiões mais abrangentes e com suporte à estratégia do e-business, 

integração de sistemas que eram utilizados separadamente; e acesso a informações em tempo 

real. 
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3. DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO  

3.1 DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE 

A Mundial Acabamentos, empresa que deu origem ao estudo, faz parte da 

Associação Casa Vip, que é formada por representantes de 21 (vinte e uma) empresas do setor 

de varejo de materiais e acabamentos para a construção. Tendo como missão “fazer com que 

cada associado conduza a sua empresa ao patamar de crescimento desejado, ano pós ano, por 

meio de ações e relacionamentos que reflitam os seus valores” e visão “crescer com critérios e 

propósitos, apoiados por nossos valores e, assim, encantar clientes com as melhores soluções”, 

a associação reúne empresas que estão sempre abertas à cooperação e troca de informações 

entre si. 

A pluralidade das empresas permite uma análise variada do setor, com visões 

diversas sobre desafios, problemas e soluções. Apesar dessa variedade, a título de estudo, foi 

considerado que o contexto mercadológico das empresas analisadas são semelhantes, 

permitindo realização de comparações. 

Das empresas que responderam ao questionário, todas o direcionaram ao responsável 

pela logística para resposta. Todas as empresas atuam em mais de uma cidade e estão 

distribuídas nos estados de Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Sul. A quantidade de funcionários varia de 7 (sete) a 520 (quinhentos e vinte) funcionários, 

sendo uma média de 179 funcionários por empresa. Mais detalhes sobre a configuração das 

empresas foram descritos no capítulo 4. 

3.2 PROCESSOS LOGÍSTICOS DE EMPRESAS DO SETOR DE MATERIAIS E 

ACABAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO 

De acordo com relatório publicado em 2015 pela ABRAMAT (Associação Brasileira 

da Indústria de Materiais de Construção), a cadeia de suprimentos da construção pode ser 

dividida em quatro processos principais: extração, indústria (transformação), comércio e 

serviços e construção (Figura 7). As empresas do setor estudado podem ser alocadas no 

penúltimo processo da figura, “Comércio e Serviços”, mais especificamente em comércio 

varejista de materiais de construção.  
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Figura 7 – Cadeia de Suprimentos da Construção (Adaptado de ABRAMAT, 2015) 
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As perguntas elaboradas no questionário e o desenvolvimento do estudo 

consideraram apenas as duas últimas etapas do processo logístico, ou seja, a partir do 

recebimento da mercadoria no CD da empresa até a entrega ao cliente final, conforme 

representado na Figura 8. O esquema da Figura 8 e as descrições sobre processos que seguem 

neste item do trabalho foram elaboradas pela própria autora a partir de informações coletadas 

na Mundial Acabamentos e generalizadas considerando que o contexto mercadológico das 

empresas participantes é similar ao da empresa em questão. 
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Figura 8 - Processos logísticos de responsabilidade da empresa (Autoria própria, 2016) 

 

Os produtos comercializados pelas empresas possuem valor, dimensões, formatos e 

pesos bastante distintos, variando de pisos que chegam a medir 1,50x3,00m, banheiras, sacos 

de argamassa que chegam a pesar 20kg, até produtos de pequenas dimensões, referidos pelos 

funcionários como miudezas, como torneiras, misturadores, fechaduras, veda roscas, 

espaçadores, entre outros. A compra de materiais por parte da empresa pode ocorrer por 

decisão própria, que se faz identificando tendências do mercado e antecipando a previsão de 

futuras demandas, ou por atendimento direto ao pedido de um cliente. Toda mercadoria é 

recebida por meio de entrega realizada pelos fornecedores. Após o recebimento, a mercadoria 

é separada e armazenada utilizando a técnica de endereçamento. Quando solicitada uma 

entrega, é feito o planejamento baseado na disponibilidade do produto, capacidade da frota e 

pedido do cliente. A mercadoria pode ser entregue na loja ou diretamente ao cliente. A 

decisão por cobrar pela entrega e gerar restrições quanto a condições de entrega varia entre as 

empresas. 

Algumas particularidades na demanda fazem com que o tempo de armazenamento e 

as solicitações de entrega sejam influenciados não só pela eficiência nas operações, mas 

também pela solicitação do cliente. Isso ocorre pois, como a empresa comercializa uma 
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variedade de produtos que podem ser utilizados nos diversos estágios de um projeto de 

construção ou reforma, muitas vezes o cliente pode realizar a compra para toda a obra, mas 

realmente solicitar a entrega de cada produto de acordo com o andamento da mesma, a 

chamada entrega fracionada. 

Quando os produtos são entregues na loja antes de chegar ao cliente final, estes 

podem ser diretamente transferidos a um caminhão menor, que realizará a entrega, ou 

armazenado em espaço dentro da loja para posterior entrega. Toda saída de produtos do CD 

ou das lojas é controlada via sistema. O cliente também tem a opção de retirar produtos 

diretamente na loja, quando for mais cômodo. Também é solicitado ao cliente, quando 

possível, que ele retire produtos na loja quando estes são de pequeno volume ou baixo valor. 

Ao se destinar os produtos à entrega final, o entregador recebe a nota fiscal, contendo 

a especificação de todos os produtos a serem entregues e seus respectivos valores, dados do 

cliente e local de entrega. A pluralidade de produtos comercializados traz um grande desafio 

aos processos de transporte e entrega ao cliente. Produtos de maior dimensão, por exemplo, 

são extremamente pesados, obrigando as lojas a determinarem limites na entrega, por 

exemplo, de não subir mais que um lance de escada. Como dito anteriormente, estas restrições 

variam de acordo com a empresa. Também há o fato de que produtos de menor dimensão não 

obrigatoriamente são de menor valor, o que torna situações corriqueiras como esquecimento 

ou desaparecimento destes itens um problema crítico. Outro grande desafio enfrentado é a 

dificuldade de conferir item a item que for entregue, o que não garante a identificação de 

avarias no ato da entrega, por exemplo, a existência de pisos quebrados dentro das caixas em 

que eles são entregues. Ao finalizar a entrega, é obrigatório realizar a conferência junto ao 

cliente ou pessoa designada por ele, seguindo o detalhamento da nota fiscal. Caso algum 

problema seja identificado, é preenchida uma ocorrência pelo entregador.  

Toda esta complexidade torna a terceirização uma decisão de grande 

responsabilidade, com a importância de se entender que terceirizar não irá significar se abster 

de responsabilidades. 

3.3 ESTUDO DE CASO 

Considerando a necessidade das empresas do setor estudado em focar no core 

competence que, conforme descrição anterior, vai muito além da simples comercialização de 
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materiais para acabamentos da construção, há a necessidade de se avaliar a viabilidade e o 

impacto de se terceirizar suas operações logísticas, o que culmina na abertura em rede. 

A análise da abertura em rede foi inspirada em um estudo apresentado por Martel e 

Vieira (2008), que foi realizado pela Outsorcing Institute no ano 2000. Segundo o instituto, as 

dez principais razões que levam as empresas a terceirizarem parte de suas atividades 

logísticas na América do Norte são: 

 Reduzir e controlar os custos 

 Melhorar o foco da empresa 

 Ter acesso a habilidades de classe mundial 

 Liberação dos recursos para outras utilizações 

 Recursos não disponíveis internamente 

 Acelerar os benefícios da reengenharia 

 Função difícil de ser gerida ou fora de controle 

 Partilha dos riscos 

 Obtenção de capitais 

 Obtenção de liquidez 

 

Ainda segundo os autores, entre 2000 e 2007 foi possível identificar um grande 

aumento da terceirização logística na América do Note, principalmente nas atividades de 

transportes, armazenagem e controle de estoques. O estudo apontou também os serviços que 

possuem maior expressividade em terceirização. São eles: 

 Tecnologias da informação – 20% 

 Administração – 15% 

 Distribuição e Logística – 10% 

 Imóveis e fábricas – 10% 

 Recursos Humanos – 9% 

Para Martel e Vieira (2008), a tendência de aumento da terceirização se deve à 

melhora do desempenho dos operadores logísticos, que deixam de apenas executar as 

operações e passam a participar de projetos. Porém, ainda há muito espaço para melhorias, 

sendo que dentre as principais razões apontadas por empresas que não utilizam serviços de 

operadores, 37% não identificaram redução de custos com o apoio dos operadores, 23% 

afirmam que os operadores não possuem mais expertise que a própria empresa e 16% 

consideram a logística muito importante para ser terceirizada. 
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Com base nestas informações e conhecimentos já existentes sobre o setor estudado, 

foram definidas algumas hipóteses e elaborado o questionário, conforme descrito no item “1.5. 

Definição da Metodologia” deste trabalho. 

3.4 DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

O questionário aplicado foi elaborado levando em consideração a necessidade de 

conhecer o contexto de cada empresa participante, como elas lidam com alguns problemas 

corriqueiros na entrega de mercadorias, a escolha que elas fazem de terceirizar ou não os 

processos logísticos, como elas o fazem, quais os motivos da escolha e se consideram alterar a 

forma que fazem. Além disso, buscou-se questionar fatos que contribuem para confirmar ou 

não as hipóteses feitas. Por fim, buscou-se analisar se há uma tendência de abertura em rede, 

por meio da análise do interesse das empresas em contratar um operador logístico. 

 

Figura 9 – Estrutura lógica do questionário elaborado 

 

A estrutura geral do questionário foi montada conforme a Figura 9.  

Na primeira etapa, buscou-se identificar características gerais da empresa (nome, 

endereço, número de funcionários, região atendida), assim como introduzir questionamentos 

sobre abertura em rede, perguntando se a empresa se considera aberta e se ela terceiriza 

alguma etapa de seus processos logísticos. Em seguida, foi analisado como as empresas se 

comportam em relação a alguns problemas do dia a dia na entrega de produtos ao cliente final. 

Para isso, foi perguntado se a empresa cobra taxa para realização de entregas e quantas 

tentativas são realizadas para entrega, caso o cliente não esteja disponível para receber na 

primeira tentativa, e se há cobrança pela re-entrega, ou seja, quando é necessário fazer mais 

de uma tentativa. Também foi questionado se há a opção de realizar entregas fracionadas, ou 

seja, realizar mais de uma entrega, direcionando apenas alguns itens que fazem parte do 

pedido do cliente à medida que este solicita. Por fim, se é feita entrega em níveis, ou seja, 

subindo escadas ou rampas, ou alguma dificuldade semelhante. 

Na segunda seção de perguntas, as empresas foram divididas em grupos, separando 

as empresas que terceirizam das que não terceirizam. Para as empresas que não terceirizam, 

foi analisada a possibilidade de se terceirizar e quais motivos as levariam a alterar para a 
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contratação de um terceirizado. Foram feitas duas perguntas abertas, sendo a primeira para 

justifica a escolha dos motivos que as levariam a terceirizar, e a segunda sobre o motivo de 

ainda manterem as operações próprias. As empresas que terceirizam foram subdivididas entre 

aquelas que sempre terceirizaram e aquelas que já tiveram gestão logística com frota própria e 

optaram por alterar para terceirização. No primeiro caso, buscou-se identificar qual etapa do 

processo é terceirizado, o número de prestadores de serviço logístico que a empresa contrata, 

se a empresa também terceiriza a mão de obra diretamente ligada aos processos terceirizados 

e se há a intenção de expandir a parceria existente. Também foram feitas perguntas abertas 

sobre vantagens e desvantagens de se terceirizar, como é feito o cálculo do frete e quando a 

empresa cobra o frete dos clientes. No caso das empresas que alteraram de frota própria para a 

terceirização, não houve nenhuma empresa que se encaixasse neste perfil, portanto as 

perguntas realizadas não serão aqui descritas. Para todos os grupos, foi perguntado qual a 

relação, em percentual, dos custos de logística comparado aos custos totais da empresa e dos 

custos especificamente de entrega comparado aos custos totais da empresa. 

Na seção final foi apresentado, de forma resumida, o conceito de operador logístico 

(3PL). Em seguida, foram feitos questionamentos sobre o conhecimento prévio ou não de tal 

conceito, o interesse por parte da empresa em contratar um 3PL e os motivos da escolha, em 

caso negativo. 

O questionário completo pode ser conferido no ANEXO A deste trabalho. 

3.5 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

O questionário foi desenvolvido em um formulário na plataforma Google Docs para 

facilitar o envio àqueles dispostos a responder. 

Para aplicação do questionário, primeiramente um representante da Mundial 

Acabamentos, que é vice-presidente da Associação Casa Vip, fez contato com os integrantes 

utilizando um grupo dos associados no aplicativo WhatsApp. Neste contato ele fez uma breve 

descrição da intenção do questionário e solicitou que os interessados em contribuir enviassem 

o e-mail de contato do responsável pela logística de cada empresa. Neste momento, 8 (oito) 

empresas das 21 (vinte e uma) que compõem a associação, se disponibilizaram a contribuir, o 

que representa um aproveitamento de 38%.  
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O formulário foi então enviado por e-mail aos contatos fornecidos, junto a uma 

descrição dos objetivos do estudo e esclarecimento de que todo o resultado gerado pelo estudo 

seria enviado àqueles que realmente contribuíssem. 

Em um caso particular, o representante de uma das empresas que contribuíram com o 

questionário optou por complementar informações via e-mail. Esta troca de informações foi 

considerada para finalizar conclusões do estudo, conforme será descrito mais à frente. 

3.6 LIMITAÇÕES 

A dificuldade inicial para a realização do estudo foi o fato de as empresas que 

compõem a Associação Casa Vip estão localizadas em diversos estados do país. Por isso, não 

foi possível buscar a realização de entrevistas, sendo necessário o uso de questionário. 

Outra dificuldade foi a escolha das alternativas das perguntas fechadas no 

questionário, visto que a acadêmica não está no dia a dia das empresas e, por isso, não 

conhece os processos a fundo para englobar todas as possibilidades. Alguns e-mails foram 

trocados com o responsável pela logística da Mundial Acabamentos para esclarecimento de 

dúvidas. Apesar disso, optou-se por colocar a opção “Outros” em quase todas as perguntas. 

Uma grande limitação foi em relação ao número de respostas obtidas, o que não 

permite generalizar os resultados em contexto nacional. Porém, com os resultados obtidos, foi 

possível identificar tendências e algumas dificuldades existentes no setor. Além disso, as 

empresas participantes estão localizadas em cinco estados diferentes das regiões Sul e Sudeste, 

o que garante uma pluralidade nas respostas.  

Havia também o risco de que todas ou a maioria das empresas que se 

disponibilizaram a responder o questionário possuíssem gestão e operação logística própria, o 

que contribuiria pouco para a análise dos resultados sobre abertura em rede e terceirização. 

Porém, este risco não se concretizou, conforme descrito no próximo capítulo. 
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4. RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS ALCANÇADOS 

4.1.1 Parte 1 – Conhecimento das empresas 

Dentre as oito empresas que se disponibilizaram a responder o questionário, obteve-

se 7 (sete) respostas. Na descrição que segue, todas as outras empresas que participaram 

tiveram seus nomes preservados. 

 Mundial Acabamentos: há 56 anos no mercado e com 200 funcionários, possui 

lojas em seis cidades de Minas Gerais, atuando na região da Zona da Mata. Não 

realizam cobrança de entrega ou re-entrega. Também realiza entrega fracionada 

e em níveis (no máximo um nível) sem cobrança adicional. 

 Empresa 2: há 50 anos no mercado e com 300 funcionários, atua no estado de 

Minas Gerais, atendendo cidades localizadas em um raio máximo de 100km e 

contratando serviços logísticos terceirizados. Realizam cobrança da entrega 

quando a localização é fora das rotas pré-estabelecidas pela empresa, cobrando 

por quilometragem, ou quando é solicitada urgência, podendo ser cobrada tarifa 

fixa quando a entrega é feita dentro da cidade onde a empresa é localizada ou por 

quilometragem, quando em outras cidades. A empresa também cobra taxa de re-

entrega, geralmente negociada com o vendedor, e não faz entrega fracionada. 

Entregas em nível de escada também são cobradas. 

 Empresa 3: há 20 anos no mercado e com 120 funcionários, atua no estado do 

Rio de Janeiro e contrata serviços logísticos terceirizados. Não cobra taxa de 

entrega ou re-entrega. Também realiza entrega fracionada e em níveis (no 

máximo um nível) sem cobrança adicional.  

 Empresa 4: há mais de 20 anos no mercado e com 520 funcionários, atua no 

estado do Paraná, atendendo cidades localizadas em um raio máximo de 100km 

e não contratando serviços logísticos terceirizados. Cobra taxa de entrega 

tabelada por bairro, cidade ou região, porém não cobra taxa de re-entrega e não 

há limite de tentativas. Também realiza entrega fracionada sem cobrança 

adicional. A entrega em níveis é realizada com cobrança de taxa.  

 Empresa 5: há 28 anos no mercado e com 180 funcionários, atua no estado do 

Rio Grande do Sul e contrata serviços logísticos terceirizados. Cobra taxa de 
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entrega tabelada por bairro, cidade ou região e raramente necessitam fazer re-

entregas, portanto não cobram por isso. Para o caso de entrega fracionada, é 

cobrada tarifa em todas as entregas. Entregas em nível também são cobradas. 

 Empresa 6: empresa recente e com 7 funcionários, atua no estado de São Paulo e 

contrata serviços logísticos terceirizados. Cobra taxa de entrega de acordo com o 

peso do pedido do cliente e taxa de re-entrega, caso esta seja necessária por 

motivo do cliente. Entregas fracionadas e em nível são realizadas sem cobrança 

adicional. 

 Empresa 7: há 31 anos no mercado e com 70 funcionários, atua no estado de 

Minas Gerais e não contrata serviços logísticos terceirizados. Pode cobrar taxa 

de entrega de acordo com o valor da compra e a distância para entrega. Re-

entrega, entrega fracionada e em nível são realizadas sem cobrança de taxa extra, 

sendo a última em, no máximo, um nível.  

Todas as empresas se consideram abertas à troca de informações com 

parceiros/fornecedores. 

4.1.2 Parte 2 – Perguntas específicas para cada grupo 

4.1.2.1 Grupo: Logística com Frota Própria 

As tabelas a seguir são referentes às respostas do grupo que não contrata prestadores 

de serviços logísticos. Neste grupo, três empresas responderam. As questões abordadas nesta 

parte do questionário permitiram avaliar se há uma tendência à terceirização por parte das 

empresas, o que as levariam a terceirizar e a razão pela qual elas não o fazem. 

Vale destacar que na questão sobre motivos que influenciariam na decisão por 

terceirizar (Tabela 5), na opção “Outros” a empresa acrescentou a opção de que um motivo 

seria focar a gestão da empresa no comércio de materiais para construção, ou seja, seu core 

competence. 

 

Tabela 2 – Questionamento sobre passar a terceirizar 

Já considerou a possibilidade de transferir processos 

logísticos para um terceirizado 
Quantidade Porcent. 

Sim 2 67% 

Não 1 33% 
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Tabela 3 – Parte da cadeia de suprimentos que terceirizaria1 

Parte da cadeia de suprimentos que terceirizaria Quantidade Porcent. 

Entrega ao cliente 2 100% 

O transporte como um todo 0 0% 

O transporte como um todo e gerenciamento do CD 0 0% 

Toda a informação e operações ligadas à logística da 

empresa 
0 0% 

 

Tabela 4 -  Motivos que influenciariam na decisão por terceirizar (múltipla escolha) 

Motivos que influenciariam a terceirizar Quantidade Porcent. 

Agregar valor ao negócio 0 0% 

Expansão da empresa 1 20% 

Expansão da região atendida pela empresa 0 0% 

Muitos problemas com entregas 0 0% 

Alto custo da manutenção da frota 2 40% 

Alto custo da mão de obra 1 20% 

Alto custo de Sistema de Informação ligados à logística 0 0% 

Nenhuma das alternativas 0 0% 

Outro 1 20% 

 

Tabela 5 – Custos da logística em relação aos custos totais das empresas (%) 

Percentual dos custos de logística em relação aos custos 

totais da empresa 
Quantidade Porcent. 

0 - 15% 3 100% 

15 - 30% 0 0% 

30 - 50% 0 0% 

Mais que 50% 0 0% 

Sem resposta 0 0% 

 

Tabela 6 – Custos diretamente ligados à entrega em relação a custos totais das empresas (%) 

Percentual dos custos diretamente ligados à entrega em 

relação aos custos totais da empresa 
Quantidade Porcent. 

0 - 2% 0 0% 

3 - 5% 3 100% 

5 - 7% 0 0% 

7 - 9% 0 0% 

Mais que 10% 0 0% 

Sem resposta 0 0% 

 

 

 

                                                 

1 Resposta das duas empresas que responderam “Sim” à questão anterior 
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Tabela 7 – Motivos para manter a logística própria (questão aberta) 

Motivos para manter a logística própria 

Possibilidade de acompanhar o nível de serviço oferecido e identificar 

possibilidades de redução de custos 

Terceirizados proporcionariam pequena redução nos custos e grande redução do 

nível de serviço 

Maior qualidade na entrega 

Controle de avarias 

Falta de empresa confiável no mercado 

 

4.1.2.2 Grupo: Logística Terceirizada 

As tabelas que seguem são referentes às respostas do grupo que contrata prestadores 

de serviços logísticos. Neste grupo, quatro empresas responderam. As questões abordadas 

nesta parte do questionário permitiram avaliar como a terceirização é praticada atualmente no 

setor, vantagens e desvantagens e impacto nos custos. 

Vale destacar que em relação à primeira pergunta (Tabela 9) uma empresa marcou a 

opção “Outros”. Neste caso, esta alternativa corresponde a terceirizar apenas parte da entrega 

ao cliente. 

 

Tabela 8 – Etapas do processo logístico que são terceirizadas 

Tipo de terceirização Quantidade Porcent. 

Terceirização da entrega ao cliente 0 0% 

Terceirização do transporte como um todo 2 50% 

Terceirização do transporte e do gerenciamento do CD 1 25% 

Terceirização de toda a informação e operações relacionadas à 

logística da empresa 
0 0% 

Outro 1 25% 

 

Tabela 9 – Número de empresas contratadas para a logística 

Quantidade de contratos com terceirizados Quantidade Porcent. 

1 1 25% 

2 0 20% 

3 0 0% 

4 ou mais 3 75% 
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Tabela 10 – Vantagens e desvantagens percebidas pelas empresas na terceirização (questão aberta) 

Vantagens da terceirização Desvantagens da terceirização 

Não há gestão de frota (veículos, 

abastecimento, manutenção, etc.) (2x) 
Risco trabalhista (2x) 

Colaboradores tem maior cuidado com o 

veículo  

Dificuldade de gestão dos colaboradores 

(não são colaboradores da empresa) 

Maior produtividade (quando o 

terceirizado recebe por entrega) 
Pressão constante para reajuste de frete 

Redução da quantidade de colaboradores 

contratados pela empresa 

Colaboradores da terceirizada cobram da 

contratante os mesmos benefícios de 

colaboradores da própria empresa 

Redução de custos, possibilitando outros 

investimentos 
Gestão do terceirizado 

Foco na gestão e operação da empresa 
Dependência da instabilidade e 

disponibilidade do terceiro 

Melhorias implantadas com maior 

rapidez 
  

 

Tabela 11 – Forma de cálculo do frete pago ao terceirizado (questão aberta) 

Cálculo do frete pago ao terceirizado 

Frete tabelado com cálculo feito em relação à capacidade de carga do veículo 

Frete tabelado com cálculo feito em relação à região, peso do produto e grau de 

dificuldade na entrega 

Frete pago ao terceiro tem o mesmo valor daquele pago pelo cliente 

 

Tabela 12 – Contratação de colaboradores envolvidos nos processos terceirizados 

Colaboradores envolvidos nos processos terceirizados Quantidade Porcent. 

Totalmente contratada pela empresa 1 25% 

Totalmente contratada pela terceirizada 2 50% 

Ambos, com maioria contratada pela empresa 1 25% 

Ambos, com maioria contratada pela terceirizada 0 0% 

 

Tabela 13 – Intenção de expandir parceria com terceirizados 

Intenção de expandir parceria com terceirizados Quantidade Porcent. 

Sim, para aumentar a demanda atendida 0 0% 

Sim, para melhorar o nível de serviço 2 50% 

Sim, para aumentar a competitividade 0 0% 

Sim, para melhorar a percepção do consumidor via maior exposição 0 0% 

Não, pretendo somente manter a contratação que faço hoje 2 50% 

Não, pretendo parar a contratação e gerir a logística internamente 0 0% 

Não, pretendo reduzir a contratação 0 0% 

Outro 0 0% 
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Tabela 14 – Custos de logística em relação aos custos totais das empresas (%) 

Percentual dos custos de logística em relação aos custos totais da 

empresa 
Quantidade Porcent. 

0 - 15% 3 75% 

15 - 30% 0 0% 

30 - 50% 0 0% 

Mais que 50% 0 0% 

Sem resposta 1 25% 

 

Tabela 15 – Custos diretamente ligados à entrega em relação aos custos totais das empresas (%) 

Percentual dos custos diretamente ligados à entrega em relação 

aos custos totais da empresa 
Quantidade Porcent. 

0 - 2% 1 25% 

3 - 5% 1 25% 

5 - 7% 1 25% 

7 - 9% 0 0% 

Mais que 10% 0 0% 

Sem resposta 1 25% 

 

4.1.2.3 Grupo: Transição de gestão própria para logística terceirizada 

Não foram obtidas respostas para este grupo. 

4.1.3 Parte 3 – Operador Logístico 

As tabelas a seguir mostram a análise sobre a receptividade à ideia de contratação de 

um operador logístico por parte de todas as empresas que responderam ao questionário. 

 

Tabela 16 – Familiarização com o conceito de Operador Logístico 

Já conhecia o conceito de Operador Logístico Quantidade Porcent. 

Sim 6 86% 

Não 1 14% 

 

Tabela 17 – Interesse em contratar Operador Logístico 

Considera a contratação de um Operador Logístico 

uma alternativa interessante 
Quantidade Porcent. 

Sim 3 43% 

Não 2 29% 

Ainda sem opinião formada 2 29% 
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Tabela 18 – Motivos para não contratar um Operador Logístico 

Motivos para não contratar um Operador Logístico Quantidade Porcent. 

Não tenho volume de venda suficiente para isso 1 20% 

Nunca me ofereceram este tipo de serviço/Não conheço 

nenhuma empresa que preste este serviço 
1 20% 

Acho que os custos com esse tipo de serviço seriam 

maiores do que tenho hoje 
2 40% 

Não estou disposto a fornecer informações financeiras 

e/ou estratégicas a terceirizados 
1 20% 

Não acredito que os resultados na prática seriam iguais ao 

da teoria 
0 0% 

Outro 0 0% 

 

Além do questionário, o representante de uma das empresas, por meio de contato por 

e-mail, descreveu que sua empresa apresenta grande interesse na contratação de serviços 

como o de 3PL, mas encontra a dificuldade de encontrar um operador que preste este serviço 

para empresas do porte dele. Segundo ele, o bom desempenho nos serviços logísticos é fator 

crucial para diferenciar sua empresa no mercado da região onde atua e impulsioná-la ao 

crescimento, já que seus concorrentes possuem índices baixos de sucesso em entregas. 

Também foi relatado a importância de encontrar um terceiro que não só no transporte, mas na 

gestão, visto que problemas são constantes e concentrar em uma só entidade tornaria as 

soluções mais fáceis de serem alcançadas. Porém, ele indicou que as empresas com as quais 

ele consegue contato são prestadores de serviços logístico tradicionais, mal estruturadas e 

limitadas quando ao conhecimento. 

De posse dessas informações, decidiu-se buscar empresas que poderiam funcionar 

como soluções para o problema enfrentado. Foi enviado e-mail para cinco operadores 

logísticos em busca de informações. Destes, dois responderam. 

O primeiro operador relatou não trabalhar no segmento de produtos que as empresas 

em questão trabalham, mas afirmou que nunca recusaram prestar serviços a uma empresa de 

menor porte. O que geralmente ocorre é que as tarifas cobradas pelos operadores, devido à 

complexidade de suas operações, não é a acessível a empresas menores e estas acabam não 

contratando o serviço. 

O segundo operador também relatou não trabalhar com este segmento de produtos 

devido ao baixo valor agregado dos produtos em questão. Segundo ele, este baixo valor 

agregado torna o serviço incompatível com o contexto das empresas, pois o custo da gestão e 

tecnologias empregadas na operação seriam elevados em relação ao valor total da carga 
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transportada, o que reduziria consideravelmente a margem de lucro das empresas do setor 

estudado. 

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As tabelas do item anterior (Tabelas 2 a 18) representam os resultados gerados após 

respostas no questionário. A partir delas e comparando-as com as hipóteses descritas no início 

deste trabalho, pode-se chegar a algumas conclusões importantes que identificam algumas 

tendências do setor de materiais e acabamentos para construção. 

Em relação à primeira hipótese feita, a autora considerou que empresas deste setor 

são, geralmente, familiares e tradicionais, sendo pouco abertas ao compartilhamento de 

informações, ou seja, com resistência à abertura em rede, o que pode ser um dos fatores que 

influenciam a resistência à terceirização. Apesar de serem empresas realmente tradicionais, 

nas respostas do questionário com base na ideia de terceirizar algum componente da cadeia de 

suprimentos das empresas, sete das oito empresas - 87,5% - já terceirizam ou já pensaram em 

terceirizar. Nenhuma das empresas que não terceirizam, apontam o compartilhamento de 

informações como um motivo para não contratar uma empresa de serviços logísticos, porém 

uma delas afirma que não há empresa no mercado que seja confiável. Já entre as empresas 

que terceirizam, nenhuma aponta o fator de compartilhamento de informações como uma 

desvantagem na contratação. Além disso, nenhuma empresa demonstra não estar disposta a 

compartilhar informações financeiras e/ou estratégicas a um terceirizado quando perguntada 

sobre motivos para não contratar um operador logístico. Para finalizar esta análise, o simples 

fato de fazerem parte da associação Casa Vip mostra que essas empresas estão disponíveis 

para a troca de informações de forma colaborativa. Estes resultados permitem concluir que a 

primeira hipótese não se confirmou e que há uma tendência das empresas para abertura em 

rede, apesar de ainda haver resistência em relação a algumas questões de compartilhamento 

de informações e confiança. 

A segunda hipótese considerava que as empresas que terceirizam contratam 

empresas prestadoras de serviços logísticos tradicionais, tendo baixo nível de serviço em 

relação a disponibilidade e qualidade do serviço. No questionário, a partir das respostas à 

pergunta relacionada ao tipo de terceirização que a empresa utiliza, pode-se perceber que as 

empresas realmente contratam prestadores de serviços logísticos tradicionais, terceirizando 

apenas parte da entrega ao cliente ou o transporte como um todo ou o transporte. Uma 
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empresa demonstrou que terceiriza a gestão do CD, além de terceirizar o transporte. Dentre as 

desvantagens apontadas pelas empresas na contratação de um prestador de serviço logístico 

foram apontadas questões como a dificuldade de gestão dos colaboradores da empresa 

contratada, a gestão do terceirizado e a instabilidade na disponibilidade do terceiro. Estes 

fatores demonstram que as empresas contratadas são pouco estruturadas em sua gestão e 

oferecem pouca confiabilidade e disponibilidade. Outras dificuldades apontadas foram a 

pressão constante feita pela contratada para reajuste de tarifas e o fato de colaboradores da 

terceirizada exigirem das empresas contratantes os mesmos benefícios de seus colaboradores. 

Estas dificuldades demonstram que os contratos firmados são de curto prazo e/ou não 

abrangem todos questões relativas ao relacionamento entre as partes e a divisão de 

responsabilidades. Por fim, entre as vantagens apontadas pela empresa, não foi apontado 

nenhuma melhoria em relação à qualidade do serviço, relacionamento com o cliente ou 

redução de custos. Apenas uma empresa apontou a melhoria em relação a produtividade, mas 

afirmou que ela está condicionada ao fato de o pagamento ao terceiro ser feito por entrega. 

Com isso, a segunda hipótese foi confirmada. 

A terceira hipótese listada foi que as empresas que não terceirizam não acreditam que 

um terceiro possa realizar as atividades de entrega com o mesmo nível de serviço que 

praticam atualmente e preferem ter a operação sob o máximo controle possível. Quando 

questionadas sobre os motivos de não terceirizarem nenhum processo de sua cadeia de 

suprimentos, as três empresas fizeram afirmações que permitem confirmar tal hipótese. A 

empresa que demonstrou nunca ter considerado terceirizar qualquer processo na empresa 

afirma que a terceirização gera baixa redução no custo e grande redução no nível de serviço 

ao cliente. Ela também afirma que a gestão própria permite analisar de perto formas de 

reverter essa situação, ou seja, melhorar o nível de serviços ao mesmo tempo que reduz 

custos. A segunda empresa relata que a qualidade na entrega e o controle mais próximo das 

avarias é fator que influencia a não terceirização. Por fim, a terceira empresa mostrou que não 

acredita haver empresa confiável no mercado.  

A hipótese quatro envolvia a ideia de que nenhuma empresa está disposta a 

terceirizar os processos a nível de operadores logísticos, devido ao preço elevado ou por não 

conhecer este tipo de serviço. De fato, das cinco respostas referentes aos motivos para não se 

contratar um operador logístico, duas acreditam que os custos seriam maiores do que o 

praticado atualmente pela empresa, uma apontou não conhecer ou nunca ter sido oferecido um 

serviço de operador logístico e uma indicou não ter volume de vendas suficiente para este tipo 
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de contratação. Apenas uma das respostas foi direcionada à existência de barreiras, seja 

regulamentares, espaciais ou fiscais, para a contratação deste tipo de serviço. O contato 

realizado com os operadores logísticos permite também confirmar que a relação custo 

benefício na contratação deste tipo de terceirizado não é interessante para empresas do setor e 

porte das estudadas, pois, o baixo valor agregado dos produtos comercializados e a 

complexidade dos serviços que seriam prestados, reduziriam expressivamente a margem de 

lucro das empresas. Assim, a hipótese foi confirmada. 

A quinta e última hipótese era relacionada ao fato de os custos relacionados a 

operação da logística própria serem proporcionalmente maiores do que o custo da 

terceirização tradicional. O questionário analisou tanto os custos da logística como um todo 

em relação aos custos totais da empresa quanto apenas o custo de entrega em relação aos 

custos totais, ambos em porcentagem. Para a logística própria, todos que responderam 

indicam que os custos totais da logística representam de 0 a 15% dos seus custos totais. O 

mesmo foi indicado pelas empresas que terceirizam. Em relação ao custo de entrega, todas as 

empresas de logística própria indicam que estes representam de 3 a 5% dos seus custos totais. 

Já as empresas que terceirizam se dividem, sendo que uma indica que os custos da entrega 

representam de 0 a 2% dos custos totais, outra de 3 a 5% e a última de 5 a 7%. Uma empresa 

optou por não responder. Essas informações e o fato de que estas respostas provavelmente são 

estimativas dos representantes, não realizando um estudo sobre custos efetivamente não 

permitem fazer qualquer conclusão sobre esta hipótese.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 CONCLUSÕES 

O trabalho realizado permitiu realizar um panorama sobre a terceirização em 

empresas do setor de materiais e acabamentos para construção. Com base nisso, percebeu-se 

que, em geral, as empresas tendem a se abrir em rede e estão buscando formas de focar em 

seu core competence.  

Dentre as empresas que terceirizam, a contratação de outras empresas para assumir 

suas operações logísticas auxilia nestes processos, reduzindo o desgaste com questões 

trabalhistas, gestão de frota e problemas corriqueiros, principalmente no que tange a entrega. 

Porém, ainda há lacunas em relação à separação de responsabilidades entre contratante e 

contratada. Além disso, ainda é deficiente a estruturação da gestão dessas empresas, podendo 

causar alguns empecilhos em relação a colaboradores ou disponibilidade da empresa para 

operação. 

Em relação às empresas que não terceirizam os resultados indicam uma tendência a 

terceirizar ao menos a operação da entrega de pedidos aos clientes finais. A menor 

preocupação com a frota, redução de encargos trabalhistas e a possibilidade de expansão dos 

negócios a partir do maior foco nas atividades principais das empresas são grandes 

influenciadores dessa tendência. 

Apesar da baixa estruturação dos prestadores de serviço tradicionais disponíveis no 

mercado, a evolução para contratação de um operador logístico não se mostrou interessante. 

Isso ocorreu por dois principais motivos. O primeiro deles foi o fato de que a maior 

estruturação, aumento da confiabilidade e qualidade dos serviços e as tecnologias utilizadas 

para ofertar tais serviços culminariam em um aumento de tarifa que é inacessível para 

empresas do porte que foi estudado. O segundo motivo, que se relaciona diretamente ao 

primeiro, é a questão de os produtos comercializados pelas empresas do setor analisado 

possuírem baixo valor agregado. Isso faz com que as tarifas praticadas pelos operadores 

logísticos sejam ainda mais inviáveis. 

Com isso, pode-se concluir que a terceirização das operações de distribuição, ou seja, 

da distribuição do CD para lojas e das lojas para os clientes finais se mostrou uma 

oportunidade interessante. Porém, vale destacar que as empresas devem buscar prestadores de 

serviços logísticos tradicionais e há a importância de se atentar ao processo de contratação, 
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conforme descrito no item “2.8 Terceirização”. Na etapa de seleção do prestador de serviço é 

essencial avaliar sua proposta e seu histórico de serviços prestados, buscar referências e 

analisar a fundo o contrato que será firmado. Nesta fase, é fundamental definir a separação de 

responsabilidades e formalizar como a gestão da logística, que será interna, transmitirá 

informações ao terceiro para as operações. 

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Apesar da pluralidade das empresas que responderam ao questionário, não é possível 

generalizar as informações para contexto nacional, devido ao baixo número de respostas e a 

concentração das empresas que participaram nas regiões Sul e Sudeste. Por isso, uma 

pesquisa mais abrangente permitiria chegar a conclusões mais expressivas para o setor. 

Também não foi possível realizar uma análise financeira concreta sobre impacto que 

a terceirização de atividades e processos logísticos podem causar. 

A partir dos resultados alcançados, pode-se perceber a necessidade de se aprofundar 

na análise sobre o baixo valor agregado e peso elevado da maioria dos produtos e como estas 

características podem impactar na operação e na contratação de um prestador de serviços 

logísticos. 

Por fim, não foi explorado neste trabalho o conceito de informação na cadeia 

suprimentos, o que é peça chave no bom funcionamento de uma parceria entre contratante de 

contratado. 

Com base nestas observações, uma proposta de estudo estaria relacionada ao melhor 

entendimento sobre a terceirização no setor de materiais e acabamentos para construção em 

contexto nacional, como a tecnologia da informação poderia auxiliar e consolidar este 

processo, uma abordagem com resultados financeiros expressivos e as considerações sobre o 

valor agregado dos produtos comercializados neste setor. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

Este questionário foi aplicado conforme descrito no item “1.5. Definição de Metodologia” 

neste trabalho. 

Autora: Luísa Santana Carvalho 

Avaliação das Operações Logísticas 

Este formulário visa avaliar a utilização de serviços logísticos terceirizados nas empresas. 

Obrigada pela sua contribuição! 

* Campo obrigatório 

1. Nome da empresa * 

 

2. Nome do responsável * 

Seu nome 

 

 

4. Número de funcionários * 

 

5. Número de cidades atendidas/Região atendida * 

Descrever se a área atendida se restringe ao bairro ou a(s) cidade(s) onde está localizada, ou se 

comercializa para outras áreas/cidades. 

 

6. Considera sua empresa aberta à troca de informações com parceiros/fornecedores? * Marcar 

apenas uma opção. 

 Sim 

 Não 

 

7.  Utiliza serviços logísticos terceirizados? * Marcar apenas uma opção. 

 Sim (Esta resposta direciona para a pergunta 19). 

 Não (Esta resposta direciona para a pergunta 12). 

 Já usei, mas hoje toda a frota é própria (Esta resposta direciona para a pergunta 28). 
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8. Em relação à entrega ao cliente, a empresa cobra taxa de entrega? * Marcar todas opções que se 

aplicam. 

 

 Sim, as taxas são tabeladas por bairro/cidade/região 

 Sim, as taxas são cobradas por quilometragem 

 Sim, as taxas são cobradas de acordo com o valor do pedido do cliente  

Sim, as taxas são cobradas de acordo com o peso do pedido do cliente 

 Não cobramos taxa de entrega 

Outro 

 

9. Quantas tentativas são realizadas caso o cliente não possa receber? Há taxa de reentrega? * 

 

10. O cliente pode solicitar entrega fracionada do pedido? * 

Exemplo de entrega fracionada: solicitar apenas alguns itens do seu pedido e 

posteriormente solicitar os demais. Marcar apenas uma opção. 

 Sim, com cobrança de taxa em todas as entregas 

 Sim, com cobrança de taxa extra a partir da segunda entrega 

 Sim, sem cobrança de taxa 

 Não 

 

11. A entrega pode ser realizada em níveis de escada? * 

Níveis de escada: locais que há necessidade de subir escadas ou rampas muito inclinadas, 

ou que tenham alguma dificuldade semelhante. Marcar apenas uma opção. 

 Sim, mas subimos no máximo um nível e cobramos taxa extra 

 Sim, mas subimos no máximo um nível e SEM taxa extra 

 Sim, realizamos entregas sem restrições, cobrando taxa extra 

 Sim, realizamos entregas sem restrições e SEM taxa extra 

 Não, só realizamos entregas no primeiro nível 

 Other:  

 

Logística com frota própria 

12. Já considerou a possibilidade de passar a logística para uma empresa terceirizada? * Marcar 

apenas uma opção. 

 Sim 

 Não 
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13. Se respondeu sim à questão anterior, qual nível de terceirização você buscaria? Marcar apenas 

uma opção. 

 Terceirizaria a entrega ao cliente 

 Terceirizaria o transporte como um todo 

 Terceirizaria o transporte e gerenciamento do CD 

 Terceirizaria toda a informação e operações ligadas à logística da empresa 

 

14. Quais motivos te influenciariam a decidir por terceirizar? * Marcar todas as opções que se 

aplicam. 

 Agregar valor ao negócio 

 Expansão da empresa 

 Expansão da região atendida pela empresa 

 Muitos problemas com entregas 

 Alto custo de manutenção da frota 

 Alto custo da mão de obra 

 Alto custo com Sistemas de Informação ligados à logística 

 Nenhum deles 

 Outro: 

15. Justifique a resposta anterior * 

 

16. [Opcional] Qual o percentual dos custos de logística em relação aos custos totais da empresa? 

Considerar custos de logística como transporte e/ou armazenagem e/ou 

recebimento e/ou expedição. Marcar apenas uma opção. 

 0  15% 

 15  30% 

 30  50% 

 Mais que 50% 
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17 [Opcional] Qual o percentual dos custos ligados diretamente à entrega em relação aos custos totais 

da empresa? 

Considerar apenas mão de obra, frota, equipamentos e outros custos ligados a 

entregas. Marcar apenas uma opção. 

 0  2% 

 3  5% 

 5  7% 

 7  9% 

Mais que 10% 

 

18. Quais os principais motivos de se manter a frota própria? * 

 

 

Logística terceirizada 

19. Qual nível de terceirização sua empresa utiliza? * Marcar apenas uma opção. 

 Terceirização da entrega ao cliente 

 Terceirização do transporte como um todo 

 Terceirização do transporte e do gerenciamento do CD 

 Terceirização de toda a informação e operações ligadas à logística da empresa   

Other:  

 

20. Com quantos terceirizados a empresa trabalha? * Marcar apenas uma opção. 

 1 

 2 

 3 

 4 ou mais 

 

21. Quais as vantagens e desvantagens você percebe em relação à terceirização? * 

 

22 O cálculo do frete para pagamento ao terceiro é o mesmo valor do frete cobrado do cliente? Se 

não, como é feito? * 
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23. A mão de obra utilizada nas entregas é contratada pela empresa ou terceirizada também? * Marcar 

apenas uma opção. 

 Totalmente contratada pela empresa 

 Totalmente terceirizada 

 Ambos, com maioria contratada pela empresa 

 Ambos, com maioria terceirizada 

 

24. Pretende expandir a parceria com este ou outro terceiro? Qual o motivo dessa decisão? * 

Entenda expandir como aumentar atividades terceirizadas. Marcar apenas uma opção. 

 Sim, para aumentar a demanda atendida 

 Sim, para melhorar o nível de serviço 

 Sim, para aumentar a competitividade 

 Sim, para melhorar a percepção do consumidor via maior exposição 

 Não, pretendo somente manter a contratação que faço hoje 

 Não, pretendo parar a contratação e gerir a logística internamente 

 Não, pretendo reduzir a contratação 

 Other:  

25. Caso tenha escolhido uma das duas últimas opções da questão anterior, explique o motivo. 

 

26 [Opcional] Qual o percentual dos custos de logística em relação aos custos totais da empresa? 

Considerar custos de logística como transporte e/ou armazenagem e/ou recebimento 

e/ou expedição. Marcar apenas uma opção. 

 0  15% 

 15  30% 

 30  50% 

 Mais que 50% 

27. [Opcional] Qual o percentual dos custos ligados diretamente a entrega em relação aos custos 

totais da empresa? 

Considerar apenas mão de obra, frota, equipamentos e outros custos ligados a entregas. 

Marcar apenas uma opção. 

 0  2% 

 3  5% 

 5  7% 

 7  9% 

 Mais que 10% 
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Skip to question 34. 

 

Alteração de terceirizado para frota própria 

28. Qual nível de terceirização a empresa possuía? * Marcar apenas uma opção. 

 Terceirização da entrega ao cliente 

 Terceirização do transporte como um todo 

 Terceirização do transporte e gerenciamento do CD 

 Terceirização de toda a informação e das operações ligadas à logística da empresa   

Other:  

 

29. Qual(is) o(s) principal(is) motivo(s) da mudança? * 

 

30. Quais os benefícios da mudança? *Marcar todas as opções que se aplicam. 

 Maior rastreabilidade da carga 

 Maior controle sobre entregas 

 Maior controle da mão de obra 

 Redução de custos Logísticos 

 Other:  

 

31. Quais aspectos da operação terceirizada eram melhores que possuir frota própria? * 

 

32. [Opcional] Qual o percentual dos custos de logística em relação aos custos totais da empresa? 

Considerar custos de logística como transporte e/ou armazenagem e/ou 

recebimento e/ou expedição. Marcar apenas uma opção. 

0  15% 

 15  30% 

 30  50% 

 Mais que 50% 
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33. [Opcional] Qual o percentual dos custos ligados diretamente a entrega em relação aos custos totais 

da empresa? 

Considerar apenas mão de obra, frota, equipamentos e outros custos ligados a entregas. 

Marcar apenas uma opção. 

0  2% 

 3  5% 

 5  7% 

 7  9% 

 Mais que 10% 

Skip to question 34. 

 

Operadores Logísticos 

Conceito:  

A sigla em inglês, 3PL, vem da nomenclatura ThirdParty Logistics. Segundo a Associação 

Brasileira de Movimentação e Logística (ABML), o 3PL é uma empresa especializada em gerenciar e 

executar parte das ou todas as atividades logísticas, nas várias fases da cadeia de abastecimento de 

seus clientes, agregando valor aos produtos dos mesmos. Para ser considerado um 3PL, a empresa 

deve, no mínimo, prestar simultaneamente serviço nas áreas de controle de estoque, armazenagem e 

gestão de transporte. As demais atividades possíveis de se realizar são consideradas diferenciais.  

O 3PL diferenciase dos Terceirizados Tradicionais no aspecto de que oferece serviços sob 

medida, ou seja, personalizados, oferecendo, assim, múltiplas atividades de forma integrada. 

Quando contrata um 3PL, a empresa geralmente busca reduzir os custos totais da logística, 

melhorar o serviço e aumentar a flexibilidade. Os contratos tendem a ser de longo prazo, sendo de 5 a 

10 anos. O knowhow do 3PL é mais amplo, tendo capacitação para fazer análise do planejamento 

logístico do ponto de vista estratégico e operacional. Pela maior complexidade dos serviços prestados, 

a negociação dos contratos tende a ser mais longa, levando meses, e chegando ao nível gerencial da 

empresa (Fleury, 1999).  

Os 3PL podem ter duas classificações. A primeira dos que se baseiam em ativos tangíveis, 

detendo ou alugando tais ativos e oferecendo outros serviços logísticos; a segunda dos baseados em 

gestão e tratamento de informação, não possuindo nenhum ativo tangível, mas proporcionando a 

seus clientes ferramentas para gerir parte ou todas suas funções logísticas (GOMES & RIBEIRO, 

2004). Hanus (2013) acrescenta que muitas vezes o 3PL pode ir além das atividades logísticas 

padrão – transporte, armazenamento, crossdocking, gestão de estoques, serviços de embalagem e 

etiquetagem, etc. – e partir para um nível gerencial de gestão da informação e planejamento e 

otimização da cadeia logística. Com isso, o 3PL se torna uma espécie de consultor da empresa 
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contratante, fazendo uso de recursos de Tecnologia da Informação (TI) avançados para coordenar e 

gerir as atividades do supply chain.  

34. Você já conhecia o conceito de Operador Logístico? * Marcar apenas uma opção. 

 Sim 

 Não 

 

35. A partir da leitura do conceito acima e de seus conhecimentos, você 

considera que a contratação de um Operador Logístico seria interessante? * 

Marcar apenas uma opção. 

 Sim 

 Não 

 Ainda não tenho opinião formada 

 

36. Se respondeu "Não", qual(is) motivo(s) te levaram a esta resposta? Marcar 

todas as opções que se aplicam. 

 Não tenho volume de demanda suficiente para isso 

 Nunca me ofereceram este tipo de serviço/ Não conheço nenhuma empresa que preste esse 

serviço 

 Acho que os custos com esse tipo de serviço seriam maiores do que tenho hoje 

 Há barreiras (regulamentares, espaciais, fiscais) para contratação desse tipo de serviço 

 Não estou disposto a fornecer informações financeiras e/ou estratégicas a terceiros 

 Não acredito que os resultados alcançados na prática sejam iguais ao da teoria 

Outro:  
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ANEXO B – TERMO DE AUTENTICIDADE 
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ANEXO C – DECLARAÇÃO DA EMPRESA 
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ANEXO D – AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

 


