
MÓDULO 4

OPERAÇÃO E LOGÍSTICA



O termo “logística” foi aplicado inicialmente num contexto militar. Onde sua
função estava relacionada ao fornecimento de suprimentos militares às
tropas nos campos de batalha. Grandes generais da antiguidade, se
utilizavam da logística como uma alternativa eficiente para abastecer suas
tropas com armas e munições, alimentos e remédios, na melhor localização
possível, atendendo assim a estratégia de batalha adotada por esses
exércitos.

Durante o decorrer da história, tivemos muitos eventos onde a utilização da
logística se mostrou fundamental para o sucesso de muitas civilizações. Por
exemplo, o descobrimento do Brasil no período das grandes navegações,
pode ser caracterizado hoje como a utilização de transporte internacional na
busca por vantagem competitiva no mercado consumidor da época.

FUNDAMENTOS DA LOGÍSTICA EMPRESARIAL; DEFINIÇÃO E EVOLUÇÃO
DA LOGÍSTICA; ATIVIDADES LOGÍSTICAS E FUNÇÃO ESTRATÉGICA DA
LOGÍSTICA NA EMPRESA.
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AULA 1



A logística com a conhecemos se originou durante a revolução Industrial
(1760 a 1840) com a surgimento das organizações industriais e
Administração através dos estudos de Frederick W. Taylor (na virada do séc.
XX) com o advento de máquinas e da produção em massa. Com a função de
abastecer os departamentos dessas organizações, a função logística se
propunha a controlar o estoque de matérias-primas que abasteciam
produção, e os estoques de produtos manufaturados, que seriam
distribuídos para os varejistas locais. 

Consiste dos procedimentos de planejar e controlar, o transporte e
armazenagem de produtos ou serviços e das informações, desde o ponto de
origem até o ponto de consumo, objetivando satisfazer todos os requisitos
do consumidor. Sua missão principal é disponibilizar o produto ou serviço
certo, no lugar certo, no tempo certo e nas condições combinadas com o
cliente. (BALLOU, 2007).

As atividades realizadas pela logística podem ser caracterizadas pela gestão
do fluxo de materiais e informações pela cadeia de suprimentos, visando
atender às necessidades operacionais da empresa e os desejos dos
consumidores.

Desse modo, a gestão da cadeia de suprimentos (do inglês Supply Chain
Management) destaca as interações logísticas que ocorrem nos diversos
departamentos da empresa, com os outros componentes dessa cadeia
como fornecedores e clientes. Por definição, o Supply Chain Management –
SCM consiste na gestão de todos os recursos (materiais, equipamentos,
recursos financeiros, informações e pessoas) desde a seleção dos
fornecedores e aquisição da matéria prima, passando pelo recebimento,
produção e distribuição física para os consumidores finais. Podendo ainda
estar inclusos aqui, os serviços de pós-venda e assistência técnica (BALLOU,
2007).
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E afinal, qual a
definição de logística?



 O modelo de gerenciamento da cadeia de suprimentos (Figura 1) apresenta
o escopo dessa definição. Trata-se da coordenação do fluxo de materiais ao
longo das funções administrativas das empresas, com o intuito de
desenvolver vantagem competitiva e receita financeira para as empresas
que compõem a cadeia de suprimentos. Integrando ambiente interno
(departamentos) e externo (fornecedores e clientes).
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Fonte: Mentzer et al., 2001 apud Ballou, 2007, p. 28.

Bowersox et. al., (2014, p. 4) defendem que “as operações da cadeia de
suprimentos exigem processos gerenciais que que atravessam as áreas
funcionais dentro de cada empresa e conectam fornecedores, parceiros
comerciais e clientes através das fronteiras organizacionais”.  

Assim o aspecto de colaboração da cadeia de suprimentos se evidencia pela
necessidade de posicionamento estratégico dessas empresas alinhando
seus objetivos de eficiência operacional, redução de custos, qualidade de
produtos (ou serviços) e satisfação dos consumidores. 



O transporte é a função logística que trata da movimentação física de
produtos, e a disponibilização geográfica dos estoques na cadeia de
suprimentos. As necessidades das empresas relacionadas ao transporte
podem ser atendidas através da Terceirização, ou seja, com a contratação de
fornecedores (transportadores) ou operadores logísticos que são
remunerados pela realização esse transporte. 

Isso pode ocorrer através de uma contratação esporádica de frete, ou por um
contrato de prestação de serviço com esse fornecedor. Normalmente é
utilizada para reduzir os custos operacionais, visto que a empresa
contratante não precisa de adquirir equipamentos, veículos ou contratar
pessoas destinadas a prestação desse serviço.
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GESTÃO DE TRANSPORTES; INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE
TRANSPORTES; MODAIS DE TRANSPORTE E SUAS CARACTERÍSTICAS;
ANÁLISE DA ESCOLHA DO MODAL.

AULA 2

O custo de transporte é o pagamento por carregamento entre duas
localizações geográficas e as despesas de manter o estoque em trânsito. Os
sistemas logísticos deveriam utilizar transportes que minimizam o custo
total do sistema. Isso pode significar que o método menos dispendioso de
transporte pode não resultar no menor custo total da logística (BOWERSOX,
ET. AL., 2014, P. 39).



Ou ainda pela Verticalização do serviço, quando a própria empresa realiza o
transporte através de funcionários (motoristas) com uma frota própria de
veículos. Nesse caso a operação tende a ter custos maiores, mas por outro
lado mais controle da operação por parte da empresa contratante. Pode
ainda ser considerada quando a o serviço de transporte é altamente
especializado e não se tem fornecedores de qualidade disponíveis no
mercado local.

A consistência do transporte é outro ponto importante a ser considerado na
contratação ou não de um operador logístico. Isso se refere a variação no
tempo necessário para a realização do serviço de transporte. Assim, um
fornecedor é considerado consistente quando realiza suas entregas dentro
da previsibilidade de sua programação de transporte, sem atrasos e sem
avarias nos produtos transportados. 

A consistência reflete a confiabilidade no transporte e isso deve ser
considerado na avaliação de um operador logístico, pois quando o
transporte não é consistente, é necessário um maior volume de estoque na
cadeia de suprimentos para compensar possíveis oscilações de mercado e
atrasos na distribuição, o que acarreta mais custos operacionais e com isso,
uma queda na competitividade e na viabilidade financeira da operação
logística. Assim no projeto de um sistema logístico, é de grande importância
o alinhamento entre os custos do transporte e a qualidade do serviço
(BOWERSOX, ET. AL., 2014).

A matriz de transportes consiste em toda a infraestrutura física disponível
para movimentação e armazenagem de materiais em determinada região
geográfica, como: rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, terminais de carga,
centros de distribuição, entre outros. E os modais de transportes são
utilizados para a realização o transporte desses materiais na matriz de
transportes.

Os cinco modais de transporte são: rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo
e dutoviário. Cada um desses modais tem características específicas para
atender as necessidades de transporte de mercadorias atendendo às suas
especificações técnicas.
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O transporte rodoviário é responsável por cerca de 60% da movimentação
de mercadorias no Brasil. É o serviço de transporte realizado em caminhões,
carretas ou veículos automotores por meio terrestre. Caracteriza-se pelo
serviço “ponto a ponto”, ou seja, pode ser realizado de ponto de origem ao
ponto de destino. A flexibilidade e a velocidade são vantagens desse modal
em relação aos outros. No entanto, apresenta altos custos de frete e, em
geral, possui pouca capacidade de carga (BALLOU, 2007).
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OS 5 MODAIS DE TRANSPORTE

1 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

TRANSPORTE FERROVIÁRIO2

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO3

O modal ferroviário consiste no transporte em ferrovias. Tem como
principais vantagens competitivas a grande capacidade cargas e os baixos
custos de frete. Mas devido a baixa disponibilidade de linhas férreas
disponíveis para o transporte de cargas no país, esse modal apresenta baixa
flexibilidade, e ainda pouca velocidade no transporte, muitas vezes em
decorrência da dificuldade de transporte em grandes centros urbanos. 

As mercadorias transportadas neste modal são de baixo valor agregado e
em grandes quantidades como: minério, produtos agrícolas, fertilizantes,
carvão, derivados de petróleo, entre outros. Além da baixa oferta de
infraestrutura de transporte, o sistema ferroviário apresenta também
problemas relacionados com a viabilidade econômica de algumas ferrovias
que permanecem subutilizadas (BALLOU, 2007).

O transporte aquaviário (ou hidroviário) é realizado por embarcações de
diversos tipos, tamanhos diferentes a depender da região de navegação e/ou
das características da carga.
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TRANSPORTE AÉREO4

Esse modal pode ser classificado em 3 (três) categorias principais, são elas:
transporte marítimo, quando a navegação ocorre no mar; transporte fluvial,
quando realizado em rios e o lacustre se a navegação é realizada em lagos

Ainda sobre o transporte marítimo é possível uma subclassificação em
relação a aplicação comercial e mercado consumidor, são eles: navegação
de longo-curso, é realizada na exportação e importação de mercadoria, pois
utiliza águas internacionais em seu trajeto; e a navegação de cabotagem,
que consiste no transporte (marítimo) doméstico, entre os portos nacionais,
a fim de movimentar mercadorias dentro do território nacional. A
cabotagem tem sido uma alternativa interessante às dificuldades do
transporte rodoviário, principalmente quanto a capacidade de carga
(BALLOU, 2007).

Transporte aéreo é realizado em aeronaves específicas para esse fim (aviões
cargueiros) ou em aviões de passageiros, utilizando seu departamento de
cargas. Muitas companhias aéreas adotam esse modelo de
compartilhamento da aeronave para otimizar o espeço útil da aeronave e
atender ao serviço de transporte de cargas e encomendas expressas.   

Assim como no aquaviário, o aéreo tem a como característica a possibilidade
de realizar esse transporte nacional (doméstico) ou internacional. Pela
disponibilidade e distribuição dos aeroportos, esse modal conta com grande
flexibilidade e velocidade. Sendo altamente indicado para mercadorias de
alto valor agregado, cem embalagens mais leves e pouco volume, ou ainda
com uma característica de urgência na entrega. Por exemplo é o modal mais
utilizado em serviços de emergência médica e para o transporte de órgãos
para transplante (BALLOU, 2007).

Com o modal aéreo pode-se atingir qualquer ponto do planeta, em apenas
algumas horas, sendo esta opção altamente interessante para cargas de alto
valor ou de alta perecibilidade, produtos de alta tecnologia, ou amostras que
necessitem chegar rapidamente ao seu destino.
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Já o modal dutoviário consiste na movimentação de produtos utilizando-se
de dutos e tubulações para isso. Normalmente é usado para o transporte de
líquidos e gases, sendo muito adotado pelo setor petroquímico. Um
exemplo desse modal é o gasoduto Brasil-Bolívia, um projeto firmado entre
os dois países para o transporte de gás natural (BALLOU, 2007). 

5 MODAL DUTOVIÁRIO

ARMAZENAGEM E GESTÃO DE ESTOQUES; GESTÃO DE ESTOQUE PARA
CONTROLE DA DEMANDA; TIPOS DE ESTOQUE; EMBALAGEM; O CUSTO DO
ESTOQUE; TEMPO DE REPOSIÇÃO; ESTOQUE MÍNIMO.

AULA 3

A armazenagem da logística é responsável por todo o gerenciamento de
materiais estocados na cadeia de suprimentos, seu manuseio e
embalagem, garantindo a integridade física desses materiais e a rotatividade
do estoque. “Sem a quantidade adequada de estoque, podem ocorrer a
perda de vendas e a insatisfação do cliente” (BOWERSOX, ET. AL., 2014, P.
160). Além disso, a falta de estoque de matéria prima pode comprometer a
produção, ocasionado a parada indesejada da linha de montagem e com
isso, elevando os custos de toda a operação logística.

Estoque é um ativo atual que deve oferecer retorno sobre o capital
investido. O retorno sobre investimentos em estoque é o lucro
marginal sobre vendas que não ocorreria sem o estoque. [...]
Embora os níveis de estoque agregado nos diversos setores da
economia tenham diminuído, muitas empresas ainda mantêm mais
estoque que o necessário para apoiar seus requisitos comerciais
(BOWERSOX, ET. AL., 2014, P. 162).
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Consideramos estoque o acúmulo de todo aquele material (produto-final,
matéria prima ou produto inacabado) utilizado na produção e/ou
comercialização de empresas com o objetivo de abastecer o mercado
consumidor. Assim é importante manter níveis equilibrados de estoque,
para que não faltem ao mercado, nem sobrem no depósito (armazém)
acarretando custos extras a operação.

Dentro do deposito, o manuseio de materiais é uma atividade
importante. Os produtos devem ser recebidos, movimentados,
armazenados, classificados e montados para atender os requisitos do
pedido do cliente. A mão de obra direta e o capital investido em
equipamentos de manuseio de materiais são elementos significativos
do custo logístico total (BOWERSOX, ET. AL., 2014, P. 40).

Os custos de estoque estão relacionados não só com o capital imobilizado
investido em materiais, mas também com a mão de obra necessária para a
movimentação, e gestão desse estoque, com os equipamento e instalações
físicas desse armazém. E ainda com os sistemas de segurança patrimonial e
de fluxo de informações necessários para garantir a integridade do estoque
e seu fluxo logístico de entrada e saída do armazém para serem entregues
aos consumidores.

Com o objetivo de equilibrar os estoques mediante as incertezas do
mercado, sejam quanto a possíveis falhas de fornecimento como a grande
variação de volume da demanda, as empresas têm de dedicado a gerir os
níveis de estoque de forma mais eficiente. Para tanto é fundamental que as
empresas adotem um estoque de segurança para amortecer as variações do
mercado.

Os estoques de segurança representam o maior potencial para a
melhoria do desempenho logístico. O nível de estoque de segurança
é de natureza operacional e pode ser ajustado rapidamente no caso
de um erro ou mudança da política de estoque (BOWERSOX, ET. AL.,
2014, P. 163).



O estoque de segurança é a quantidade mínima de estoque necessária para
não faltar produtos no mercado, ao mesmo tempo que de ter uma rápida
reposição para que tenha um fluxo constante de estoque abastecendo a
cadeia de suprimentos.  

Enquanto o estoque médio pode ser considerado como o nível mais
frequente (em média) desse estoque, ao longo do tempo. Considerando as
variações de mercado e o fluxo de abastecimentos, o estoque médio deve
acompanhar os níveis de demanda por um determinado período. Por
exemplo, em produtos que tem uma demanda sazonal, o estoque médio vai
reduzir a partir da redução dessa demanda, e vai aumentar o seu volume
quando essa demanda for elevada.

Dessa forma é importante que as empresas busquem por uma redução dos
níveis de estoques em toda a cadeia de suprimentos, pois é através de um
sistema logístico integrado que alinha a disponibilidade dos produtos às
necessidades do mercado consumidor, que se pode alcançar vantagens
competitivas e se diferenciar perante a concorrência. O estoque mais enxuto
melhora a capacidade do abastecimento e seu fluxo contínuo aumenta a
velocidade de reposição dos produtos no ponto de venda (BOWERSOX, ET.
AL., 2014).
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ARMAZENAGEM E GESTÃO DE ESTOQUES; GESTÃO DE ESTOQUE PARA
CONTROLE DA DEMANDA; TIPOS DE ESTOQUE; EMBALAGEM; O CUSTO DO
ESTOQUE; TEMPO DE REPOSIÇÃO; ESTOQUE MÍNIMO.

AULA 3

A logística conecta os componentes da cadeia de suprimentos por meio das
suas interrelações operacionais e relações comerciais desde a aquisição de
matéria prima, passando pela manufatura até a distribuição para os
consumidores. Assim o serviço logístico pode ser avaliado de acordo com a
sua disponibilidade, o desempenho operacional e a confiabilidade dos
fornecedores. A logística fornece então os meios para a realização do serviço
ao cliente dentro das suas expectativas de custos, tempo e localização,
gerando vantagem competitiva para as empresas fornecedoras desse serviço
(BOWERSOX ET. AL, 2014).

Uma cadeia de suprimentos consiste em todas as partes envolvidas,
direta ou indiretamente, na realização do pedido de um cliente. Ela
inclui não apenas o fabricante e os fornecedores, mas também
transportadoras, armazéns, varejistas e até mesmo os próprios
clientes. Dentro de cada organização, assim como em um fabricante,
a cadeia de suprimentos inclui todas as funções envolvidas na
recepção e na realização de uma solicitação do cliente (CHOPRA;
MEINDL, 2011).

O que é uma cadeia
de suprimentos?
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A cadeia de suprimentos é dinâmica e envolve um grande fluxo de
informações contínuas e recursos em diferentes estágios. Recursos como
matérias primas, produtos, equipamentos, pessoas, além das informações,
necessitam fluir ao longo da cadeia de suprimentos para intensificar as
“sinapses” entre os membros dessa cadeia. Essa integração é fundamental
para que a gestão da cadeia de suprimentos possa garantir vantagens
competitivas às empresas que atuam no mercado em relação às
necessidades propostas por seus consumidores.
 
O objetivo de cada cadeia de suprimentos deve ser maximizar o valor geral
gerado. Sendo o “valor” entendido como a diferença entre o que o cliente
percebe por que vale aquele produto e todos os custos da operação. Se para
o cliente, o valor é a dimensão a ser explorada, para a cadeia de suprimentos,
essa dimensão é a “lucratividade”. Ou seja, a diferença entre a receita gerada
por toda a cadeia e as despesas incorrida pela operação da cadeia de
suprimentos. A primeira variável está relacionada com percepção do cliente,
e a segunda com o resultado financeiro agregado a cadeia de suprimentos
(CHOPRA; MEINDL, 2011).



Segundo Chopra e Meindl (2011, p. 8) “o gerenciamento bem-sucedido da
cadeia de suprimentos requer muitas decisões relacionadas ao fluxo de
informações, produtos e fundos”. Dessa forma é possível identificar 3 (três)
fases de decisão na cadeia de suprimentos. São elas:
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1
Estratégia ou projeto de cadeia de suprimentos : fase inicial, onde
a empresa define com será projetada a cadeia de suprimentos,
visando atender aos requisitos dos clientes (valor) e das empresas
que deverão compor os elos da cadeia (lucratividade);

2
Planejamento da cadeia de suprimentos : consiste na
configuração da cadeia de suprimentos, considerando sua
estrutura, dimensão e os relacionamentos comerciais com todos
os fornecedores. A cadeia deve ser planejada a partir das
necessidades dos clientes;

3

Operações da cadeia de suprimentos: nessa fase as empresas
tomam decisões relacionadas a operações propriamente dita, ou
seja, quanto aos pedidos dos clientes, a aquisição de matéria prima
para a produção/manufatura, a armazenagem e o transporte
desses produtos visando atender aos pedidos realizados, dentro do
prazo esperado e custos competitivos.

Dessa forma a estratégia competitiva de uma cadeia de suprimentos pode
ser entendida como a relação das empresas que compõem essa cadeia,
visando atender as necessidades dos consumidores, por meio da oferta de
produtos e serviços de qualidade e preço competitivo, em relação aos seus
concorrentes diretos.
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