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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo é demonstrar como a gestão da cadeia de suprimentos é importante para o 
sucesso de uma empresa. A partir da pesquisa bibliográfica foi feita uma abordagem sobre os 
conceitos básicos de logística, transporte e tráfego, decisões logísticas, armazenagem e 
movimentação de materiais. Assim como canal de distribuição e operadores logísticos. O estudo tem 
como foco principal a gestão da cadeia de suprimentos, que é uma atividade logística, que as 
empresas utilizam para entregar produtos e serviços no momento certo e no local que o cliente 
escolher. As vantagens da gestão da cadeia de abastecimento são muitas e proporciona para as 
empresas ligação entre os centros produtivos, os pontos de origem e clientes, objetivando o 
consumidor final, o destino de toda a cadeia de abastecimento. Através das operações logísticas é 
que são feitos os planejamentos das decisões estratégicas dentro da cadeia de suprimentos, 
racionaliza os recursos logísticos e determina os fluxos de produtos. O estudo demonstra como é 
possível para uma empresa utilizar toda rede integrada para ganhar vantagem competitiva para 
atingir seus objetivos organizacionais. 
 
Palavras-chave: Logística, Gestão da cadeia de suprimentos, Operador logístico.  
 

ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to demonstrate how supply chain management is important to the 
success of a company. From the bibliographical research, an approach was made on the basic 
concepts of logistics, transportation and traffic, logistical decisions, storage and material handling. As 
well as distribution channel and logistic operators. The main focus of the study is supply chain 
management, which is a logistics activity that companies use to deliver products and services at the 
right time and in the place the customer chooses. The advantages of supply chain management are 
many and provides companies with the link between production centers, points of origin and 
customers, aiming at the end consumer, the fate of the entire supply chain. Through logistics 
operations, strategic planning decisions are made within the supply chain, rationalizes logistical 
resources and determines product flows. The study shows how it is possible for a company to use any 
integrated network to gain competitive advantage to achieve its organizational goals. 
 
Keywords: Logistics, Supply chain management, Logistic operator. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
  

Entende-se logística como uma ferramenta estratégica utilizada pelas 

empresas, que responde por todas as atividades de movimentação e armazenagem, 

que facilitam o fluxo de produtos desde a aquisição da matéria-prima até chegar ao 

consumidor final, assim como todos os fluxos de informação que colocam os 
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produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço 

adequados aos clientes ao melhor custo possível. (BALLOU, 1993). 

 É impossível abordar o tema em questão sem citar as atividades chaves da 

logística como transporte, processamentos de pedidos e a gestão de estoques; 

assim como as atividades de apoio como a armazenagem, manuseio de materiais e 

embalagens e tendo com objetivo de todo processo logístico o consumidor final. 

Portanto, o papel da logística é entregar produtos e serviços certos, disponibiliza-los 

aos clientes na quantidade correta, quando e onde eles preferirem, nas formas e 

condições almejadas e ao menor custo possível para a empresa (BALLOU, 2001). 

A presente pesquisa aborda como tema principal o gerenciamento da cadeia 

de abastecimento, uma ferramenta estratégica da logística que contribui muito para 

estratégias competitivas empresariais.  

O gerenciamento da cadeia de abastecimento utiliza-se dos vários meios 

logísticos para entregar produtos e serviços no tempo que os consumidores 

desejam, onde as empresas devem traçar estratégia no nível de alta gerência, para 

assim conseguir estabelecer um canal eficiente em que elas buscam especializar-se 

e criar relacionamentos para enfim fazer esse link entre fornecedores e consumidor 

final (BOWERSOX, 2010).  

O conceito da cadeia de abastecimento vai além das fronteiras da empresa 

para se integrar e coordenar com os processos de outras organizações existentes 

no canal, como fornecedores e clientes. Então, como uma empresa pode utilizar da 

gestão da cadeia de abastecimento para ganhar vantagem competitiva e posicionar-

se a frente de seus concorrentes? 

Com a gestão da cadeia de abastecimento uma empresa pode gerir as 

relações com seus canais de fornecimento e os canais de distribuição e 

fornecimento junto aos seus clientes, para entregar mais valor, a um custo menor 

para toda cadeia de suprimentos (CHRISTOPHER, 2009).  

Desta forma, este estudo justifica-se, uma vez que empresários e gestores 

poderão utilizá-lo como base para trabalhar a gestão da cadeia de abastecimento 

em suas empresas. Bem como estudantes de administração e áreas afins, poderão 

encontrar na pesquisa referencial para futuras pesquisas e trabalhos. Em fim, a 

pesquisa disponibilizará embasamento teórico para que a sociedade, de modo geral, 

busque informações sobre logística e gestão da cadeia de abastecimento. 
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Diante deste contexto, o objetivo da pesquisa foi demonstrar os conceitos da 

gestão da cadeia de abastecimento, fronteiras, processos e funções, a fim de 

facilitar a compreensão das estratégias utilizadas para ganhar vantagem 

competitiva. Assim como apresentar as atividades utilizadas pela logística como 

transporte e tráfego, armazenagem, manuseio, movimentações, embalagens e 

estocagem. Explicar o gerenciamento dessas atividades, a fim de expor o 

conhecimento e aplicabilidade da mesma na prática. 

A presente pesquisa apresenta, a partir de pesquisa bibliográfica, os 

conceitos e fundamentos sobre a gestão da cadeia de abastecimento e como as 

empresas podem utilizar destas atividades logísticas para ganhar vantagem 

competitiva e se colocar a frente de seus concorrentes. Desta forma, apresenta-se a 

cadeia de abastecimento, seus conceitos, ferramentas e sua importância para a 

estratégia empresarial. 

 

2 A FUNÇÃO DA LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Os produtos geralmente não são produzidos perto de seus consumidores, os 

centros de produção e seus consumidores quase sempre estão distantes. Então, o 

papel da logística é proporcionar a ligação entre centros produtivos e cliente, sempre 

com o foco em deixar o produto no local certo, no momento certo e ao menor custo 

para o consumidor. A Logística é o processo de gerenciamento estratégico de várias 

atividades que integram sua cadeia a compra, o transporte, a armazenagem de 

matérias-primas e estocagem de produtos acabados, essa integração necessita de 

uma eficiência a tal modo que a lucratividade atual e futura sejam maximizadas 

mediante a entrega dos produtos/serviços com o menor custo associado 

(CHRISTOPHER, 2009). 

São os profissionais de logística que decidem como e onde as matérias-

primas, produtos semiacabados e produtos acabados devem ser adquiridos, 

movimentados e estocados. É função logística proporcionar maior valor ao cliente e 

a menores custos para a empresa, atender às exigências dos clientes e aumentar 

seu nível de satisfação, elevar a retenção do cliente e o valor do cliente ao longo do 

tempo. Por fazer parte da estratégia competitiva das organizações, a logística 

diferencia a empresa criando vantagem competitiva (BALLOU, 1993). 
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Segundo Bowersox e Closs (apud DONATO, 2010, p. 17), “logística é o 

processo de planejar, implementar e controlar o fluxo e armazenamento eficaz e 

eficiente de bens, serviços e informações do seu ponto de origem até o ponto de 

consumo, com o propósito de satisfazer os requisitos do consumidor.” Portanto a 

logística atua basicamente nas áreas de suprimento com o abastecimento da 

matérias-primas e componentes para a produção; no  apoio a manufatura 

gerenciando os fluxos de mercadorias e produtos semiacabados na planta industrial; 

e, na distribuição, onde o papel da logística é deslocar os produtos acabados até o 

consumidor final. 

 

2.1 Decisões logísticas 

 

Segundo Ballou (2001), para facilitar a tomada de decisão, deve-se destacar 

três decisões básicas que se dividem em:  

 Decisões estratégicas – são as decisões de longo prazo, essas envolvem a 

determinação da configuração de rede logística por onde os produtos irão 

fluir; a aquisição de recursos; define o nível de serviço aos clientes, número, 

tamanho e local das instalações da rede logística; modais de transporte a 

serem utilizados; mix de produtos em cada ponto de estocagem; políticas de 

estoques; e, projeto do sistema de processamento de pedidos; 

 Decisões Táticas – são as decisões de médio prazo envolvem a alocação dos 

recursos disponíveis e o estabelecimento de regras para atender às 

necessidades logísticas da melhor maneira possível; seleciona fornecedores; 

define a área de cobertura de instalações; definem estoques de segurança, 

regras de prioridade no processamento dos pedidos e utilização do espaço de 

armazenagem; 

 Decisões Operacionais – são as decisões de curto prazo, envolvem a 

implementação das políticas operacionais para uma boa utilização dos 

recursos disponíveis; decisões e pedidos do dia-a-dia como carregar 

caminhões para entregar um conjunto de pedidos, quanto alocar um lote de 

produção para cada armazém, roteirização de entregas, agendamento e 

expedição de entregas. 

 Para facilitar a tomada de decisão devem-se criar três estratégias, conforme 

demonstrado na figura 1, o triângulo de tomada de decisões Logísticas: a de 
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estoques que objetiva os níveis, a disposição e os métodos de controle; a de 

transporte, que nos modais tem em vista a roteirização e programação do 

transportador, tamanho e consolidação do embarque; e o de localização, que visa o 

número, tamanho e localização das instalações, designação de pontos de 

estocagem para pontos de fornecimento, designação de demanda para pontos de 

estocagem ou pontos de fornecimento, armazenagem pública e privada (BALLOU, 

2001). 

 

Figura 1 – Triângulo de tomada de decisões Logísticas. 

 

Fonte: Ballou (2001). 

 

O triângulo das tomadas de decisões deve estar alinhado com o planejamento 

estratégico da empresa, dando ênfase nas decisões logística de longo, médio e 

curto prazo da organização, a fim de que as operações sejam realizadas de forma 

eficiente e proporcionar um nível de serviço excelente ao cliente objetivando os 

principais papéis da logística que é entregar um serviço perfeito ao menor custo 

possível ao cliente. 

 

 

3 GERENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
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Cadeia ou rede de abastecimento ou Supply Chain Management – SCM é o 

percurso que se estende desde as fontes dos insumos, percorrendo pelas fábricas, 

distribuidores e atacadistas, varejistas até chegar ao consumidor final. Uma rede de 

empresas conectadas e interdependentes, trabalhando em conjunto, cooperando 

uma com as outras, para controlar, gerenciar e aperfeiçoar o fluxo de matérias-

primas e informação dos fornecedores para os clientes finais. O gerenciamento da 

cadeia de suprimentos engloba todas as etapas envolvidas direta ou indiretamente 

no processo atendimento de um pedido de um cliente ele envolve fornecedores, 

fabricantes, armazéns, transportadoras e varejistas (BALLOU, 2006). A figura 2 

exemplifica o percurso da cadeia de suprimentos de uma fábrica de iogurtes. 

 

Figura 2 – Cadeia de suprimentos de uma fábrica de iogurte. 

       

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Ribeiro (1999). 

 

A figura 2 demonstra que o conceito da cadeia de abastecimento vai além das 

fronteiras da empresa, ela integra os processos de todas as empresas existentes no 

canal, integrando os fornecedores ao cliente. 

Portanto, a cadeia de suprimentos tem com objetivos principais o 

planejamento e o controle dos fluxos dos materiais desde o fornecedor de matérias 

primas até o consumidor final, de forma eficiente e ágil, a fim de agregar valor a toda 

rede. 

3.1 Transporte e tráfego 
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O transporte e tráfego são peças fundamentais para cadeia de suprimentos, 

pois são os meios utilizados para levar o produto que sai do ponto inicial de 

fornecimento até o destino final, o cliente. Os custos com transporte podem 

representar até 2/3 dos custos logísticos esses custos estão associados com a 

depreciação do veículo, manutenção do veículo, motorista, combustível, pedágios, 

custos administrativos frete e de retorno (BALLOU, 2001). 

O papel do transporte na logística está ligado às dimensões de tempo e 

utilidade de lugar. A história relata que desde os primórdios o transporte de 

mercadorias tem sido utilizado para deixar produtos onde existe uma demanda 

potencial, dentro do prazo adequado às necessidades do cliente. Com os avanços 

tecnológicos a troca de informação passou ser em tempo real, porém o transporte 

continua sendo peça fundamental para toda a cadeia logística, para que os objetivos 

organizacionais, quanto a logística, sejam atendidos, que é basicamente entregar o 

produto certo, na hora certa e no local certo ao menor custo possível para toda para 

os integrantes de todo canal de abastecimento (WANKE, 2000). 

 

3.1.1 Classificação dos modais de transporte 

 

Para ter um sistema de transporte eficiente, é necessário que a organização 

tenha um planejamento, para que ao menos se conheça o nível de serviço atual e o 

nível de serviço desejado (ALVARENGA; NOVAES, 2000). 

A qualidade dos serviços prestados aos clientes está emparelhada ao transporte 

de cargas. Cada tipo de transporte possui custos e características operacionais 

distintas. A escolha de um modal de transporte pode ser um diferencial que a 

empresa utiliza para ganhar vantagem competitiva. Todos os modais têm vantagens 

e desvantagens, alguns são adequados para um determinado tipo de produto outros 

não (BALLOU, 2001). 

 

3.1.1.1 Modal hidroviário   

 
Ferreira (2017) destaca que os modais hidroviários são muito utilizados e sua 

maior vantagem é custo baixo, esse tipo de transporte pode ter um custo de até 3 

vezes menor que o ferroviário e 8 vezes menor que rodoviário. O transporte 

hidroviário tem uma função importante para o comércio interno e externo, pois 
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proporciona a oferta de produtos com preços competitivos. O modal hidroviário é o 

mais indicado para transportar mercadorias em grandes distâncias e grandes 

volumes de cargas. O modal hidroviário se divide em: 

 Marítimo – é aquele realizado por navios em oceanos e mares e pode ser 

utilizado para todos os tipos de carga e para qualquer porto do globo, sendo o 

único meio de transporte que possibilita a remessa de milhares de toneladas 

ou de metros cúbicos de qualquer produto de uma só vez. O transporte 

marítimo é dividido em navegação de longo curso que realiza a ligação entre 

países e continentes; e navegação de cabotagem que realiza a conexão entre 

os portos de um mesmo país. 

 Fluvial – é a navegação interna, ou seja, é realizada dentro do país ou 

continente através de rios e a exemplo do marítimo, também pode haver 

transporte de qualquer carga e com navios de todos os tipos e tamanhos, 

desde que a via navegável os comporte. 

O modal hidroviário realiza os transportes internacionais e cabotagem, 

transporta grandes volumes de cargas pesadas e por grandes distâncias.  

Exemplos de produtos: grãos, carvão, petróleo, cimento, carros, etc. o transporte 

hidroviário é lento e com atrasos, porém com taxas de frete relativamente baixas. 

  

3.1.1.2 Modal rodoviário   

  

 O modal rodoviário é executado nacional e internacionalmente, ligando com 

facilidade países vizinhos. Esse tipo de transporte pode apresentar limitações em 

relação aos meios de transporte hidroviário e aéreo, são bastante utilizados também 

para o transporte entre continentes, como ocorre na Europa e Ásia.  

Neste modal, pode-se transportar qualquer tipo de mercadoria, as cargas são 

transportadas nos mais diversos tipos de caminhões e carretas. O transporte 

rodoviário é o mais indicado para médias e curtas distancias e também para cargas 

de alto valor agregado. Ele proporciona mais flexibilidade, rapidez e confiabilidade e 

também é o modal que integra outros modais como o ferroviário, aéreo e fluvial 

(FERREIRA, 2017).  

As principais características do transporte rodoviário são: 

 Simplicidade de funcionamento; 

 Maior disponibilidade para embarques urgentes; 
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 Permite integrar regiões, mesmo as mais afastadas, bem como o interior do 

país; 

 Venda do tipo entrega porta a porta; 

 Menor manuseio da carga, sendo o veículo lacrado no local de carregamento 

e aberto no local de entrega; 

 Rapidez na entrega em curta distância; 

 Possibilidade de utilização de embalagens mais simples e de menor custo 

(FERREIRA, 2017). 

Portanto o transporte rodoviário é o mais indicado para viagens de curta e 

média distância, porém tem custos de transportes consideravelmente altos. 

  

3.1.1.3 Modal aéreo  

  

 É o modal realizado por empresas de transporte aéreo, é feito através de 

aeronaves de vários tipos e tamanhos, nacional e internacionalmente e pode ser 

utilizado praticamente para todas as cargas, embora com algumas limitações. O 

transporte aéreo é mais adequado para mercadorias de alto valor agregado, 

pequenos volumes ou entregas urgentes (FERREIRA, 2017). 

As principais características do modal aéreo são: 

 Transporte rápido, seguro, mas com custos elevados; 

 Tempos de manuseio, coleta e entrega de carga são altos; 

 Indicado para produtos com alta razão valor/peso, perecíveis, para longas 

distâncias e urgência de entrega; 

 Modal de transporte menos utilizado para cargas; 

 Sensível às condições meteorológicas e tráfego aéreo, pouca confiabilidade 

(FERREIRA, 2017). 

Portanto, o transporte aéreo tem por característica a agilidade, segurança e 

praticidade. Também é a melhor opção para transporte de produtos que exijam 

rapidez, como por exemplo, produtos eletrônicos. 

  

 

3.1.1.4 Modal ferroviário 
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O modal ferroviário proporciona um transporte de baixo custo, porém é um 

sistema lento, indicados para cargas de volumes e peso altos e percursos distantes. 

Geralmente o transporte ferroviário é utilizado para transportar commodities como 

soja, milho, farelo de soja, fertilizantes, adubos, cimento, carvão, minérios e etc. 

(FERREIRA, 2017).  

O Transporte ferroviário é realizado por vagões, puxados por locomotivas, 

sobre trilhos e com trajetos estabelecidos, não têm flexibilidade quanto a percursos e 

está preso a caminhos únicos, o que pode provocar atrasos na entrega das 

mercadorias em caso de obstrução da ferrovia. O modal ferroviário conecta, 

normalmente, países vizinhos ou países que não façam fronteiras entre si, mas que 

apresentem condições, tanto em relação à distância quanto à viabilidade de custos e 

condições das ferrovias, cujo trânsito é realizado através de um terceiro ou terceiros 

países (BALLOU, 1993).  

As principais características do modal ferroviário são: 

 Menor custo de transporte, em relação ao rodoviário; 

 Em geral, está livre de congestionamentos, como ocorre com os navios e 

caminhões, tendo, normalmente, caminho livre para executar as viagens; 

 Pode ter terminais de carga particulares dentro ou próximo às unidades 

produtoras; 

 Propicia o transporte de grandes quantidades de carga com vários vagões 

(BALLOU, 1993). 

Portanto o modal ferroviário é o transporte mais indicado para commodities, 

por ser um transporte barato e possibilitar escoamento e altos volumes de cargas. 

.  

3.1.1.5 Modal dutoviário 

 

É o modal que transporta produtos através de canos ou tubos cilíndricos, 

esse tipo de transporte necessita de dutovias, que são compostas pelos seguintes 

elementos: os terminais, que fazem a propulsão dos produtos; os tubos e as juntas 

que unem estes. Este sistema pode ser utilizado para o transporte de produtos 

derivados do petróleo, conhecidos como oleodutos, para derivados de minério, 

chamado de mineroduto, também para gases e grãos. Muitas dutovias são 

subterrâneas ou submarinas, considerado uma vantagem, pois minimizam os riscos 

causados por outros veículos (FERREIRA, 2017). 
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As dutovias transporta de forma segura por grandes distancias, permite que 

se dispense armazenamento, a carga e a descarga são simplificadas, reduz o custo 

de transporte e proporciona um menor índice de perdas e roubos.  

 

3.2 Armazenagem, manuseio, movimentação e estocagem 

 

A armazenagem são as atividades de guarda, preservação, recepção e 

expedição de material. A armazenagem inclui todas as atividades destinadas à 

guarda temporária e a distribuição de materiais (depósitos, centros de distribuição 

etc.). A estocagem são atividades de fluxo de materiais no armazém e pontos 

destinados à disposição estática dos materiais. Dentro de um armazém, podem 

existir vários pontos de estocagem (MOURA, 1997).  

 O estoque é designado para a guarda física dos materiais, é o local onde 

ficam armazenados os produtos para atender a produção e os materiais entregues 

pelos fornecedores. A armazenagem é tradicionalmente umas das áreas mais 

importantes que proporcionam suporte para logística. Esse suporte logístico 

compreende: 

 

[...] a embalagem e a armazenagem, o manuseio, a movimentação e 
o transporte de um modo geral, a estocagem em trânsito e todo o 
transporte necessário, a recepção, o acondicionamento e a 
manipulação final, isto é, até o local de utilização do produto pelo 
cliente. (MOURA,1998, p.51). 

 

A armazenagem possibilita apoio às atividades primárias da empresa 

proporcionando assim uma melhor gestão dos recursos. 

Segundo Dias (2010, p. 189) “a dimensão e as características de materiais e 

produtos podem exigir desde a instalação de uma simples prateleira até complexos 

sistemas de armações, caixas e gavetas”.  

As técnicas mais utilizadas para guarda dos materiais são as cargas unitárias, 

quando a carga é concentrada em uma única unidade, isso facilita a armazenagem e 

o manuseio, geralmente essas cargas unitárias se dão através de pallets; caixas ou 

gavetas, essas técnicas são mais utilizada para materiais de dimensões menores, 

como parafusos, arruelas, e alguns materiais de escritório; prateleiras utilizadas para 

acondicionar materiais de vários tamanhos, servem também de apoio de gavetas ou 

caixas padronizadas. (DIAS, 2010).  
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As prateleiras são muito utilizadas, por sua simplicidade e baixo custo de 

instalação; empilhamento trata-se de empilhamento vertical, aproveitando ao 

máximo o espaço de armazenagem, essa técnica é muito utilizada para estocar 

caixas e pallets.  

 
 
3.2.1 Estruturas de armazenagem  

 

As estruturas de armazenagem são equipamentos fundamentais para o 

aproveitamento de espaço, elas atendem os vários tipos de materiais a serem 

armazenados. Essas estruturas são produzidas a partir tubos modulares e 

perfurados, formando estantes, berços, mezaninos entre outras estruturas para ou 

outros dispositivos e sustentação de cargas. (MEDEIROS et al., 2011).  

Segundo Reis (2015) as estruturas mais utilizadas para a estocagem dos 

materiais são: 

 Porta pallets – é a estrutura mais utilizada para o acesso direto e unitário a 

cada pallet, é ótima para suprir a necessidade de armazenar produtos 

paletizados. Esse sistema é vantajoso por que facilita o controle de estoque e 

se adapta a qualquer espaço, peso ou dimensão do material a armazenar;  

 Estante – são para armazenamento de caixas individuais ou produtos soltos. 

Esta estrutura é mais indicada para os materiais que são depositados e 

retirados manualmente. Ótima solução para materiais fracionados, pois se 

adapta a qualquer necessidade; 

 Mezaninos – essa estrutura permite aproveitar ao máximo a altura útil de um 

local de armazenagem. Os mezaninos é uma ótima solução para aproveitar o 

espaço disponível. Ela é vantajosa porque multiplicam a superfície de galpões 

e locais, possui grande variedade de medidas e complementam com outras 

estruturas de armazenamento. 

Portanto, as estruturas de armazenagens são pensadas para facilitar 

manuseio e a movimentação interna de produtos e materiais, tem como objetivo 

reduzir tempo e custo e aumentar a utilização dos espaços do armazém.  

 

3.2.2 Movimentação de material 
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A movimentação de materiais tem o objetivo de controlar e manusear a 

recepção de materiais, fornecimento, devoluções, transferências e quaisquer 

transações de entrada e saída de material.  

A movimentação de material é sobre o movimento de produtos e materiais 

num pequeno espaço físico dentro de uma empresa ou armazém. Essa atividade 

logística tem a função de agilizar os processos de locomoção dos materiais dentro 

das empresas, desde as entradas dos materiais passando pelo processo produtivo 

até a expedição para os clientes (BOWERSOX; CLOSS, 2001). 

Os principais equipamentos para a movimentação dos materiais são: 

 Veículos Industriais – podem ser motorizados ou não, os principais tipos são 

os carrinhos industriais, empilhadeiras, rebocadores, autocarrinhos (AGV) e 

guindastes autopropelidos. São utilizados para auxiliar o processo produtivo e 

na armazenagem. (CULCHESK, et al. 2010). 

  Equipamentos de elevação e transferência – são equipamentos utilizados 

para mover materiais pesados, volumosos e desajeitados, em curtas 

distâncias, em elevação vertical ou em áreas com mais de um piso. (REIS, 

2015). Os Principais tipos são talhas, guindastes fixos, pontes rolantes, 

pórticos e semipórticos.  

Os equipamentos de movimentação são das estratégias de unitização de 

carga e dos procedimentos para armazenar e retirar produtos do estoque e do layout 

do espaço. 

 

3.2.3 Arranjo físico ou layout 

 

O arranjo físico são padrões de fluxo de materiais e de pessoas que circulam 

nas instalações. Um bom desenvolvimento do arranjo físico pode reduzir os custos, 

perda de tempo e melhorar a segurança na planta da empresa. O papel do arranjo 

físico é fornecer a indicação das movimentações de pessoas e materiais nas 

instalações e garantir as disposições físicas dentro e ao redor da empresa (LÉLIS, 

2014).  

 Segundo Slack (2008, p.136) “Quando as atividades estão arranjadas 

fisicamente de forma que há movimento excessivo de materiais, informação ou 

clientes, o sequenciamento do processo é uma questão a ser considerada.” O layout 
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propicia uma organização do espaço físico de uma empresa, tal qual não permite 

movimentações excessivas de materiais, informações e pessoas. 

À medida que o planejamento do processo e das instalações progride, há um 

contínuo intercâmbio de informações entre estas duas atividades, pois uma afeta a 

outra. Em geral, pode-se dizer que a meta de um arranjo físico é minimizar os custos 

totais dos fluxos, satisfazendo um conjunto de restrições especificadas pelo 

processo de manufatura. (LEITE; DINIZ, 2006). 

Segundo Lélis (2014) existem quatro tipos de arranjo físico: 

 Arranjo físico por processos – é mais indicado para processos com fluxos 

diferentes, baixos volume e alta flexibilidade para atender diversos tipos de 

produtos; arranjo físico por produto em linha é indicado para processos com 

altas quantidades de demanda é conhecido como linha de produção; 

  Arranjo físico de posição fixa – é indicado quando o local de serviço e quanto 

o de manufatura são fixos e os recursos são alocados até o produto ou local; 

  Arranjo físico celular – nele um conjunto de máquinas próximas entre si em 

um pequeno espaço e com pouca mão de obra, multifuncional, esse tipo de 

arranjo é capaz de produzir vários tipos de produtos com variados materiais. 

O arranjo físico é essencial para uma estratégia e armazenagem, pois facilita 

os fluxos de materiais, pessoas e veículos industriais, otimizando os espaços e 

auxiliando no controle dos materiais. 

 

3.3 embalagens 

 

As funções principais das embalagens é melhorar o desempenho nos 

manuseios, proteção e comunicação. Dias (2010, p. 162) diz que “o principal objetivo 

da embalagem é proteger o produto da melhor maneira possível, de acordo com a 

modalidade de transporte utilizado na distribuição, ao menor custo possível”. 

Há uma tendência das empresas utilizar um sistema de embalagens a fim de 

auxiliar o processo de movimentação de materiais, pois as embalagens ajudam a 

visualizar esses materiais no processo produtivo.   

Existem as embalagens para movimentação de cargas tais como: caixa vai e 

vem, muito utilizadas para abastecer as linhas de produção; gaiolas que são 

utilizadas em conjunto com equipamentos de movimentação; as bags que são 

grandes fardos para movimentar cargas em granel. (LÉLIS, 2016). 
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As embalagens destinadas para o transporte, que devem seguir algumas 

recomendações de conforme os produtos transportados. As mais usuais são: as 

embalagens plásticas termo encolhível é aplicada sobre garrafas, frascos e potes, 

que depois de exposto a uma forma de calor permite que se adapte a forma da 

embalagem primária; embalagem plástica shrink-wrap é uma embalagem à vácuo, 

uma película pré-esticada é colocada sobre a carga unitizada e paletizada, essa 

película  é encolhida por meio de aquecimento; caixas de papelão  é um material de 

baixo custo com resistência baixa a altas temperaturas; os tambores  geralmente 

são de aço ou plástico. (LÉLIS, 2016). 

 

3.4 Inspeção de recebimento 

 

É atribuída à inspeção de recebimento a verificação física e documental do 

recebimento de material, ou seja, após a compra dos materiais a carga é 

encaminhada para o recebimento, junto são entregues a nota fiscal que indica os 

itens comprados, neste ato é conferido à carga física e verificado se o fornecedor 

entregou todos os itens adquiridos. Depois os materiais são direcionados para o 

local de armazenagem destinado a eles. (REIS, 2015).  

Segundo Dias (2010, p. 154) a inspeção “trata-se da verificação da qualidade 

e/ou quantidade de um objeto. Exemplos: verificação por medição, contagem, 

pesagem, leitura de um instrumento; exame de um gráfico”. Alguns dos 

procedimentos de verificação física e atributos qualitativos são: 

 Identificação – a empresa identifica os produtos a partir do seu recebimento; 

 Manuseio e armazenamento do material – o local de armazenagem deve ser 

previsto de acordo com as necessidades de estocagem;  

 Registro de inspeção – os resultados da inspeção de recebimento devem ser 

registrados em um plano de registros. 

A inspeção no recebimento das mercadorias tem a função de verificar a 

normalidade dos materiais, a fim de garantir que os produtos estejam dentro das 

especificações técnicas e características realizadas no ato de aquisição dos 

produtos. 

 

4 GESTÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA LOGÍSTICO 
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É responsabilidade da gerência logística o planejamento das decisões 

estratégicas dentro da gestão da cadeia de abastecimento. Considerar o nível de 

serviço a ser oferecido ao cliente, determinar a quantidade e a localização de todos 

os tipos de instalações necessárias para a execução do processo logístico, definir 

fluxo e infraestrutura de recursos e instalações de toda rede logística, isto é, definir o 

fluxo dos produtos desde a origem até os pontos de destino (BALLOU, 1993). 

  A gestão de operações logísticas busca a racionalização do fluxo de 

produtos, facilitando uma utilização mais eficiente dos recursos logísticos e tem 

como objetivo buscar a eficácia operacional, buscar a maior eficiência logística, 

minimizar custos e investimentos de capital necessários a toda rede 

(CHRISTOPHER, 2009).  

A previsão da demanda é atividade crucial da operação logística, pois 

norteiam o planejamento e a coordenação de sistemas de informação logística, que 

pode ser em quantidade ou valor, pode ser total, por item, por cliente, por grupo de 

cliente, etc. Afetam a programação da produção e a compra de suprimentos da 

organização e também outros setores da organização com marketing, finanças, 

produção, vendas, etc. Ajudam a tomar decisões antecipadas e preparar a empresa 

no que diz a tendências na integração do processo de previsão dentro da empresa e 

em toda a cadeia de suprimento envolvida, na simulação via software dos fluxos de 

produto e informação pelo canal logístico, variando-se os níveis de estoque e 

avaliando decisões de transporte, processamento de pedidos e armazenagem 

(BOWERSOX, 2010). 

 

4.1 Canal de distribuição 

 

O canal de distribuição é constituído pelas estruturas de unidades 

organizacionais dentro da empresa e agentes e firmas comerciais fora dela, tais 

como os atacadistas e varejistas, por meio dos quais uma mercadoria ou um serviço 

são comercializados. 

Depósitos e centro de distribuição, bem como os Intermediários (atacadistas, 

distribuidores, representantes de venda e varejistas) que facilitam o fluxo dos 

produtos da fábrica até o consumidor, parte final da cadeia de suprimentos 

(BALLOU, 2006).  
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Para Santos (2011) existem alguns tipos de estratégias de distribuição mais 

utilizados pelas organizações, são elas: 

 Sistema de distribuição direta – nessa estratégia a empresa não utiliza 

nenhum tipo de intermediário, ela distribui seus produtos/serviços diretos aos 

seus consumidores. Ex. Dell; 

 Sistema de distribuição exclusivo – nessa estratégia a empresa utiliza poucos 

intermediários para que seus produtos/serviços cheguem aos consumidores, 

esses intermediários podem ser representantes de comerciais que levam os 

produtos até os varejistas; 

 Sistema de distribuição intensiva – nessa estratégia a empresa propõe 

colocar o maior numero de distribuidores possíveis, esse sistema é muito 

utilizado para produtos de alto consumo e preços relativamente baixos. 

O canal de distribuição é a atividade logística que a empresa escolhe para 

fazer com que seu produto chegue ao consumidor certo, no local e no momento em 

que eles escolheram. 

 

4.2 Custos logísticos 

 

Os custos com estoques representam cerca de 25% do valor dos estoques e 

1/3 dos custos logísticos totais. Esses custos são de capital, armazenagem e 

manuseio, obsolescência, danos e deterioração, pequenos furtos/perdas, seguro e 

custos de gestão do estoque. Os custos com transportes podem representar até 2/3 

dos custos logísticos, além desses dois custos, existe o custo com processamento 

de pedido, e a junção desses três custos constitui o custo global logístico da 

empresa (BALLOU, 1993). 

Segundo Alvarenga (2011, p. 43) “O que buscamos na logística não é 

somente minimizar o custo de Transporte ou de Estoque ou de Processamento do 

Pedido, mas sim minimizar a soma desses três custos”. A empresa deve buscar 

diminuir ao máximo esses custos, dentro da estrutura global de custos logísticos. 

 

 

 

 4.3 Desempenho da rede logística 
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As atividades logísticas devem ter seu desempenho monitorado e mensurado 

constantemente, essa atividade envolve prover informações regulares sobre as 

performances das atividades logísticas. Ex.: rotação de estoques, utilização de frota, 

custos de transporte, classificação de fornecedores, utilização de armazenagem e 

de atividades de processamento de pedidos, pedidos perfeitos, tempos de entrega, 

custos do depósito, custos administrativos, retenção do cliente, retorno do 

investimento (BALLOU, 1993).  

Os monitoramentos podem ser de custo, serviço ao cliente, produtividade, 

gestão do ativo ou qualidade comparação com os padrões de desempenho 

estabelecidos e ação corretiva, se necessário. Objetivo é identificar problemas e 

oportunidades para melhorar a eficiência e a eficácia do processo logístico. 

Essas medições dão-se através de relatórios ou auditorias anuais em estoque 

físicos, a fim de corrigir discrepâncias nos registros e bases de dados.  Diagnóstico 

do sistema das funções logísticas como um todo. E também Benchmarking medida 

externa de comparação com as melhores práticas de logística (BALLOU, 1993). 

 

4.4 Tecnologia e sistemas de informações em logística 

 

Gestão das informações logísticas deve apoiar a tomada de decisão para 

alcançar os objetivos logísticos estabelecidos pela organização, potencializando 

fontes de vantagem competitiva para as empresas. 

Níveis de estoques, pedidos recebidos, roteirização e programações de 

veículos, documentações de transportes e faturas, localização de veículos, previsão 

de demanda, sequenciamento de pedidos, tempos de entrega, custos de 

estocagem, custos de armazenagem, fornecedores, validade dos produtos são todos 

os dados pertinentes ao sistema de informações logísticas. Essas informações são 

operadas a partir de softwares e hardwares, que gerenciam através da tecnologia da 

informação todas as operações logísticas. Os sistemas de informações logísticos 

fornecem dados e apoio para a tomada de decisões logísticas, que geralmente é 

parte do sistema de informações da empresa, ele buscar a sincronização da cadeia 

de suprimentos e a expansividade e compartilhamento de informações e previsões 

ao longo de toda a cadeia (PORTO et al., 2011).  

4.5 Operadores Logísticos 
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Os operadores logísticos são empresas terceirizado que prestam serviço para 

executarem as atividades logísticas de seus clientes. Essas empresas operam 

centros de armazenagem e distribuição, gerenciam estoques, gerenciam transporte, 

selecionam produtos, reempacotam, etiquetam, montam, separam, etc. fornecem 

serviços logísticos isolados ou integrados, de acordo com as necessidades 

específicas de seus clientes (BALLOU, 1993). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio deste estudo, conclui-se que a gestão da cadeia de abastecimento é 

de extrema importância para empresa, pois torna os processos logísticos mais 

eficientes e reduz custos operacionais, isso ajuda a empresa atingir seus objetivos 

organizacionais. A logística propicia condições para as empresas competirem de 

forma mais eficiente em um mercado competitivo, já que as atividades logísticas são 

essenciais para o bom desempenho das organizações. 

 Com o grande crescimento da concorrência, empresas que trabalham toda a 

cadeia de suprimentos de forma integrada, conseguem entregar serviços logísticos 

de qualidade para todos os clientes da rede, resultando em menores custos, 

consequentemente aumentando seus lucros. A eficiência da gestão da cadeia de 

abastecimento possibilita para as empresas poder de competição, pois elas estão 

sempre perto dos seus clientes e assim conseguem se diferenciar de seus 

concorrentes, alcançando o consumidor final, que é o destino de toda cadeia de 

abastecimento.  

Desta forma, o referido estudo demonstrou como é possível para uma 

empresa utilizar toda rede integrada para ganhar vantagem competitiva e se 

consolidar em um ambiente de alta concorrência. 

Portanto é necessário que empresários e gestores façam uso correto das 

atividades logísticas, pois só assim terão sucesso em suas ações conseguindo 

assim alcançarem os objetivos organizacionais. 
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