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RESUMO 

 

Este artigo apresenta a importância da logística no gerenciamento estratégico de 
armazenagem e transporte nas empresas. Ao longo dos anos a logística passou por 
várias mudanças e se tornou um fator importante dentro das organizações, pois 
pode ser considerada um diferencial na agregação de valor dos produtos. O 
gerenciamento logístico vem sendo percebido pelas empresas como diferencial 
competitivo contribuindo para o crescimento da organização, aumento de produção, 
lucros e satisfação do cliente. O objetivo deste trabalho é analisar o processo 
logístico de armazenagem dos produtos em uma empresa do ramo alimentício e 
reconhecer como é feito o transporte, qual tipo de modal e verificar como é realizado 
o planejamento de distribuição dos produtos.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Logística. Gerenciamento estratégico. Armazenagem.  

Transporte. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Buscando um diferencial inovador para a cadeia de suprimentos e conquistar o 

cliente que está mais exigente e manter-se no mercado que está cada dia mais 

competitivo, qualquer empresa deve ter eficiência, agilidade e tomada de decisão 

eficaz. 

 

Das diversas áreas existentes em uma empresa, a área da logística é vista 

atualmente como oportunidade de crescimento organizacional de forma estratégica, 
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buscando agregação de valor para os clientes e fornecedores da empresa. Segundo 

Bowersox e Closs (2004, p.19) “a implantação das melhores práticas logísticas 

tornou-se uma das áreas operacionais mais desafiadoras e interessantes de 

administração nos setores públicos e privados”, uma vez que a logística existe para 

satisfazer e ajudar a criar valor para o cliente pelo menor custo total possível. 

 

A logística ao longo dos anos passou por várias mudanças e se tornou um fator 

importante dentro das organizações, pois pode ser considerada um diferencial na 

agregação de valor dos produtos. A importância do gerenciamento logístico vem 

sendo percebida pelas empresas como uma forma de crescimento, aumento de 

produção, lucros e satisfação do cliente.  

 

No âmbito da logística o gerenciamento estratégico, principalmente do setor de 

armazenagem, tem papel fundamental na criação de valor, fidelização do cliente e 

no número de vendas, consequentemente impactando ao lucro da empresa. 

Segundo Ballou (2006, p.33), “[...] para incontáveis empresas no mundo inteiro, a 

logística vem se transformando num processo cada vez mais importante de 

agregação de valor, por incontáveis razões”. 

 

Este trabalho tem por objetivo geral analisar o processo logístico de armazenagem 

dos produtos em uma empresa do ramo alimentício. Os objetivos específicos foram 

identificar o processo de gerenciamento de armazenagem e analisar a eficácia do 

sistema de informação que gerencia o estoque. Reconhecer como é feito o 

transporte, qual tipo de modal e verificar como é realizado o planejamento de 

distribuição dos produtos. 

 

O transporte segundo Ballou (2006, p.149), “representa o elemento mais importante 

em termos de custos logísticos para inúmeras empresas”. É utilizado desde os 

primórdios para atender as demandas de mercadoria, no tempo e no prazo certo de 

acordo com as necessidades do cliente.  
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Portanto, a partir deste estudo de caso será possível identificar quais são os 

aspectos positivos e negativos no processo logístico de gerenciamento no setor de 

armazenagem e transporte da empresa do ramo alimentício. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LOGÍSTICA  

O conceito de logística existe desde os primórdios, pois era utilizada inicialmente 

para atender as necessidades durante as guerras, visto que os soldados percorriam 

longas distâncias e necessitavam de se organizar de modo que carregassem tudo 

que iriam necessitar.  Segundo Bowersox e Closs:                                           

A logística é singular nunca para! Está correndo em todo o mundo, 24 horas 
por dia, sete dias por semana, durante 52 semanas por ano. Poucas áreas 
de operações envolvem a complexidade ou abrange o escopo geográfico 
característicos da logística. O objetivo da logística é tornar disponíveis 
produtos e serviços no local onde são necessários, no momento que são 

desejados. (BOWERSOX; CLOSS, 2004, p.19) 
 

Ballou (2006, p.29) completa dizendo que: 

A Logística / Cadeia de Suprimentos é um conjunto de atividades funcionais 
(transportes, controle de estoques, etc.) que se repetem inúmeras vezes ao 
longo do canal pelo qual matérias-primas vão sendo convertidas em 
produtos acabado, aos quais se agrega valor ao consumidor. 

 
 
A atividade logística no Brasil evoluiu rapidamente nos últimos anos e passou por 

profundas transformações em direção a maior sofisticação. Na perspectiva de 

Fleury; Wanke; Figueiredo (2000, p.19):  

Durante a década de 90, a logística, no Brasil, passou por extraordinárias 
mudanças. Pode-se mesmo afirmar que passamos por um processo 
revolucionário, tanto em termos das práticas empresariais, quanto da 
eficiência, qualidade e disponibilidade da infraestrutura de transportes e 
comunicações, elementos fundamentais para a existência de uma logística 
moderna.  

 

Nas empresas brasileiras a logística representou no início um momento de riscos, 

pois mudanças precisaram ser implantadas devido as possibilidades de melhorias 

de qualidade do produto ou serviço aumentando assim, a competitividade no 

mercado. 
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No campo empresarial a visão sobre a logística vem se transformando, pois 

segundo Fleury; Wanke; Figueiredo (2000, p. 29) passou a ser vista como uma 

atividade de estratégia, uma ferramenta gerencial, fonte potencial de vantagem 

competitiva. E contribuiu na atividade econômica, colaborando com a estrutura de 

custos da organização.  

 

Com a evolução dos sistemas de informação, tornou-se possível aprimorar o projeto 

do sistema logístico da empresa, e gerenciar de forma integrada os setores de 

estoque, armazenagem, transporte, compras, processamento de pedidos dentre 

outros.  

 

Ching (1999), completa dizendo que: 

A logística integrada nas organizações busca unir todos os setores da 
empresa, para que se tenha melhor controle. Autor complementa dizendo 
que: A logística procura agrupar as diversas atividades da empresa 
relacionadas aos processos de produção e distribuição de seus produtos 
aos clientes e consumidores finais. Esse agrupamento vai permitir que a 
empresa melhor controle e maior integração dos diferentes departamentos, 
que originalmente tinha a visão limitada de suas áreas de atividade. Muitas 
vezes, prevaleciam os interesses individuais, não importando o 
envolvimento que cada departamento tinha sobre a distribuição dos 
produtos finais e consequente influencia em toda a empresa. (CHING, 1999, 
p. 328) 

 

Fleury; Wanke; Figueiredo (2000, p.31) afirma que “na base do moderno conceito de 

logística integrada está o entendimento de que a logística deve ser vista como um 

instrumento de marketing, uma ferramenta gerencial, capaz de agregar valor por 

meio dos serviços prestados”. 

 

2.2 ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO DA LOGÍSTICA/ CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

 

A estratégia e planejamento dentro de qualquer organização têm como finalidade 

auxiliar e orientar o alcance de objetivos, realização de metas da empresa e 

participação de mercado. Segundo Ballou (2006): 

Definir a orientação estratégica de uma empresa a fim de capacitá-la a 
atingir, entre outros, seus objetivos em matéria de lucros, crescimento e 
participação no mercado, deve ser sempre a primeira e a mais importantes 
das preocupações para a gerência. Trata-se de um processo criativo, um 
processo futuro [...]. (BALLOU, 2006, p. 49). 
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Tavares (2000) elenca um conjunto de conceitos que incorporam o termo 

Estratégico: 

Planejamento Estratégico: técnica administrativa que objetiva manter uma 
organização como um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente, 
identificando oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos para o 
cumprimento de sua missão. 
Administração Estratégica: processo contínuo e iterativo que visa capacitar 
a organização de forma a permitir que as tomadas de decisões estejam de 
acordo com as decisões estratégicas. 
Decisão Estratégica: é toda aquela que resulta numa nova maneira de 
distribuir ou utilizar os recursos básicos da empresa; nem toda decisão 
estratégica é de longo prazo, embora seja, necessariamente, de longo 
alcance. Envolve, portanto, os escalões superiores da organização. 
(TAVARES, 2000, p.156) 
 
 

Conforme Oliveira (2014) planejamento estratégico é: 

[...] o processo administrativo que proporciona sustentação metodológica 
para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando 
ao otimizado grau de interação com os fatores externos - não controláveis - 
e atuando de forma inovadora e diferenciada. (OLIVEIRA, 2014, p.17) 

 

Xavier (2008) diferencia Logística e a Gestão da Cadeia de Suprimentos ao propor 

que a primeira é vista como parte integrante da última, ou seja, a Gestão da Cadeia 

de Suprimentos vai além da Logística ao buscar integração e coordenação entre os 

membros da cadeia de suprimentos. O objetivo é maximizar a competitividade e a 

lucratividade da empresa e de seus parceiros. As decisões estratégicas de 

transporte conforme Ballou (2006) envolvem seleção dos modais, o volume de cada 

embarque, as rotas e a programação.  

 

2.3 ARMAZENAGEM  

 

A armazenagem refere-se à administração do espaço necessário para manter 

estoques. “Envolve problemas como localização, dimensionamento de área, arranjo 

físico, recuperação do estoque, projeto de docas ou baias de atracação e 

configuração do armazém" (BALLOU, 1993, p. 40). Este processo engloba 

mercadorias com o objetivo de acrescentar valor e produzir resultados. 

 

De acordo com Braga; Pimenta; Vieira (2010) o objetivo do armazenamento é 

utilizar, de maneira eficaz, o espaço nas três dimensões (comprimento, largura e 

altura). 
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O ponto de partida para uma operação de armazenagem eficiente consiste em 

compreender as motivações, procedimentos e necessidades dos clientes: como se 

dão os seus processos industriais, de que tipo de armazenagem necessitam e em 

que circunstância essa operação se entrelaça com os demais elementos da cadeia 

de transporte e distribuição física (RODRIGUES, 2003). 

 

O planejamento é essencial para que o processo de armazenagem aconteça de 

forma eficiente e eficaz. Sua ausência pode causar problemas para a empresa, uma 

vez que o aproveitamento incorreto do espaço reduz a capacidade de armazenagem 

e prejudica o endereçamento fixo dos materiais e produtos, FIFO (do inglês, first in, 

first out), e não permitindo que se tenha um fluxo de movimentação adequado 

(MARTINS, 2001; BALLOU, 2006).  Segundo Pozo: 

Este método é baseado na cronologia das entradas e saídas. O 
procedimento de baixa dos itens de estoque é feito para ordem de entrada e 
saídas. O procedimento de baixa dos itens de estoque é feito para ordem de 
entrada do material na empresa, o primeiro que entrou será o primeiro que 
sairá, e assim utilizarmos seus valores na contabilização do estoque. 
(POZO, 2010, p.76) 

 

2.4 ESTOQUE 

 

Os materiais, produtos ou suprimentos disponíveis em uma empresa são chamados 

de estoque. Este pode ser de matéria-prima, produtos em processo ou produtos 

acabados e tem por objetivo atender as necessidades do consumidor de forma que 

os produtos ou serviços estejam acessíveis ao cliente.  

O estoque é definido como acumulação de recursos materiais em um 
sistema de transformação. Algumas vezes estoque também e usado para 
descrever qualquer recurso armazenado. Não importa o que está sendo 
armazenado como estoque, ou onde ele está posicionado na operação, ele 
existira porque existe uma diferença de ritmo ou de taxa entre fornecimento 
e demanda. (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 1997) 

 

Bowersox e Closs demonstra o objetivo do estoque dentro das organizações: 

O objetivo é fornecer o serviço desejado ao cliente mantendo o mínimo em 
estoque, consistente com o menor custo total possível. Estoques excessivos 
podem compensar deficiências no projeto básico de uma rede logística e, 
até certo ponto, deficiências de competência gerencial. No entanto, 
utilizados para acomodar tais situações, resultam, em última instância, em 
custo logístico total mais alto do que necessário. (BOWERSOX; CLOSS, 
2004, p. 41)  
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A gestão de estoque deve estar presente dentro das organizações que buscam estar 

sempre na frente quando o objetivo é a satisfação do cliente, pronto atendimento e 

disponibilidade de fornecimento em menor tempo de produtos ou serviços.  

Segundo Ballou: 

 

Gerenciar estoques é também equilibrar a disponibilidade dos produtos, ou 
serviço ao consumidor, por um lado, com custos de abastecimento que, por 
outro lado, são necessários para um determinado grau dessa 
disponibilidade [...]. O objetivo primário do gerenciamento de estoque é 
garantir que o produto esteja disponível no tempo e nas quantidades 
necessárias. É algo que se julga normalmente com base na probabilidade 
de atendimento do pedido com um produto do estoque atual. (BALLOU, 
2006, p.279) 

 

Manter um estoque adequado requer planejamento e investimento da empresa, pois 

quanto mais produtos são necessários ter em estoque, maior é o investimento neste 

setor, consequentemente maior é o risco assumido, pois podem acabar itens 

essenciais no estoque o que altera a relação com o cliente, ou ocorrer de sobrar 

material e este passar da validade não podendo ser comercializado.  

 

2.4.1 – Inventário Físico 

 

Segundo Pozo:  

As organizações efetuam contagem física de seus itens em estoques, em 
processos e no acabado para comparar a quantidade física com os dados 
contabilizados em seus registros, a fim de eliminar as discrepâncias que 
possam existir entre os valores contábeis, dos livros, e o que realmente 
existe em estoque. Serve, também, o inventário, isso é muito importante 
para a apuração do valor total de estoque para efeito de balanço do não 
fiscal e seu imposto de renda. (POZO, 2010, p.85)  

 

As empresas realizam periodicamente a contagem física de seus produtos em 

estoque para verificar se o que consta em sistema é a mesma quantidade que está 

na contagem física.  

 

O endereço é a orientação para facilitar a movimentação e localização dos materiais 

em estoque. Sua função é auxiliar no processo de contagem e localização dos itens. 
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Todas as atividades desenvolvidas nas áreas de armazenagem e estoque 

necessitam de um sistema de informação que auxilie e facilite o desempenho das 

operações, uma vez que envolve muitos dados e informações. Para Stair, conforme 

citado por Bazzoti e Garcia: 

Sistema de informação é uma série de elementos ou componentes inter- 
relacionados que coletam (entrada), manipulam e armazenam (processo), 
disseminam (saída) os dados e informações e fornecem um mecanismo de 
feedback. (STAIR, 1998, p.11 apud BAZZOTI e GARCIA, 2007, p. 5) 

 

2.5 TRANSPORTE 

 

Segundo Bowersox e Closs:  

Transporte é a área operacional da logística que posiciona geograficamente 
o estoque. Em razão da sua importância fundamental e da facilidade de 
apuração de seu custo, o transporte tem recebido uma atenção gerencial 
considerável no decorrer dos anos. Quase todas as empresas, grandes e 
pequenas, possuem executivos responsáveis pelo transporte. 
(BOWERSOX; CLOSS, 2004, p. 40) 

 

O transporte é o setor da logística utilizado para a movimentação de mercadorias, e 

busca atender as necessidades dos consumidores que estão cada dia mais 

exigentes, em relação ao tempo, local, momento, hora certa da entrega e qualidade 

com que os produtos são entregues. 

 

Com o mercado cada dia mais competitivo, a gestão logística de transporte nas 

empresas deve ser bem planejada, a fim de suprir suas necessidades com o menor 

custo possível. As formas de transporte devem ser bem avaliadas para que a 

entrega seja feita de forma eficiente e satisfatória. 

  

 

2.5.1 Tipos de modais 

 

As empresas possuem uma serie de opções de serviços que se dispõem em torno 

de cinco modais: hidroviário, ferroviário, rodoviário, aeroviário e dutoviário.  

Ballou afirma que:  
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O usuário de transportes tem uma ampla gama de serviços à disposição, 
girando em torno de cinco modais básicos: hidroviário, ferroviário, 
rodoviário, aeroviário e dutoviário. Um serviço de transporte é um elenco de 
características de desempenho comprado a um determinado preço [...]. A 
fim de ajudar a resolver o problema da escolha do serviço de transporte, 
este deve ser visto em termos de características básicas a todos os 
serviços: preço, tempo médio de viagem, variabilidade do tempo de transito, 
e perdas e danos. (BALLOU, 2006, p.151) 
 

Para a melhor escolha do serviço de transporte os encarregados das decisões 

devem-se observar as seguintes características: 

O preço (custo) do transporte para o embarcador é simplesmente a taxa da 
linha de transporte dos produtos mais as despesas complementares 
cobradas por serviços adicionais. 
O tempo médio e a variabilidade do tempo da entrega estão sempre nos 
primeiros lugares das relações das mais importantes características de 
desempenho do transporte. O tempo de entrega (viagem/trânsito é 
calculado como o tempo médio do percurso de um frete entre origem e 
destino. 
A variabilidade diz respeito às diferenças normais que ocorrem entre 
embarques feito em modais diferentes. (BALLOU, 2006, p. 151) 

 

Alguns danos e perdas podem ser evitados verificando-se a capacidade de 

movimentação de cargas, pois a capacidade de manter a integridade dos produtos 

durante seu transporte é fundamental para manter um bom relacionamento com o 

cliente. Segundo Ballou (2006):  

Os transportadores médios tem a obrigação de movimentar suas cargas 
com razoável presteza e, no processo, fazer uso de cuidados razoáveis a 
fim de evitar perdas e danos. Essa responsabilidade é anulada por perdas e 
danos de causas naturais, negligência do embarcador ou outros motivos 
que fogem ao controle do transportador. (BALLOU, 2006, p.154) 

 

No processo logístico de transporte, os modais são parte importante para a criação 

de vantagem competitiva, visto que o serviço logístico e seu preço podem influenciar 

a seleção do fornecedor ou comprador. Os modais são classificados em:  

 Ferroviário:  
[...] basicamente um transportador de longo curso e de baixa velocidade 
para matérias-primas (carvão, madeira, produtos químicos) e para produtos 
manufaturados de baixo custo (alimentos, papel e produtos florestais), e 
prefere mover cargas completas. (BALLOU, 2006, p.154) 

 

 Rodoviário:  
[...] o serviço rodoviário é o transporte de produtos semiprontos ou 
acabados [...]. [...] as vantagens inerentes do transporte rodoviário são o 
serviço porta-a-porta, sem necessidade de carga ou descarga entre origem 
e destino, transbordo esse inevitável nos modais ferroviário e aéreo; a 
frequência e disponibilidade do serviço, e a velocidade e comodidade 
inerentes ao serviço porta a porta. (BALLOU, 2006, p.155) 
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 Aéreo: 
O transporte aéreo passa a ser levado em consideração por um número 
crescente de embarcadores como o serviço regular, embora suas taxas 
sejam mais de duas vezes superiores às do transporte rodoviário e 16 
vezes mais caras do que as do transporte ferroviário. O grande atrativo do 
transporte aéreo é sua inigualável rapidez origem-destino, principalmente 
em grandes distâncias. (BALLOU, 2006, p.155) 

 

 

 Fluvial/ Lacustre: 
 

Os serviços de transporte aquaviário têm escopo limitado por vários 
motivos. O serviço nacional é confinado ao sistema interno de vias 
aquáticas, que exige, nos EUA (Estados Unidos da América), que os 
embarcadores sejam localizados nas respectivas vias ou que utilizem outro 
modal de transporte em combinação com o hidroviário. (BALLOU, 2006, 
p.156) 

 

 Dutoviário 
O leque de serviços e capacidades do transporte dutoviário é ainda 
extremamente limitado. Os produtos cujo transporte por dutos é o mais 
viável são petróleo cru e seus derivados. [...]A movimentação dos produtos 
via dutos é muito lenta[...], mas em compensação, ela é do tipo 24 
horas/dia, sete dias por semana o que torna a velocidade efetiva bem maior 
quando comparada com a de outros modais. O serviço dutoviário é o mais 
confiável de todos os modais, já que são quase nulas as interrupções 
causadoras de variabilidade desse tempo. (BALLOU, 2006, p.157)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Marítimo  
[...] pode ser usado 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. (MENDONÇA, 1997, p. 82) 
 

 

O modal utilizado na empresa estudada é o rodoviário que tem a função de 

transportar produtos semi-prontos ou acabados. As vantagens deste serviço, 

conforme afirma Ballou (2006), está no transporte de produtos de cargas de menor 

porte e na qualidade do serviço prestado.  

 

2.5.2 Serviços Intermodais  
 
Nos últimos anos tem crescido a intermodalidade no processo de transporte de 
mercadorias para que gerar ganhos econômicos. Conforme esclarece Ballou (2006): 
 

A principal característica da intermodalidade é o livre intercâmbio de 
equipamentos entre os diversos modais. Por exemplo, o contêiner que é a 
carga de um caminhão pode ser embarcado e transportado em avião, ou o 
vagão ferroviário embarcado num navio com o uso de um guindaste. 
(BALLOU, 2006, p. 157) 
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Existem vários tipos de combinações de serviços intermodais, segundo Ballou 

(2006) podem ser feitas dez combinações desses serviços, são eles: 

1) trem-caminhão; 2) trem-navio; 3) trem-duto; 4) caminhão-avião; 5) navio-
avião; 6) caminhão-navio; 7) caminhão-duto; 8) navio-duto; 9) navio-avião; 
10) avião-duto. Nem todas estas combinações são práticas. Algumas das 
que são viáveis ainda não conquistaram a confiança do mercado. 
(BALLOU,2006, p.158), 

 
a) Semi-reboque sobre Vagão 

 
O flatcar (TOFC= trailer on flatcar, ou ainda piggyback) é o transporte de 
semi-reboques em vagões plataforma ferroviários, normalmente em trajetos 
bem maiores que os normalmente em trajetos bem amiores que os 
normalmente cobertos em caminhão. O TOFC é uma combinação da 
conveniência e flexibilidade do transporte rodoviário com a economia da 
ferrovia em longos percursos. (BALLOU, 2006, p. 158) 

 

Neste tipo de transporte as taxas são menores, o que o torna muito atraente para 

aqueles que fazem transporte pesado rodoviário e também os possibilita expandir os 

seus serviços, tornando o piggyback atraente no que se trata de serviços 

coordenados. Sendo assim, conforme afirma Ballou (2006, p.158) “o embarcador 

lucra com a conveniência do serviço porta-a-porta de longa distância e taxas 

razoáveis”.  

 
b) Frete Conteinerizado 

Pela modalidade TOFC, o semi-reboque inteiro é transportado num vagão 
plataforma. Mas também é possível visualizar o semi-reboque de duas 
formas: 1) como um contêiner, ou caixa, em que a carga é embalada; 2) 
Como o chassis do semi-reboque.  

[...] O contêiner padrão é um equipamento transferível a todos os modais de 
transporte de superfície, exceto o dutoviário. (BALLOU, 2006, p.159) 

 
Conforme afirma Ballou (2006), este tipo de serviço experimenta constante 

expansão principalmente pelo aumento do comércio internacional.  

 
2.5.3 Transporte controlado pela empresa 
 

Uma alternativa à terceirização de transportes é a realização dessa 
atividade com frota própria ou por contratos. Idealmente, o usuário espera 
atingir melhor desempenho operacional, aumentar a disponibilidade e a 
capacidade do serviço de transporte e diminuir os custos. 
[...] Quando o volume de embarques é significativo, um serviço próprio de 
transportes torna-se eventualmente mais econômico do que a terceirização 
dessa atividade. (BALLOU, 2006, p.160) 

Mesmo a terceirização sendo uma atividade com custos muito mais altos, as 

empresas, assim como a empresa estudada, preferem terceirizar e dedicar um 
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pouco da flexibilização financeira. Porém, há algumas empresas que possuem 

necessidades especiais de serviço que não podem ser satisfeitas de maneira 

adequada pelas transportadoras comuns. Conforme Ballou (2006, p.160), “entre tais 

necessidades especiais, incluem-se: 1) entrega rápida com grande confiabilidade; 2) 

equipamentos especiais que são raros no mercado; 3) manuseio especializado da 

carga; 4) um serviço que esteja sempre disponível”. 

 

2.5.4 Característica dos custos dos transportes 

Os preços que um operador logístico precisa pagar pelo transporte estão 
ligados às particularidades dos custos de cada tipo de serviço. [...] Pelo fato 
de cada serviço possuir diferentes características de custos, em qualquer 
tipo de conjunto de circunstâncias sempre existirão serviços com vantagens 
tarifárias potenciais que outros não conseguirão cobrir com eficiência. 
(BALLOU, 2006, p.163) 

 
 
Custos Fixos e Variáveis 
 
Sobre um serviço de transporte incide vários custos, entre eles manutenção, mão-
de-obra, rodovias, terminais de carga e descarga, administrativo entre outros.  
 

[...] Essa combinação de custos pode ser dividida arbitrariamente em custos 
que variam de acordo com serviços ou volume (custos variáveis) e os 
invariáveis (custos fixos). Claro que todos os custos são variáveis quando 
se trata de período de tempo muito longo e um grande volume. Para fins de 
precificação do transporte, contudo, é aconselhável considerar como fixos 
aqueles custos que são constantes no volume normal de operações do 
transportador. Todos os demais custos devem ser considerados variáveis. 
(BALLOU, 2006, p. 164)  

 

O Quadro 1 ilustra a estrutura de custos para cada tipo de modal básico. 

 
 

 

 Ferroviário 

Altos custos fixos em equipamentos, terminais, vias férreas etc.; 

Custo variável baixo. 

 Rodoviário 

Custos fixos baixos (rodovias estabelecidas e construídas com fundos públicos); 

Custo variável (combustível, manutenção etc.). 

 Aquaviário 

Custo fixo médio (navios e equipamentos); 

Quadro 1 – Estrutura de custos para cada modal. 
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Custo variável baixo (capacidade para transportar grande quantidade de 

tonelagem). 

 Dutoviário 

Custo fixo mais elevado (direitos de acesso, construção, requisitos para 

controles das estações e capacidade de bombeamento); 

Custo variável mais baixo (nenhum custo com mão-de-obra de grande 

importância).  

 Aeroviário 

Custo fixo alto (aeronaves e manuseio e sistemas de carga); 

Alto custo variável (combustível, mão-de-obra, manutenção etc.). 

 

 

 

2.5.5 Roteirização dos veículos 

 

Devido aos custos com investimento em transporte serem considerados os mais 

altos, faz com que o setor tenha uma preocupação maior com a roteirização dos 

veículos para minimização dos custos.  

O tempo que as mercadorias passam em transito tem reflexos no número 
de fretes que podem ser feitos por veículo num determinado período de 
tempo e nos custos integrais do transporte para todos os embarques. 
Reduzir os custos do transporte e melhorar os serviços ao cliente, descobrir 
os melhores roteiros para os veículos ao longo de uma rede de rodovias, 
ferrovias, hidrovias ou rotas de navegação aérea a fim de minimizar os 
tempos e as distâncias constituem problemas muito frequentes de tomada 
de decisão. (BALLOU, 2006, p. 191) 

 

a) Um Ponto de Origem e um Ponto de Destino 

 

O operador logístico se depara com situações deve resolver o problema de 

roteirizarão com métodos específicos conforme cita Ballou e como ilustrado na 

Figura 1: 

O método do caminho mais curto talvez seja a técnica mais simples e direta. 
Essa abordagem pode ser exemplificada da seguinte forma: uma rede 
representada por ligações e nós, sendo os nós os pontos de conexão entre 
as ligações. [...] Inicialmente, todos os nós são considerados não-resolvidos, 
ou seja, não estão ainda numa rota definida. Um nó resolvido é aquele que 
está na rota. (BALLOU, 2006, p.192) 

 

Fonte: FLEURY; WANKE; FIGUEIREDO, 2000, p.129 
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b) Ponto de Origem e Destino Múltiplos 

 

Quando acontece de se ter pontos múltiplos de fonte e pontos múltiplos de destino, 

pode não ser uma tarefa fácil fazer a combinação de rotas entre eles conforme 

ilustra na Figura 2. Ballou afirma que:  
 

Este problema normalmente ocorre quando na mais de um vendedor, 
fábrica ou armazém para servir a mais de um cliente com o mesmo produto. 
A situação se complica ainda mais quando os pontos de origem são 
limitados ao montante da demanda total do cliente que pode ser suprida a 
partir de cada localização. (BALLOU, 2006, p. 195) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: BALLOU, 2006, p. 196 

Figura 1 – Uma representação esquemática da rede de auto-estradas entre Amarillo 

e Fort Worth, no Estado do Texas, com os respectivos tempos de ligação rodoviária. 

 

Fonte: BALLOU, 2006, p. 192 

Figura 2 - Exemplo de problema de origem e destino múltiplos 
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c) Pontos de Origem e Destino Coincidentes 
 
Acontece quando o ponto de origem e o ponto de destino serão os mesmos.  
 

Este tipo de problema de roteirização é uma extensão da questão dos 
pontos distintos de origem e destino, com a dimensão complicadora 
representada pelo fato de que a viagem não é considerada completa até o 
retorno do veículo ao ponto de partida. O objetivo é achar a sequência na 
qual os pontos visitados minimizam a distância na qual os pontos visitados 
minimizam a distância ou o tempo total de viagem. (BALLOU, 2006, p. 197) 

 

Este tipo de problema é comum em rotas de veículos que são posse das empresas. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Gil (2010) define pesquisa como: 

O procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida 
quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao 
problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal 
estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao 
problema. (GIL, 2010, p.27) 

 

A pesquisa foi realizada na empresa por possuir o diferencial de usar o sistema de 

rolamento dos palletes no estoque verticalizado e por ter a necessidade de se 

buscar informações sobre o tema de maneira investigativa, flexível e objetiva. Foi 

utilizada a pesquisa do tipo exploratória, entende que “as pesquisas exploratórias 

têm como proposito proporcionar a familiaridade com o problema, com vistas e 

torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses.” (GIL, 2010, p. 27) 

 

Este trabalho refere-se a um estudo de caso, conforme Ponte (2006, apud ARAÚJO 

et al. 2008, p.2) é: 

É uma investigação que se assume como particularista, isto é, que se 
debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser 
única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir a 
que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir 
para a compreensão global de um certo fenómeno de interesse. 

 

A coleta de dados foi feita mediante a entrevista semiestruturada com os gestores 

dos setores de Armazenagem e Transporte da empresa. 
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Para Marconi; Lakatos (2011, p. 279) entrevista semiestruturada “também chamada 

de assistemática, antropológica e livre – quando o entrevistador tem liberdade para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. É uma 

forma de poder explorar mais amplamente a questão”. 

 
 

A forma de abordagem foi a qualitativa que se caracteriza por ser descritiva, através 

do roteiro de entrevista como fonte para coleta de dados o ambiente natural. A 

análise dos dados foi feita através de tabulação das respostas obtidas.  

 

4 DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

O estudo de caso foi realizado na empresa Vilma Alimentos que foi inaugurada em 

1937, com o nome de “Massas Vilma” criado por Domingos Costa, imigrante italiano 

e Josefina. Em 1952, foi construída sua sede na Cidade Industrial em Contagem – 

Minas Gerais.  

 

Na década de 90 iniciou-se um processo de mudança, o decreto municipal 210, a 

partir do qual a qualidade, a quantidade, o preço e o fornecimento da matéria prima 

era controlado pelo governo, desfavorecia ações de marketing e o incremento das 

vendas da Vilma Alimentos. A demanda do mercado era controlada pelo volume de 

matéria prima que o governo determinava para as empresas, que não tinham 

responsabilidade sobre a qualidade de seus produtos. Com a queda do decreto, a 

Vilma reviu sua forma de gestão e implantou uma série de mudanças: reestruturação 

para um marketing integrado, implantação do SAP e investimentos em produção. A 

partir do ano 2000, a empresa ampliou seu mix de produtos e passou a produzir 

refresco em pó, gelatinas, macarrão em vários formatos, misturas especiais para 

pães, bolos, sobremesas, salgados, pizzas, dentre outras. Em 2001, o logotipo da 

empresa e todas as embalagens foram revitalizadas. 
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4.2 ANÁLISE DE DADOS 

 

 A pesquisa foi realizada no setor de logística da empresa que é subdividido em 

duas áreas: armazenagem e transporte. Os resultados obtidos das entrevistas 

realizadas no setor de logística foram analisados com base na fundamentação 

teórica desta pesquisa. Os gestores entrevistados foram identificados como gestor A 

da área de armazenagem e o gestor B da área de transporte. 

 

O setor de logística é umas das partes fundamentais para que a organização 

alcance seus objetivos e metas principalmente nas áreas de armazenagem, 

estocagem e transporte. 

 

Segundo o entrevistado A, a empresa é uma indústria que faz parte do segmento 

alimentício de misturas, massas e temperos.  

 

De acordo com dados fornecidos pelo gestor e conforme é citado no site da 

empresa, a Vilma Alimentos é reconhecida como uma das maiores indústrias 

alimentícias do Brasil. Com sólidos princípios, a empresa tem visão diferenciada do 

mercado nacional e acredita que o comportamento ético e a responsabilidade 

social são pilares de extrema importância para o sucesso da marca. Por isso, é 

reconhecida e lembrada cotidianamente pelos seus fiéis clientes que confiam no 

zelo e qualidade dos produtos Vilma.  

 

Quando questionado como é realizado o processo de armazenagem o gestor A 

esclareceu que o processo inicia-se nas fábricas, onde após o processo de 

produção finalizado é emitida uma ordem de transferência (OT) para o setor de 

logística que distribui para o processo de armazenagem, tudo realizado via sistema. 

Segundo Ballou (1993), armazenagem e manuseio de mercadorias são 

componentes essenciais do conjunto de atividades logísticas. Os seus custos podem 

absorver de 12% a 40% das despesas logísticas da firma.  
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De acordo com o gestor A não existem particularidades em relação ao manuseio de 

materiais e manuseio na armazenagem e estocagem de nenhum produto na 

empresa.  

 

Segundo o gestor B a empresa utiliza carretas de transferência como transporte 

interno, o “comboio” (uma espécie de um trem pequeno que transporta de 9 a 22 

pallets) e a empilhadeira de combustão. De acordo com Bowersox; Closs (2004, 

p.40) transporte é: 

[...] a área operacional da logística que posiciona geograficamente o 
estoque. Em razão da sua importância fundamental e da facilidade de 
apuração do seu custo, o transporte tem recebido uma atenção gerencial 
considerável em decorrer dos anos. Quase todas as empresas, grandes e 
pequenas, possuem executivos responsáveis pelo transporte. 

 
O estoque, de acordo com o gestor B, é blocado e verticalizado. No sistema 

blocado, os produtos ficam armazenados em “blocos”, no chão (em cima de pallets) 

para facilitar a movimentação, já no sistema verticalizado os produtos são 

armazenados de forma “vertical”, ou seja, em uma espécie de estante denominado 

Porta Palletes com o objetivo de otimizar o espaço de estoque. A empresa utiliza as 

duas formas, pois existem produtos que não podem ser armazenados de forma 

verticalizada, como por exemplo, a farinha por conta do seu peso (sacos de 25Kg a 

50Kg) inviabilizando a armazenagem desta forma. 

 

Em relação ao inventário, é feito um controle diário do inventário, mas a cada 

trimestre o setor de logística tem como responsabilidade apresentar o relatório a 

diretoria da empresa. Anualmente a empresa paralisa suas atividades uma vez por 

ano para fazer o inventário geral. Segundo Pozo: 

O inventário geral é elaborado no fim de ada exercício fiscal de cada 
empresa, abrangendo a contagem física de todos os itens de uma só vez, 
incluindo-se almoxarifado de recebimento, almoxarifado intermediário, 
peças em processos e produtos acabados. (POZO, 2010, p.85) 

 

A empresa utiliza do WMS (Warehouse Management System), sistema que controla 

e automatiza o gerenciamento da armazenagem e o ERP (Enterprize Resource 

Planning), um sistema que integra e gerencia toda a organização, que engloba todos 

os processos da empresa que dispõe de local próprio para armazenagem. 
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O setor de transporte da empresa é responsável por toda a logística de 

deslocamento dos produtos e insumos, visando sempre meios e métodos que 

permitam executar tal função com menos custos possíveis e de forma mais eficiente. 

Bowersox; Closs (2004, p.316) afirma que “o departamento de transporte é 

responsável por mais de 50% do custo médio da logística de uma empresa, e, 

portanto, pode representar um impacto operacional e estratégico significativo”.  

 

Na área de transporte, quando questionado ao gestor B sobre qual tipo de modal era 

utilizado na empresa, foi informado que em tempos remotos utilizava-se o modal 

ferroviário e rodoviário, mas atualmente o modal utilizado é o rodoviário.  Pois, o 

transporte ferroviário, conforme Ballou afirma, o custo é alto e a velocidade de 

transporte é baixa. E onde a empresa está localizada não há vias férreas que 

atendam suas necessidades. Já o transporte rodoviário é indicado para empresas 

que prestam o serviço porta a porta tendo baixo custo fixo. 

 

Todo transporte externo é terceirizado e existem exigências para transportar o 

material da empresa. São elas: ter cadastro de CNPJ, frete CIF (Cost, Insurance and 

Freight - custo, seguro e frete), que é o utilizado pela empresa e carga FOB (Free 

On Board – livre a bordo), onde custos e riscos do transporte são da 

responsabilidade de que quem importa. Os tipos de veículos de transporte são 

caminhões baú, caminhões ¾, bi-trem, carretas double deck e carretas triple deck. 

Para atender a grande Belo Horizonte, os meios de transporte utilizados são 

caminhões toco e vans, para atender as cidades do interior utiliza-se de caminhões 

baú e as filiais carretas.  

 

Para Ballou (2004, p. 281) “a transportadora sempre cobra a taxa mais alta aceitável 

pelo embarcador (ou destinatário) e minimiza os custos de mão-de-obra, 

combustível e desgaste de veículos necessários para movimentar as mercadorias”. 

Desta forma mesmo pagando uma taxa mais alta pelo serviço é compensatória 

devido ao custo total gerado pelo transporte ficar menor do que se tivesse que 

administrar uma frota própria. 

 

Os indicadores de desempenho são meios de avaliar as atividades da empresa 

apontando os fatores a melhorar. Os principais indicadores utilizados pela empresa, 
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conforme ilustra a Figura 3, são: fechamento da agenda de cargas; Tempo de carga 

e descarga; pontualidade do transportador; Relatório de faltas e sobras; Avarias; 

TMA (tempo médio de atendimento); contratos; gestão de vasilhames; inventário 

rotativo entre outros.  
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Gráfico 1 – Fechamento da Agenda de cargas 

Gráfico 1 – Fechamento da Agenda de cargas 
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De acordo com os dados apresentados pela empresa no período de Julho a 

Dezembro do ano de 2015 o indicador de Fechamento de agenda de cargas, 

conforme ilustrado no Gráfico 1, teve uma variação média de 74,16% mensal, ou 

seja, terminou o ano abaixo da meta pré-estabelecida pela empresa que é de 80%.  

 

No indicador Tempo de carga e descarga, conforme ilustra o Gráfico 2, a variação 

pode ser percebida nos meses de Julho e Dezembro sendo superior em 40 minutos 

da meta estabelecida pela empresa que é de 2 horas, o mesmo acontece com o 

indicador de Pontualidade do transportador, conforme ilustra o Gráfico 3, que tem 

maior variação nos meses de julho e dezembro, segundo informações do gestor a 

justificativa para isso é que são os meses em que as estradas ficam mais cheias 

devido ao período de férias e festas de final de ano causando atrasos ao tempo de 

carga e descarga, consequentemente a pontualidade do transportador. 
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Gráfico 2 – Tempo de carga e descarga 
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Os indicadores de Relatório de faltas e sobras, conforme ilustra o Gráfico 4, e 

Tempo Médio de Atendimento, conforme ilustra o Gráfico 5, permaneceram durante 

o período analisado sem variações e dentro do esperado pela empresa. Durante o 

período analisado, em Avarias internas conforme ilustra o Gráfico 6, a quantidade de 

avarias em toneladas permaneceu com uma média de 3,66%, ou seja, abaixo da 

meta estipulada pela organização. O inventário rotativo, segundo o gestor é 

produzido conforme o plano estabelecido pela empresa, é emitido trimestralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Tempo Médio de Atendimento 

Gráfico 4 – Relatório de Faltas e sobras 

Gráfico 3 – Pontualidade do transportador 
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A organização utiliza de sistemas de informação para auxilio nas operações. 

Segundo Stair (1998), apud Bazzoti e Garcia (2007) sistemas de informação: auxilia 

na entrada, no processamento e na disseminação de dados e informações para 

agilizar e dar um feedback dos processos. O sistema informado pelo gestor que 
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Gráfico 6 – Avarias internas 
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auxilia na gestão de transporte na empresa é o SAP (Software Applications and 

Products) tradução aplicativo de software e produtos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

A análise do setor de logística dentro da empresa de alimentos possibilitou o 

conhecimento maior sobre o grande valor deste setor dentro de qualquer área na 

empresa. Sabe-se que o setor de logística dentro de uma organização é parte 

importante para garantir o crescimento organizacional e construir um bom 

relacionamento com clientes e fornecedores. Dentro deste setor as áreas de 

armazenagem e transporte tem papel fundamental nesta criação de valor com 

fornecedores e principalmente com os clientes.  

 

Após processo de pesquisa, pode-se constatar que a empresa se preocupa bastante 

em manter os padrões no que se refere a armazenagem e transporte de seus 

produtos, procurando manter a integridade e qualidade de seus produtos. A empresa 

possui espaço para armazenagem e estocagem próprio e utilizam o estoque 

verticalizado e blocado. A indústria é uma das poucas empresas em Minas Gerais 

que possui sistema de rolamento no estoque verticalizado, que tem a finalidade de 

dar mais agilidade e mais espaço na estocagem dos produtos, porém mesmo com 

este sistema de rolamentos identificamos que os espaços não são suficientes para 

armazenar de forma eficiente a gama de produtos, dificultando o endereçamento e 

agilidade de transporte do produto. 

 

O endereçamento é uma das partes onde ocorrem muitos equívocos em relação ao 

produto a ser marcado, a empresa possui sistemas de informação que auxiliam no 

endereçamento, porém mesmo assim o índice de produtos codificados 

erroneamente ainda é alto. Isso porque os funcionários da área muitas vezes no 

intuito de agilizar o processo acabam dando o comando de endereçamento antes de 

chegar à peça a ser marcada, isto traz transtornos a empresa, porque quando a 

mercadoria é remarcada errada ela demora a ser encontrada ou fica perdida 

gerando atrasos em outras áreas no processo de armazenagem e transporte.  Em 

relação ao processo de transporte, o modal rodoviário utilizado pela empresa atende 

bem suas necessidades, pois o custo é menor em relação aos demais modais e tem 
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como vantagem o serviço porta-a-porta, sem a necessidade de carga ou descarga 

entre origem e destino. Entretanto por se tratar de uma frota terceirizada a empresa 

não possui controle total sobre os veículos, estes podem estar com manutenção 

vencida ou se tratarem de carros mais antigos que podem dar defeito em um 

processo de entrega acarretando prejuízos a mesma.  

 

O objetivo geral deste trabalho que foi analisar o processo logístico de 

armazenagem dos produtos em uma empresa do ramo alimentício tendo como 

objetivos específicos identificar o processo de gerenciamento de armazenagem e 

analisar a eficácia do sistema de informação que gerencia o estoque foram 

alcançados. No objetivo de reconhecer como é feito o transporte, identificou-se que 

o transporte interno é realizado por carretas de transferência o “comboio” e a 

empilhadeira de combustão, já o transporte externo é realizado por empresa 

terceirizada, utilizando-se o modal rodoviário e os tipos de veículos são caminhões 

baú, caminhões ¾, bi-trem, carretas double deck e carretas triple deck. Um sistema 

de informação faz parte do dia a dia de toda a empresa tendo como finalidade a 

organização, ajustar o comportamento da estrutura da empresa, dar suporte e 

interligar todas as áreas da organização. A empresa faz uso do sistema SAP que 

auxilia na integração e roteirização da distribuição dos produtos. Após o produto ficar 

pronto é emitida uma OT (ordem de transferência) via sistema para o setor de 

armazenagem e estocagem e sucessivamente ao setor de transporte, tudo via 

sistema com o objetivo de minimizar os erros e agilizar o processo. 

 

Através do estudo realizado é possível concluir que as atividades desenvolvidas pelo 

setor de logística estão de acordo com as necessidades da empresa, mesmo que 

existam certas deficiências, como por exemplo, no setor de armazenagem e 

estocagem na parte de endereçamento dos produtos, pois conforme dados obtidos 

nesta pesquisa este fator pode causar problemas operacionais, como acumulação e 

mistura de produtos, atraso de separação, dificuldade na movimentação, demora na 

localização, gerando atrasos no processo de entrega e consequentemente uma 

possível insatisfação do cliente com a demora em receber os produtos, também 

insatisfação por parte dos funcionários e prejuízos a empresa em relação a 

pontualidade de entrega e tempo de carga e descarga.  
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Cabe a sugestão para trabalhos futuros que possam ser realizados no setor de 

logística em outras organizações, pois trata-se de um setor abrangente e de suma 

importância dentro de qualquer organização e que encontra-se em constante 

processo de melhorias. Estudos estes que envolvam um maior aprofundamento nos 

setores de armazenagem levando em consideração o crescimento acelerado da 

tecnologia e a necessidade da utilização de sistemas de informação que possam 

contribuir a favor de um melhor gerenciamento dos produtos no processo de 

armazenagem e estocagem, completando com estudos na área de endereçamento a 

fim de conscientizar gestores e colaboradores sobre a importância do 

endereçamento correto dos produtos e o que as falhas nestas áreas podem 

acarretar de prejuízos a organização e por fim  pesquisas na área de  transporte 

acompanhando as tendências de mercado com o objetivo de trazer mais agilidade e 

eficiência ao serviço.  
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO ENTREVISTA 

 
ÁREA DE ARMAZENAGEM:   

1- Qual é o segmento alimentício?  

2- Como é feito o processo logístico de armazenagem? 

3- Existe alguma particularidade de manuseio de materiais? 

4- É necessário algum tipo de tratamento especial na armazenagem e estocagem 

de algum produto? Se sim qual produto? 

5- Qual é o tipo de transporte interno utilizado? 

6- O estoque é blocado ou verticalizado? Por quê? 

7- Qual tipo de inventário é feito na empresa?  

8- Em que frequência é feito o inventário na empresa? Semanalmente, rotativo? 

9- A empresa utiliza algum sistema de gestão do tipo ERP (Enterprise Resource 

Plannig) e WMS (Warehouse Management System) para gerenciamento dos 

setores de armazenagem e estoque? 

10-  A empresa dispõe de local próprio para armazenagem e estoque, ou faz uso de 

espaço terceirizado? 

 

ÁREA DE TRANSPORTE  

1- Quais são os tipos de modais de transporte utilizados na empresa? 

2- Qual é o tipo de modal mais utilizado? E porque? 

3- Existe alguma exigência, ou especificação para o transportar o material da 

empresa?  

4- Como é feita a roteirização de entrega? 

5- De que forma é feito o controle e planejamento de carga desde a retirada do 

armazém até o destino final? 

6- Quais são os indicadores de desempenho utilizados na empresa? 

7- O transporte é feito com veículos próprios da empresa ou terceirizado?  

8- É utilizado algum sistema de informação para auxílio da gestão de 

transportes? Se sim, qual? 

 

 

 


