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1 INTRODUCAO 

Hoje no mundo inteiro a Logfstica tern sido o grande diferencial estrategico 

das empresas para o aumento da sua competitividade. 

A cadeia de suprimentos se constitui pelo Iongo caminho que se estende 

entre as fontes de materia-prima, passando pelas fabricas dos componentes, pela 

manufatura do produto, pelos distribuidores, e chegando finalmente ao consumidor 

atraves do varejista. 

As empresas precisam ser competitivas e eficientes, desta forma e preciso 

agregar valor na percep<_;:ao do cliente atraves da incorpora<_;:ao do nfvel de servi<;:os 

ao cliente. Porem, sempre que se tern aumento do nfvel de servi<;:o, aumentam-se os 

custos, como intuito de agrega<_;:ao de valor pelo cliente. 

E reduzindo os custos logfsticos as empresas poderao tornar-se cada vez 

mais eficiente e eficazes, pais o esfor<;:o logfstica geralmente nao e percebido pelo 

cliente, mas ele sempre espera encontrar o produto desejado a qualquer hora em 

qualquer Iugar. 

No sistema de mercado encontram-se varias op<_;:oes do trabalho de 

distribui<;:ao e comercializa<_;:ao de materias em geral. 0 presente estudo tern como 

objetivo demonstrar o modelo de distribui<_;:ao atraves de Brokers. 

Com a necessidade de desenvolvimento de novas formas de abrangencia do 

mercado, o Broker assume o papel de representa<_;:ao das industrias atendendo 

empresas de pequenos e media porte, alinhando as condi<;:oes da mesma maneira 

que a industria desenvolve com os mercados atacadista e de grande porte. 

0 Broker atua como agente de vendas para urn seleto grupo de industrias 

nao concorrentes, em uma estreita rela<;:ao. Responsabiliza-se pela venda, pelo 

merchandising e par orientar o lojista quanta ao mix e ao layout, recebendo pelos 

servi<;:os prestados. 

0 presente estudo tern o objetivo de estudar os sistemas de distribui<;:oes da 

Industria de Alimentos Nutrimental. 
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1.1 FORMULACAO DO PROBLEMA 

A busca par melhorias no gerenciamento da cadeia de distribuic;ao apresenta

se como urn dos grandes desafios enfrentados pela industria brasileira. A 

necessidade de processos logfsticos mais eficientes, tornando a cadeia de 

distribuic;ao mais eficaz, podendo se transformar em urn importante diferencial 

competitivo. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GERAL 

• Analisar a distribuic;ao ffsica de uma industria de alimentos que atua 

no mercado 82C e 828, analisando o usa de Brokers na distribuic;ao. 

1.2.2 ESPECfFICOS 

• Pesquisar literatura especifica sabre o tema; 

• Analisar a cadeia de distribuic;ao em uma industria de alimentos; 

• Modelos existentes; 

• Apresentar o modelo Broker. 

1.3 DESCRICAO GERAL DO TRABALHO PRETENDIDO 

Este estudo tern como finalidade principal demonstrar o modelo de 

distribuic;ao atraves de Brokers. 

Todas as empresas tern como objetivo disponibilizar seu produto ao seu 

consumidor final da forma mais eficiente e eficaz possfvel, dessa forma, as 

empresas consegue agregar valor na percepc;ao do cliente atraves da 

incorporac;ao do nivel de servic;o ao cliente. 
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Para urn entendimento mais amplo e correto dos conceitos de logfstica e sua 

importancia como diferencial competitive, sera realizada uma ampla pesquisa em 

livros especializados no assunto, buscando embasamento te6rico que possibilitasse 

o confronto da pratica empregada pela organizagao. 
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2 METODOLOGIA 

Foi realizada pesquisa bibliografica utilizando fontes como livros tecnicos, 

artigos cientfficos e sites especfficos. 

Na pesquisa de campo serao realizadas com os profissionais responsaveis 

pela coordenac;ao logfstica e gerencia nacional de vendas da Unidade de Neg6cios 

Food Service- Nutrimental, bern como com seus auxiliares no sentido de esclarecer 

algumas dificuldades relacionadas ao dia-a-dia operacional, e com aqueles que 

indiretamente estao envolvidos no processo logfstico de distribuic;ao ffsica de 

produtos. 
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3 FUNDAMENTACAO TEORICA 

3.1 LOGiSTICA 

Na base do moderno conceito de Logfstica integrada, esta o entendimento de 

que a Logfstica deve ser vista como um instrumento de Marketing, uma ferramenta 

gerencial, capaz de agregar valor par meio dos servigos prestados. (Fleury, Wanke, 

Figueiredo, 2000). 

A logfstica envolve a integragao de informag6es, transporte, estoque, 

armazenamento, manuseio de materiais e embalagem. Todas essas areas que 

envolvem o trabalho logfstico oferecem ampla variedade de tarefas. (BOWERSOX, 

2001) 

A responsabilidade operacional da logfstica esta diretamente relacionada 
com disponibilidade de materia primas, produtos semi-acabados e estoques 
de produtos acabados, no local onde sao requisitados, ao menor custo 
possfvel. E par meio do processo logfstico que as materiais fluem pelos 
sistemas de produgao de uma nagao industrial e as produtos sao 
distribufdos para as consumidores pelos canais de marketing. 
(BOWERSOX, 2001.p. 20) 

NOVAES (2004) define que as fungoes logfsticas devem satisfazer as 

expectativas do cliente agregando valor ao produto ou servigo. Ele observa que o 

valor do produto ao sair da fabrica nao estava completo, faltava quatro vaiaveis que 

foram surgindo no decorrer do tempo. Chamam-se estas variaveis de Valor, 

conforme abaixo: 

- Valor de Lugar - Um produto e inutil se ele nao estiver no seu Iugar 

realizando a fungao pela qual foi criada. De nada serve uma geladeira para o 

consumidor, se ela nao estiver na casa do mesmo refrigerando os alimentos. Par 

outro lado o valor de Iugar pode agregar valor ao produto. lmaginemos um mesmo 

produto, porem em locais diferentes, par exemplo, uma cerveja num estadio de 

futebol num dia tfpico de verao de nosso pals, e a mesma cerveja no mesmo dia e 

horario, porem em um supermercado, com toda a certeza o fato de o produto estar 

acessfvel no momenta e local que o consumidor deseja tern um valor muito maior 

para o mesmo. Naquele momenta a cerveja do supermercado nao tinha nenhum 

valor, pais a mesma estava inacessfvel para o consumidor. 
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-Valor de Tempo - urn exemplo bern simples e o Jornal diario. Qual seria o 

valor de urn jornal diario se o mesmo chegasse a mao do leitor a noite. Caso o jornal 

nao esteja na casa do leitor de manha antes dele sair para o trabalho o mesmo 

perdera sua func;ao. 

- Valor de Qualidade - lmaginemos os itens acima, como a cerveja e o Jornal, 

digamos que estes atendem as condic;6es mencionadas acima, ou seja, a cerveja e 

o jornal estao no Iugar certo e na hora certa, porem a cerveja esta quente e o jornal 

molhado, de nada adiantou os esforc;os mencionados, o consumidor estara 

insatisfeito, portanto o produto deve der entregue com qualidade prometida pelo 

fabricante, e mais importante, o mesmo deve canter a qualidade esperada pelo 

consumidor. 

- Valor de lnformac;ao - esta medida veio para samar, numa epoca de tanta 

concorn§ncia unida a globalizac;ao, a informac;ao ajuda a evitar perdas 

desnecessarias. Com este objetivo, empresas como a FedEx (empresa de entrega 

com cobertura internacional) disponibilizam informac;6es sabre o andamento da 

entrega, o proprio c6digo de barras que ja vern com uma serie de informac;6es aos 

revendedores. Com a informac;ao todos podem se voltar para pianos alternatives 

evitando problemas maiores. 

A logfstica envolve elementos humanos, materiais e tecnol6gicos, tudo em 

prol da otimizac;ao dos recursos e eficacia do processo para aumentar a satisfac;ao 

do cliente. Agora pode-se ver claramente a importancia da logfstica dentro do mundo 

dos neg6cios. 

Logfstica e o processo de planejar, implementar e controlar de maneira 
eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os servic;:os e 
informac;:oes associados, cobrindo desde o ponto de origem ate o ponto de 
consume, com o objetivo de atender aos requisites do consumidor 
(NOVAES, 2004, p. 35) 

E importante deixar clara a diferenc;a entre a logfstica e o gerenciamento da 

cadeia de distribuic;ao, muitas vezes confundidos. 

0 gerenciamento da cadeia de distribuic;:ao (GCD) centra-se na integrac;:ao 
de todos os processes de neg6cio que agregam valor para o cliente. A 
logfstica, por outro lado, esta centrada nas atividades de movimentac;:ao e 
armazenagem a medida que produtos e informac;:oes seguem seu caminho 
atraves da cadeia de suprimentos ate os clientes. Assim, o gerenciamento 
da cadeia de suprimentos e uma disciplina mais ampla, de integrac;:ao, que 
inclui a coordenac;:ao de diversos processes de neg6cio alem da logfstica 
HUTT (2002, p. 146). 
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Conforme dito anteriormente, a logfstica era encarada como uma atividade de 

apoio secundaria. Hoje, a logfstica e encarada como uma estrategia importante por 

ter urn forte impacto nas operagoes dos clientes. Segundo HUTT (2002, p. 146), "a 

logfstica e uma ferramenta de marketing primaria para ganhar e manter uma 

superioridade competitiva" 

3.2 LOGiSTICA COMO UM DIFERENCIAL COMPETITIVO 

Na guerra da competitividade a logfstica pode representar uma grande 

vantagem competitiva. Quando se tala em logfstica a ideia predominante e com 

relagao a distribuigao ffsica de produtos acabados, entretanto essa abordagem e 

ultrapassada. A competitividade advinda da globalizagao leva as empresas a busca 

incessante de diferenciagao perante seu publico-alva. A alta velocidade da 

informagao e a facilidade de acesso a fontes produtoras fazem com que diferenciais 

competitivos sejam copiados em questao de dias. 0 marketing vern ampliando suas 

expectativas e buscando-novas respostas para o panorama frenetico da atualidade. 

Dentre as varias alternativas, os servigos vern se mostrando como fator vital para a 

diferenciagao de urn produto, sendo colocado como ponto crucial no pacote de valor 

a ser entregue ao cliente. 

0 fato deter o produto certo para o publico certo e uma questao de marketing 

fundamental para a sobrevivencia da empresa. Porem, estar no momenta certo, na 

hora certa, pelo prego justa e na conveniencia deste publico e uma questao de 

logfstica, e e o diferencial que tera grande impacto sobre a decisao de compra dos 

clientes. 

3.3 A RELACAO ENTRE A LOGiSTICA E 0 MARKETING 

A logfstica e o marketing estao relacionados principalmente nas estrategias 

de suprimentos e distribuigao, as quais fazem parte do composto de marketing no 

item "praga" (KOTLER, 1999). 

A relagao e principalmente nas estrategias de suprimentos e distribuigao, as 

quais fazem parte no item "praga". 
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A melhor compreensao do componente prac;a e possivel a partir do conceito 

da distribuic;ao que podemos dividir em dois aspectos: estrategia de canal e 

gerenciamento logistico, canal refere-se ao planejamento dos canais de distribuic;ao, 

estrutura e titularidade dos bens. Gerenciamento logistico tern conotac;ao mais 

operacional e preocupa-se com deslocamento fisico dos bens. 

A logistica e uma das atividades de conexao com o cliente; demanda, 

produto, estruturac;ao dos canais de distribuic;ao, induc;ao da demanda, satisfac;ao da 

demanda, p6s vendas, todo o trabalho de relacionamento com o cliente. 

A importancia do marketing para a logistica, vai alem de comercializar os 

produtos, a amplitude do Marketing na cadeia esta diretamente ligada ao 

posicionamento de mercado. 

Durante as ultimas decadas, diferentes teorias de marketing foram 

desenvolvidas com base no numero 4: 4A's (analise, adaptac;ao, ativac;ao e 

avaliac;ao); 40's do mercado (objetos de compra, objetivos de compra, organizac;ao 

para a compra, operac;oes da organizac;ao de compra), alem dos 4P's e 4C's - para 

sistematizar e ordenar as atividades de uma forma 16gica e centrada nos clientes, 

onde a logistica se insere nas operac;oes da area de marketing. (MOREIRA, 2000) 

3.3.1 0 COMPOSTO DE MARKETING 

E no composto de marketing que se pode perceber a relacionamento entre 
as duas areas, este composto ou marketing mix trata-se de estrategias 
usadas desde a concepc;:ao do produto ate a sua colocac;:ao no mercado. Os 
quatro elementos do composto de marketing sao: produto, prec;:o, prac;:a 
(distribuic;:ao ou ponto de venda) e promoc;:ao (KOTLER, 2000). 

Focando no elemento prac;:a ou distribuic;:ao e relevante comentar que este 
elemento pode assumir dais sentidos, sendo que o primeiro deles esta 
ligado diretamente ao planejamento de marketing, formas de acesso ao 
produto pelo consumidor, ja a distribuic;:ao diz respeito a atividades de 
tempos e movimentos - ou armazenagem e movimentac;:ao de cargas - e 
envolve decisoes do tipo: formas de movimentar estoques, formas de 
transporte ate o destino das mercadorias, e formas de operacionalizac;:ao 
desses fatores, ou seja, nada mais e do que a logfstica, o conjunto dessas 
atividades (KOTLER, 2000). 

A operac;ao logistica dos produtos influencia diretamente em seu custo, e 

por isso toda e qualquer decisao deste nivel deve ser muito bern planejada 

levando em considerac;ao os impactos futuros, mas sempre buscando o menor 

tempo eo menor custo possivel para a movimentac;ao. 
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Uma vez que o objetivo de qualquer sistema logistico seja o fornecimento do 

nivel de servi<;o exigido por todos os clientes, deve-se reconhecer que nao existe 

or<;amento ilimitado e haven~, inevitavelmente, a necessidade de priorizar o servi<;o. 

Neste caso, a regra de Pareto, ou regra 80/20, pode fornecer a base para o 

desenvolvimento de uma estrategia de servi<;o mais economica. Supoe-se que o 

dinheiro gasto com nivel servi<;o e um recurso escasso, entao se deve encarar a 

decisao sabre seu nivel como um problema de aloca<;ao de recurso. 

(CHRISTOPHER, 1997). 

E bastante estreita a rela<;ao entre vendas e logistica, por exemplo, se as 

vendas superam suas metas para determinado periodo, e a area de produ<;ao nao 

trabalhar com estoque de seguran<;a, alem de nao ter capacidade disponivel para 

produ<;ao, a logistica precisa rapidamente abastecer a linha de produ<;ao, bern com 

organizar a programa<;ao interna de produ<;ao para fabricar os novas pedidos, e 

clara a situa<;ao inversa tambem requer uma avalia<;ao da area de logistica, pais se 

as vendas ficam abaixo do programado, uma revisao dos prazos para abastecimento 

da fabrica e de capacidade de armazenagem para os produtos nao vendidos. 

3.3.2 OS 4C'S 

Os 4C's dos consumidores, sugerido por Robert Lauterborn faz a 

correspondencia com 4P's do composto de marketing, conforme tabela 1: 

TABELA 1 - Os 4C's 

4P's 4C's 
Produto Consumidor, suas necessidades. 
Pre_yo Gusto para o consumidor 
Prac;a (distribuic;ao) Conveniencia 
Promoc;ao Comunica<;ao 
FONTE: MOREIRA (2000) 

A conveniencia dentro dos 4C's significa para o consumidor uma boa 

distribui<;ao (em pra<;as) para que ele seja capaz de encontrar o produto que 

deseja em qualquer Iugar (NOVAES, 2001 ). 
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A area de marketing, tambem observa o elemento Prac;a, como Conveniencia, 

sendo este seu elemento correspondente segundo os 4C's de Robert Lauterborn, 

que diz que a boa distribuic;ao (em prac;as) e a possibilidade de o consumidor 

encontrar o produto em qualquer Iugar. (MOREIRA, 2000). 

3.3.3 OS 4A'S 

A ideia central desse modelo e demonstrar que as responsabilidades da 

equipe de marketing giram em torno de quatro func;oes basicas, conforme o quadro 

1 

QUADRO 1 - PESQUISA DE MARKETING 

Func;oes de Staff 

1. Analise: Examinar as 4. Avaliac;ao: Controlar os 

informac;oes externas e internas para processos de comercializac;ao e de 

compreender as forc;as vigentes no interpretar os seus resultados a fim de 

mercado em que a empresa opera ou racionalizar os futuros processos de 

pretende operar no futuro. marketing. 

2. Adaptac;ao: Ajustar a oferta 3. Ativac;ao: Atingir os 

do produto ou da linha da empresa as mercados pre-definidos, fazendo com 

forc;as externas detectadas, as que os compradores adquiram o 

necessidade do mercado. produto com a freqOencia desejada . 

\..____ ___ ......._ .---------_) 

Func;oes de apoio 

FONTE: MOREIRA 2000 
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Focando no "A" de Ativagao (3), etapa esta que ocorre logo em seguida da 
Adaptagao, e aqui que a area de vendas, de produto, publicidade e logfstica 
sao as grandes responsaveis pela ativagao do produto. Esta fungao - ativar 
- e exercida por meio de um instrumento denominado Composto de 
Comunicagao, onde Distribuigao trata da escolha, atendimento e controle 
dos intermediaries responsaveis por conduzir os produtos ao consumidor, e 
Logfstica se refere a transferencia ffsica: frete, armazenamento, manuseio, 
embalagem, controle de estoques, localizagao da fabrica, processamento 
de pedidos, previsao e servigos ao consumidor (MOREIRA, 2000. p. 42). 

3.3.4 COMPOSTO DE MARKETING ADAPTADO 

0 Composto de Marketing pode e deve ser adaptado para cada tipo de 

neg6cio, ao Iongo da vida de urn produto, pais podem tanto mudam os desejos dos 

clientes como os concorrentes lan<;am produtos melhores (NOVAES, 2001). 

As adapta<;6es devem ser feitas estrategicamente para cada tipo de mercado-

alva, ou seja, e necessaria urn composto de marketing compativel com o produto e 

suas estimativas de vendas que seriam atingidas com cada uma das propostas 

estrategicas determinadas pela empresa (NOVAES, 2001). 

3.4 DISTRIBUI<;AO FiSICA DE PRODUTOS 

A Distribui<;ao fisica de produtos, ou simplesmente Distribui<;ao Fisica, 

tambem conhecidos como Outbound Logistics e o segmentos e o segmento da 

logistica que desloca os produtos acabados desde a manufatura ate o consumidor 

final (NOVAES, 2001). 

0 objetivo principal da distribui<;ao e levar OS produtos certos, para OS lugares 

certos, no momenta certo, com o nivel de servi<;os desejados, pelo menor custo 

passive I. 

E a partir da defini<;ao do Canal de Distribui<;ao que a logistica ira identificar 

os deslocamentos fisicos-epaciais que os produtos serao submetidos, detalhando 

assim a rede logistica e o sistema de distribui<;ao fisica. 
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A rede logfstica e composta por armazens, centros de distribuigao, estoques 

de mercadorias, meios de transportes utilizados, e a estrutura de seNi<;os 

complementares. 

Os componentes relacionados abaixo participam da distribuigao ffsica: 

• lnstala<;6es ffsicas (centros de distribuigao, armazens); 

• Estoque de produtos; 

• Vefculos; 

• lnformag6es diversas; 

• Hardware e software diversos; 

• Custos; 

• Pessoal. 

As instalag6es ffsicas cedem os espagos destinados a abrigar as mercadorias 

ate que sejam transferidas ou entregues para os clientes. Para facilitar e agilizar as 

operag6es devem ser providas de equipamentos que facilitem a descarga, 

transporte interno e carregamento de vefculos, como plataformas de carga, 

descarga, empilhadeiras, carrinhos, etc. 

0 segundo elemento e estoque de produtos ao Iongo de toda a cadeia, seja 

produto que estao dentro do armazem da empresa, nos centros de distribuigao, nos 

varejistas, nas lojas, e nos vefculos de transporte. 0 custo do capital destes 

produtos acabados e urn encargo bastante elevado para as empresas, porque a 

oferta de produtos se abriu em diversas opg6es, o que ocasiona urn acrescimo 

expressivo nos nfveis de estoque. 

Uma vez comercializado, o produto necessita ser transportado ate o cliente, o 

que implica na utilizagao de vefculos para efetua-lo. Sao utilizados vefculos de 

grande capacidade para transportar do fabricante aos centros de distribuigao ou 

para os atacadistas, ja os vefculos menores sao empregados abastecimento de 

lojas, devido as quantidades carregadas, bern como na facilidade de locomover-se 

com veiculo menor em centros urbanos. 

A operagao do sistema de distribuigao requer informag6es variadas, que vao 

desde o cadastro do cliente, local de entrega, ate as quantidades de produtos a 

serem entregues em cada cliente, condi<;6es (horarios) e roteiros de distribuigao, 

alem de outras. 
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Atualmente as atividades da distribuigao sao planejadas, programadas e 

controladas por softwares especificos para a gestao das cadeias, e estes softwares 

por sua vez estao instalados em hardwares especificamente instalados para isso, 

seguindo tendencias modernas., muitas vezes como pacotes de gerenciamento 

amplo, denominados de ERP (Enterprise Resource Planning). Outros tipos de 

hardware tambem podem ser empregados como GPS, scanners, computadores de 

bordo, etc. 

Para uma operagao competitiva e necessaria uma estrutura de custos 

adequada e constantemente atualizada. Com a variagao nas modalidades de 

transporte seja par veiculos "cheios" - completamente lotados - ou por cargas 

fracionadas, ou ate 0 compartilhamento de roteiros por varios clientes, e precise 

adotar uma estrutura de custos mais eficaz para os servigos logisticos associados a 
distribuigao fisica de produtos. Hoje, formas de custeios modernas, como ABC 

(Activity Based Costing), tern se tornado imprescindivel para as avaliag6es de 

custos. 

E por ultimo e necessaria dispor de pessoal devidamente capacitado e 

treinado, para que o sistema funcione de forma competitiva. Todos os envolvidos no 

processo, desde o motorista de entregas ate a administragao da empresa devem se 

reciclar de forma permanente devido as constantes mudangas que ocorrem na 

estrategia e nas operag6es das empresas. (NOVAES, 2001) 

3.4.1 OS SISTEMAS DE DISTRIBUI<;AO 

Considerando que diversas situag6es possam na pratica, devem-se conhecer 

duas configurag6es basicas: 

• Distribuigao "urn para urn" em que o veiculo e totalmente carregado no 

deposito da fabrica ou no CD (Centro de Distribuigao) do varejista 

(lotagao completa) e transporta carga para urn ponte de destine, 

podendo ser outre CD, uma loja, ou outra instalagao qualquer. 

• Distribuigao "urn para muitos", ou compartilhada em que o veiculo e 

carregado no CD do varejista com mercadoria destinadas a diversas 

lojas ou clientes, e executando urn roteiro de entregas predeterminado. 

(NOVAES, 2001) 
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3.4.2 SISTEMA DE DISTRIBUI<;AO "UM PARA UM" 

Na linguagem dos profissionais da area de transportes a Distribuigao "um para 

um" e denominada transfer€mcia de mercadorias, pais nada mais e do que carregar 

completamente um vefculo e transportar o seu conteudo ate um local determinado. 

Neste tipo de distribuigao "um para um" e importante ressaltar que ha 

possibilidade de otimizagao da carga dentro do vefculo transportador, 

diferentemente da distribuigao "um para muitos", quando deve ser respeitado o 

carregamento pela ordem de entregas, o que muitas vezes impossibilita o 

carregamento completo do vefculo. 

Sob o ponto de vista logfstico, a distribuigao "um para um" e influenciada por 

14 fatores: 

• distancia entre o ponto de origem eo ponto de destino; 

• velocidade operacional; 

• tempo de carga e descarga; 

• tempo porta a porta 

• quantidade ou volume de carregamento (medida em toneladas, 

metros cubicos, paletes, etc); 

• disponibilidade de carga de retorno; 

• densidade da carga; 

• dimensoes e morfologia das unidades transportadas; 

• valor unitario; 

• acondicionamento (carga salta, paletizada, a granel, etc); 

• grau de fragilidade; 

• grau de periculosidade; 
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• compatibilidade entre produtos de natureza diversa; 

• custo global. 

Nesta forma de transporte a distancia e um dos elementos que mais 

influenciam, pois condiciona a selec;ao do tipo de veiculo, o dimensionamento da 

freta, o custo, e o frete a ser cobrado. 

Chama-se de velocidade operacional a velocidade media entre os pontes de 

origem e de destine, devendo descontar o tempo de carga e descarga, bem como 

esperas em terminais. 

0 aumento dos custos operacionais e fortemente influenciado pelas mas 

condic;oes das estradas, principalmente no transporte interestadual, pois reduz 

bastante a velocidade operacional dos veiculos, prejudicando a produc;ao. 

0 tempo gasto com pesagem, conferencia, emissao de documentos, e a 

carga e descarga propriamente ditas chama-se tempo de carga e descarga, No 

sistema de distribuic;ao "um para um" este tempo de carga e descarga e de suma 

importancia, pois afeta bastante as caracteristicas operacionais e economicas da 

distribuic;ao, principalmente para distancias relativamente curtas. (NOVAES, 2001) 

Para reduzir substancialmente o tempo de carga e descarga, e imprescindivel 

uma avaliac;ao profunda sabre a forma de acondicionamento das mercadorias. 

Para realizar a unitizac;ao das mercadorias e muito utilizado o equipamento pallet. 

Para o usuario do transporte, o tempo porta a porta e um dos fatores mais 

importantes, pois de nada adianta contratar um aviao para um transporte aereo, sea 

mercadoria sofrer retenc;oes e atrasos em solo. 

Outre elemento de suma importancia na distribuic;ao fisica de produtos e a 

quantidade transportada. Quando os volumes a serem transportados tem grande 
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volume, a empresa pode optar por freta propria, ou terceirizada, ja quando devem 

ser transportados menores volumes a empresa se ve obrigada a contratar 

trabalhadores autonomos ou empresas de transports, tendo que compartilhar 

vefculos e terminais com outras empresas, obviamente neste caso o controle do 

nfvel de servigo se torna mais diffcil. A sazonalidade tambem e relevante nesta 

questao, porque uma data expressiva como o Natal que demanda urn numero 

excessive de transports de mercadorias, faz com que a disponibilidade de transports 

de qualidade seja pequena e as empresas se obriguem a contratar urn prestador de 

servigos nao qualificado. 

A falta de carga de retorno pode afetar o nfvel de servigo, pois tanto 

empresas transportadoras como .os autonomos podem negociar melhores condigoes 

de frete de acordo com a oferta de cargas para retorno ao ponte de partida, afim de 

cobrir parte de seus custos, 

0 custo do transports e diretamente afetado pela escolha do vefculo de 

acordo com a densidade da mercadoria a ser transportada. As mercadorias de 

menor densidade acabam lotando o vefculo por volume e nao por peso. 

Tambem afetam o transports as dimensoes e a morfologia da carga, como, 

por exemplo, tubes muito compridos, que dificulta o seu arranjo e manuseio. 

0 valor unitario da carga pode resultar na utilizagao de equipamentos 

adicionais como sistemas de seguranga que normalmente sao bastante cares. E 

nestes cases o transportador geralmente cobra uma taxa adicional sobre o frete 

basico que chama ad-valorem, proporcional ao valor da carga. 

A fragilidade da mercadoria pode implicar na dificuldade de utilizar pallets 

para empilhamento das mercadorias dentro do vefculo a fim de aproveitar todo o seu 

espago, e esta relacionada diretamente com os cuidados no processo de 
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embalagem, manuseio e transporte. As formas de acondicionamento e de transporte 

estao diretamente ligadas ao seu grau de fragilidade. 

0 grau de periculosidade da carga tern implicagoes severas na sua 

distribuigao, pais produtos perigosos devem obedecer a normas rlgidas para o seu 

transporte, principalmente nos palses desenvolvidos. 

Finalmente o custo global como elemento importante exige uma reflexao 

mais profunda, par se tratar de um novo enfoque exige maior dedicagao para romper 

barreiras psicol6gicas, mas que com algumas tecnicas modernas como a do Custeio 

ABC, pode ser claramente avaliada. 

Este tipo de distribuigao "um para um" apresenta fortes economias de escala, 

sob o ponto de vista estritamente de transporte, ha razoes economicas relevantes 

para utilizar velculos de maior capacidade, sempre que posslvel. (NOVAES, 2001) 

3.4.3 SISTEMA DE DISTRIBUI<;AO COMPARTILHADO, OU "UM PARA MUITOS" 

A distribuigao "Um para muitos" nada mais e do que carregar um unico 

velculo que tara diversas entregas nos locais pre-determinados, e seguindo tambem 

uma rota pre-determinada. 

Sao 15 os fatores que influenciam a distribuigao "um para muitos", quando 

vistas sob o ponto de vista loglstico: 

• divisao da regiao a ser atendia em zonas ou bolsoes de entrega, 

sendo cada bolsao normalmente alocado a um velculo; 

• distancia entre o CD e o bolsao de entrega; 

• velocidades operacionais medias; 

• tempo de parada em cada cliente; 
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• tempo de ciclo (necessaria para completar um roteiro e voltar ao 

deposito); 

• freqOencia das visitas as lojas ou aos clientes; 

• quantidade de mercadoria (medida em toneladas, metros cubicos, 

paletes, caixas) a ser entregue em cada loja ou cliente do roteiro; 

• densidade da carga; 

• dimensoes e morfologia das unidades transportadas; 

• valor unitario; 

• acondicionamento (carga solta, paletizadas, a granel, etc); 

• grau de fragilidade; 

• grau de periculosidade; 

• compatibilidade entre produtos de natureza diversa; 

• custo global. 

Sao varios os fatores que se destacam na tomada de decisao para a escolha 

do vefculo mais apropriado para ser utilizado na distribui<;ao "um para muitos", sao 

eles: 

• distancia do bolsao, ou zona de entrega, ate o deposito, ou CD; 

• densidade, medida em numero de pontos visitados por km2
, no bolsao; 

• tempo medio de parada em cada cliente visitado; 

• quantidade media de mercadoria entregue em cada visita; 

• velocidade media de percurso. 

Por outro lado, dependendo dos fatores condicionantes e das caracterfsticas 

do vefculo, o roteiro de distribuigao num determinado bolsao pode ficar limitado pela 

capacidade do vefculo, ou pelo tempo disponfvel dentro da jornada de trabalho. 
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A situagao ideal e aquela que o veiculo e utilizado na sua capacidade total, ao 

mesmo tempo em que trabalhar durante todas as horas uteis do dia, deve-se ao 

maximo todos os dias tentar se aproximar desta configuragao todos os dias, ou seja, 

nada mais e do que atender o cliente dentro do menor custo possivel. (NOVAES, 

2001). 

3.4.4 OUTROS CONDICIONANTES 

Alem das questoes abordadas nos itens anteriores, outras quest6es 

importantes devem ser consideradas, como a natureza das variaveis, por exemplo, o 

tempo de entrega entre o CD e o bolsao nao e determinado, mas varia diretamente 

em fungao das condigoes de trafego, da meteorologia e ate do motorista. 

Como os tempos que compoe o ciclo de um roteiro sao formados por varies 

tempos estatisticamente independentes, a analise estatistica dos dados possibilita 

encontrar o tempo medio de ciclo. 

E atraves da definigao de um nivel de confianga estatistico que e possivel 

dimensionar o sistema, e um ponto importante a se considerar quando se determina 

o sistema de distribuigao fisica e o correto equilibria entre as horas normais de 

trabalho da tripulagao e as eventuais horas extras. 

Faz se necessaria ainda avaliar sob o ponto de vista do nivel de servigo 

logistico, que a restrigao de tempo e normalmente mais rigorosa do que a restrigao 

de capacidade do veiculo. 

A variabilidade das condigoes ao Iongo da regiao trabalhada e outro fator que 

dificulta o dimensionamento de um sistema de distribuigao, considerando que a 

densidade entre os pontes visitados por km2 pode variar muito e ainda a quantidade 
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de mercadorias pedida pelos clientes, o dimensionamento dos roteiros nao e 

uniforme, devendo contemplar na pratica essas variagoes. 

Outro fator determinante e a consideragao das limitagoes geograficas como 

rios, morros, lagos, entre outros, muitos embora os atuais Sistemas de lnformagoes 

Geograficas estejam bastante evolufdos, nao e simples compatibilizar com o 

computador os condicionantes geograficos. 
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4 ESTUDO DE CASO 

4.1 HISTORICO DA EMPRESA 

Nutrimental, nome que derivou de "Nutrimentalis", palavra de origem 

latina, que significa: proprio para nutrir, nutritive, aquila que nutre. 

A Nutrimental nasceu em junho de 1968, uma pequena industria de 

desidratac;ao de batatas em flocos, que pela adic;ao de componentes lfquidos 

teria muitas aplicac;oes culinarias. Devido a problemas iniciais para a produc;ao 

de batatas desidratadas, a empresa voltou-se para a desidratac;ao de outros 

produtos, como o feijao pn3-cozido, materia-prima para o primeiro produto 

comercial da empresa e a sopa desidratada de feijao. Em 1969 comec;ou o 

fornecimento de 40 toneladas de feijao para o programa de merenda escolar do 

estado do Parana que viabilizou a Nutrimental como empresa. Foi encontrada 

uma forma de compensar a irregularidade do cilindro que desidratava o feijao e o 

produto final ficou com urn gosto especial, que foi o marco do sucesso da sopa de 

feijao. A partir deste primeiro fornecimento e do sucesso obtido a empresa 

consolida-se como fornecedora de produtos para programa de alimentac;ao. 

Apos o grande sucesso com a desidratac;ao de diversos produtos, foi 

efetuado em 1972 urn plano de ampliac;ao industrial, aumentando-se a 

produc;ao em 100%. Com isso em 1975 a Nutrimental ja era considerada a 

maior fornecedora de produtos destinados aos programas de alimentac;ao 

escolar. 

Em 1977, a empresa assumiu o controle de uma unidade industrial na 

cidade de Guaramirim - SC, especializada na fabricac;ao de proteina texturizada de 

soja (PTS), farinhas pre-gelatinizadas e macarrao. Montou-se uma fabrica de oleo 

de soja e uma unidade de beneficiamento de arroz. 

Em 1982, fundou-se a Nutrimental Agropecuaria Ltda, para maior seguranc;a 

garantindo a qualidade e o fornecimento em suprimentos de materia-prima. 

A empresa iniciou sua atuac;ao em diversos campos de processamento de 

alimentos: desidratac;ao, moagem, extrac;ao de oleos e a fabricac;ao de produtos 

compostos. 
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Em 1984 o governo cria a Fundac;ao da Alimentac;ao Escolar - FAE, que 

assumiu as compras para a merenda escolar. Tecnicos estaduais da merenda 

visitaram a fabrica de Sao Jose dos Pinhais, conheceram sua infra-estrutura, o 

centro de pesquisas, os laborat6rios eo controle de qualidade. 

A empresa estava tao bern que foi a primeira a elaborar o projeto de 

desenvolvimento de alimentac;ao balanceada para a primeira travessia do Atlantica 

Sui realizada pelo remador Almir Klink em 1984. 

Em 1985, a empresa trabalhando com sua capacidade produtiva maxima, foi 

responsavel por 30% do mercado nacional de merenda escolar. Neste mesmo ano, 

os produtos da Nutrimental foram lanc;ados no varejo, para a Regiao Sui. 

Em 1994, foi lanc;ada a barra de cereais Chonk, associada a "guloseima 

saudavel" esse tablete de cereais foi reposicionado e relacionado a saudabilidade; 

ganhou novo nome N U T R Y e proporcionou a descoberta de urn nicho de mercado 

caracterizado pelas preocupac;oes do consumidor com sua saude. 

Neste mesmo perfodo, houve a inaugurac;ao de uma unidade de envase 

asseptico, lanc;ando-se urn achocolatado e refrescos lfquidos. 

Em 1997, a empresa iniciou urn programa de desenvolvimento organizacional 

preocupada em construir seu futuro, o metodo "Apreciative Inquiry", urn metodo 

norte-americana o qual visa a valorizac;ao dos funcionarios, o dialogo e o 

planejamento estrategico para o futuro, mediante desenvolvimento organizacional e 

mudanc;a cultural a partir de pesquisas e de iniciativas que partem dos pr6prios 

empregados. Oeste processo surgiu a missao da empresa: "Ofertar alimentos 

saudaveis e praticos, respeitando e valorizando a vida e os seres humanos". Como 

valores, a empresa segue a inovac;ao, a integridade, o aprendizado continuo e a 

horizontalidade. 

Em 2005, houve a compra da unidade fabril de Arceburgo-MG. Com esta 

aquisic;ao, a Nutrimental passou da terceira para a segunda colocac;ao no segmento 

de farinhas i 

A empresa hoje trabalha com cinco setores de fabricac;ao: tabletes (barra de 

cereais), desidratados (vegetais, frutas, cereais e carnes), mercado consumidor, 

food service. A Nutrimental processa mais de 100 produtos diferentes, em sua 

maioria, destinados aos seguintes mercados: lnstitucional (programas sociais de 

alimentac;ao para escolas), Grandes Consumidores (forc;as armadas, hospitais, 
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hoteis, lanchonetes, refeit6rios industriais, instituigoes municipais e estaduais), 

Industrial (fornece insumos para industrias alimenticias), varejo e exportagao. 

4.2 MISSAO 

Ofertar alimentos saudaveis e praticos, respeitando e valorizando a vida e os 

seres humanos. 

4.3 VALORES 

Horizontalidade 

Significa abertura de ideias, liberdade com responsabilidade, de acordo com as 

habilidades de cada urn. Para tanto, parte do principia de que todas as pessoas da 

organizagao sao partes relevantes do processo de decisao. 

Aprendizado Continuo 

Possibilita a realizagao, o desenvolvimento humano e a capacitagao continua a 

mudanga. Atendendo as necessidades de evolugao, exige criatividade, que aflora 

naturalmente quando ha urn clima de confianga, liberdade para manifestagoes 

individuais e grupais. 

lnovacao 

Atendendo as necessidades de evolugao, exige criatividade, que aflora 

naturalmente quando ha urn clima de confianga, liberdade para manifestagoes 

individuais e grupais. 

lntegridade 

Provendo coerencia e etica, gera condigoes para que os demais valores possam 

se desenvolver. 



27 

4.4 PRINCiPIOS DA AC'AO ORGANIZACIONAL DA NUTRIMENTAL 

E uma organizagao onde ha espago e abertura para a descoberta do 

conhecimento e desenvolvimento de habilidades notaveis. Querem aprender e 

ensinar e assumir responsabilidade por seu crescimento pessoal e organizacional. 

Promovem a criatividade e a iniciativa e aceita assumir riscos provenientes de 

atitudes inovadoras. 

Trabalha em equipe e compromete com os resultados previamente 

acordados. 

Ouvem atentamente as pessoas e as valorizam, respeitando a sua 

individualidade e liberdade de expressao. Atua responsavelmente, reconhecendo os 

esforgos e comemoram os sucessos. Mantem urn ambiente informal e prazeroso. 

Fazem com que a tomada de decis6es ocorra no nivel mais proximo do local 

em que as tarefas sao realizadas e as pessoas desenvolvem habilidades 

apropriadas para terem autoridade para agir. 

Fazem com que os processes de mudanga acontegam de forma participativa, 

ouvindo-se as pessoas envolvidas. 

Resolvem os conflitos com dialogo, transparencia, "apreciatividade" e 

respeito. 

Tratam as informag6es com responsabilidade no que se refere ao acesso, 

uso, divulgagao e protegao, disponibilizando-as de forma clara e compreensivel e 

em tempo habil. 

Promovem a satisfagao e o bern comum atraves do born relacionamento entre 

colaboradores, e com clientes, parceiros e a comunidade. 

Todas as ag6es levam em conta a preservagao do meio ambiente, a saude e 

o bern estar das pessoas e gerag6es futuras. 

Praticam lideranga positiva e assim construi uma organizagao forte. 

Obtem o melhor de cada ser humano, desenvolvendo a capacidade de gerar 

resultados em equipe e atuam com prop6sito e diregao orientados pela missao, 

valores e principios de agao. 

0 conhecimento, divulgagao e exercicio dos valores e principios e um 

compromisso das pessoas da organizagao. 
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4.5 UNIDADE DE NEGOCIOS FOOD SERVICE 

Atende o segmento de transformadores de alimentos, entre estes, refeit6rios 

industriais, restaurantes comerciais, hospitais e lanchonetes. 

A divisao Food Service da Nutrimental esta estruturada com uma linha de 

Preparac;oes Culinarias - tempera preparado, caldos, amaciante de carne, molhos, 

batata e flocos, Bebidas - refrescos, chas, bebidas lacteas, achocolatados, 

Sobremesas - gelatina, pudins com Ieite, pudins sem Ieite, cremes, flans, canjica, 

arroz doce, Sopas. 

Para atender ao segmento de refeic;oes coletivas, constituido pelas cozinhas 

industriais, restaurantes comerciais, hoteis, hospitais, forc;as armadas, confeitarias, 

panificadoras e lanchonetes. 

A atuac;ao da Nutri Food Service nao esta restrita a venda de produtos. Ela 

tambem presta servic;os a seus clientes, auxiliando-os no desenvolvimento de 

soluc;oes culinarias que resultam em refeic;oes saborosas e saudaveis, de forma 

economica e com padrao de qualidade constante. 

FIGURA 1 - FLUXOGRAMA UNIDADE DE NEGOCIOS 

Gerencia de 

Desenvolvimento 

Comercial Global 

Consumidor Food Service Food lnstitucional Exportacao 

Ingredients Publico 

4.6 CENARIO ATUAL DA DISTRIBUICAO FiSICA DE PRODUTOS - UNIDADE DE 

NEGOCIOS FOOD SERVICE 
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Por se tratar de uma unidade de neg6cios 828, o modele adotado pela 

Nutrimental neste canal foi o de atendimento direto ao cliente, segundo o Gerente 

Nacional de Vendas Maximiliano Piermartiri o principal motive por tras desta escolha 

estava a valoriza<;ao do atributo "relacionamento". 

Para que isto acontecesse de maneira eficaz, foi desenvolvida uma habilidade 

logistica, na qual incluem dais centres de distribui<;ao, sendo um na Fabrica em Sao 

Jose dos Pinhais - PR (regiao metropolitana de Curitiba) e outre em Jaboatao dos 

Guararapes (regiao metropolitana de Recife), permitindo entregas rapidas e com 

volumes reduzidos. 0 mercado de Food Service e dividido em dais segmentos o 

RL T (Refei<;ao no local de trabalho), que sao restaurantes industriais geralmente a 

compra nestes clientes sao grandes volumes e com entrega centralizada. 

Outre segmento e o RAP (Refei<;ao aberta ao publico) sao Hoteis, Fast Food, 

Padarias, Restaurante Comercial, Catering, Hospitais, Escolas, Lanchonete, Bares e 

Moteis, onde a venda e pulverizada, com tamanhos de pedidos e entrega muitas 

vezes muito pequenos e economicamente inviaveis para a industria. 

Maximiliano Piermartiri ressalta que o Centro de Distribui<;ao em Pernambuco 

e estrategicamente importante para 0 atendimento dos clientes, porque fornece 

agilidade a um baixo custo, pais o mesmo e abastecido (normalmente) pelo modal 

maritima. 

Com mais de trinta anos de experiemcia neste segmento do canal Food 

Service, a Nutrimental come<;ou a desenvolver novas segmentos. No inicio de 2006 

e com o direcionamento estrategico para uma nova fatia de mercado, os 

representantes de vendas estao sendo desenvolvidos, pais devido a caracteristica 

deste novo mercado e necessaria um atendimento capilar, muito pulverizado e de 

valores baixos, o que inviabiliza o modele de entregas diretas adotadas ate entao. 

Nesta dire<;ao, o modele Broker foi desenvolvido e incorporado, hoje a Unidade de 

Neg6cios Food Service possui em sua estrategia logistica um hibrido entre o 

atendimento direto e entregas pulverizadas. Em ambos os casas, toda freta e 

terceirizada, evitando impacto em custos fixes, explica o Gerente Nacional de 

Vendas. 

Em se tratando da implanta<;ao do Broker, Maximiliano Piermartiri destaca 

que o projeto teve muita resistemcia e inseguran<;a por parte da equipe de vendas 

(Pe<;as-chaves para o sucesso do projeto). Foram abertos dais Brokers como piloto, 

para aprendizagem e acompanhamento. No decorrer do projeto, investimentos 
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foram feitos, regras flexibilizadas, solicitac;oes atendidas, seguindo uma postura de 

"parceria" com visao no born atendimento da carteira de clientes. Com isso, os 

resultados mostram que a empresa esta seguindo pelo caminho correto, e ja existe 

urn planejamento para a implantac;ao de outras unidades. 

Fazendo uma avaliac;ao do modelo Broker, Maximiliano Piermatiri diz que as 

dificuldades estao inerentes a parte comercial (turnover de vendedores) que deve 

ser minimizada no decorrer do tempo, segundo ele a velocidade de implementac;ao 

do processo (burocracia jurfdica e fiscal, escolha de urn parceiro, 

formac;ao/treinamento/desenvolvimento da equipe de vendas) e a unica parte que 

desagrada no processo, pais dentro do modelo, esta parte e de responsabilidade do 

agente de distribuic;ao, neste caso o Broker, cabe a industria o treinamento tecnico, 

contudo no restante se diz satisfeito. 

Sob ponto de vista geral das dificuldades enfrentadas nos modelos utilizados, 

Maximiliano Piermartiri lista algumas como atrasos de entrega, perda de mercadoria, 

caixas avariadas, mas considera estes comuns dentro do processo, outro problema 

destacado esta no alto custo de alguns fretes, porem avalia que sao mais caros 

devido a qualidade do servic;o prestado, mas neste ponto ele alerta que a busca por 

empresas de transporte mais "baratas" freqi..ientemente causam transtornos como os 

citados acima, e nao sao consideradas por ele boas opc;oes. 

Hoje a Nutrimental atua nos principais modelos de distribuic;ao atraves de 

representantes, nao tendo equipe propria de vendas: 

• Venda Direta 

• Venda via distribuidor 

• Venda via atacado 

• Venda via auto servic;o 

• Venda via Broker 

Dentro das areas de neg6cios da empresa, a divisao Food Service e a mais 

complexa sob o ponto de vista de distribuic;ao por haver a necessidade de 

transportar pequenos volumes para os diversos clientes. 
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FIGURA 2- FLUXOGRAMA DA OPERA<;AO ATUAL 

l Nutrimental -Food Service I 

Centro I Broker I 
Distribuicao 

lr 

l Consumidor I 

FONTE: NUTRIMENTAL 

4. 71NTERMEDIARIOS NOS PROCESSOS DE COMERCIALIZACAO 

Nesse foco pode-se pensar que se a industria atuasse diretamente sobre os 

pontos de venda sem a utilizac;ao dos canais de distribuic;ao com certeza essa teria 

um maior controle sobre como e onde os seus produtos sao vendidos, entao porque 

a utilizac;ao de intermediaries? Na visao de Philip Kotler "os intermediaries sao 

necessaries devido a sua grande capacidade de tornar os bens acessiveis aos 

mercados-alvo. Atraves de seus contatos, experi{mcia, especializac;ao e escala 

operacional, eles geralmente oferecem as empresas mais do que elas podem render 

por conta propria." (KOTLER, 1998) 

Agora em uma definic;ao de quem sao os intermediaries, pode-se dizer que 

"intermediario refere-se a qualquer membra de canal que nao seja o fabricante ou o 

usuario final (consumidor individual ou comprador empresarial)". Os processes de 

comercializac;ao podem fazer com que os produtos de uma industria sigam 

diferentes percursos ate seu consumidor final, passando por diferentes 

intermediaries no que diz respeito tanto ao processo de comercializac;ao quanta ao 

processo fisico de transporte e movimentac;ao dos mesmos desde a fabrica ate as 

maos do consumidor final que ira utilizar o produto. 
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Como forma de explicitar quais sao estes possiveis intermediarios, suas 

competencias e os fatores que os diferenciam dos demais, apresenta-se abaixo a 

descrigao basica de cada um deles segundo alguns autores, para que nao hajam 

distorgoes de conceitos: 

4.7.1 DISTRIBUIDOR (DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO) 

0 Distribuidor ja possui uma caracteristica principal inversa a do atacado, 

sendo que o mesmo trabalha tambem com mais de uma empresa, mas nao com 

empresas que possuam produtos concorrentes entre si, outros pontos a serem 

observados para o distribuidor na visao da GELPE (Grupo de Estudos da Logistica 

de Pernambuco) sao: 

• Compra e vende as mercadorias; 

• Trabalha com exclusividade para uma ou no maximo cinco empresas de 

segmentos distintos; 

• Tern pouca variedade em cada categoria; 

• Nao gerencia o estoque dos clientes varejistas; 

• Os produtos sao bi-tributados. 

0 Distribuidor, alem de comprar e vender, tern uma alianga estrategica com 

o fabricante, pois passa a representar seus produtos em determinada area de 

atuagao. 0 Distribuidor foca no desenvolvimento das marcas, cuidando de seu 

posicionamento e participagao nos pontos de venda, isso de acordo com os 

direcionamentos passados pela industria, incluindo em muitos casos o trabalho 

de merchandising ("1.ac;ao promocional ligada a presenc;a fisica do produto. 

2. Qualquer implementac;ao feita no ponto de vend a com o material de 

comunicac;ao, visando aumentar o rendimento da propaganda dirigida ao 

produto'), que antes era explorado apenas nas grandes redes diretamente pelos 

fabricantes, porem, o nivel de concorrencia entre produtos gerou a necessidade 

de esta atividade ser desenvolvida nos pequenos e medias varejos, porem, isto 

s6 se torna viavel se for realizado via Distribuidor. 
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4.7.2 ATACADO 

0 Atacado possui como caracterfstica principal o seu trabalho com marcas 

concorrentes, fato este nao apresentado nos outros intermediaries, o que o 

diferencia de forma mais facil dos demais, outras aspectos dos atacados sao os 

seguintes de acordo com a GELPE (Grupo de Estudos da Logfstica de Pernambuco) 

(Apresentagao Canais de Distribuigao GELPE): 

• Compra e vende as mercadorias; 

• Trabalha para diversos fornecedores, inclusive com linhas concorrentes; 

• Tem seu mix limitado a marca lfder e outra de prego mais baixo; 

• Nao gerencia o estoque dos clientes varejistas; 

• Os produtos sao bi-tributados. 

Esses atacadistas que tem em seu portfolio uma grande gama de produtos de 

diversos fabricantes, nao existindo assim uma relagao de fidelidade. Aqueles que 

contam com uma grande area de cobertura e carteira de clientes, vem inclusive 

desenvolvendo marcas pr6prias, apresentando-se neste mercado que possui um 

grande potencial. 

Como hist6rico dos Atacados no Brasil tem-se que no inicio, o Atacado, 

possufa basicamente o formato balcao, onde os varejistas se dirigiam as suas 

dependencias para realizar as compras e em seguida retirar os produtos. Com a 

melhor estruturagao dessas empresas, a partir dos anos 60, foi adotado o modelo 

de entrega, ou seja, o Atacado dispunha de um quadro de vendedores e/ou 

representantes que atendiam os varejistas e posteriormente o Atacado realizava 

as entregas. Esse modelo predomina atualmente no setor. Em seguida, iniciou-se 

no Brasil o modelo de Atacado de auto atendimento, onde o cliente varejista 

escolhe os produtos em gondolas e o mesmo faz o transporte ate o seu 

estabelecimento. 

Prova dessa evolugao dos Atacados e essa antiga definigao de pouco mais 

de 10 a nos atras, que diz que "o atacadista e o comprador para o varejista, 

antecipando-se as necessidades deste e facilitando-lhe a tarefa de selecionar e 

comprar produtos de que necessita. No segmento de atacados no Brasil ha 

grandes empresas, sendo que Atacados como Martins, localizado em Minas 
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Gerais destacam-se dos demais pelo seu volume de transag6es. Mas a nivel 

nacional nenhum Atacado iguala-se em tamanho e quantidade de transag6es com 

a rede Makro Atacadista, que hoje e a referencia deste mercado. 

4.7.3 AUTO SERVI<;O 

0 Auto Servigo e considerado basicamente como sin6nimo de 

mercados/supermercados/hipermercados, ou seja, qualquer loja com estas 

denominag6es onde o proprio consumidor escolhe o seu composto de produtos que 

ira consumir. 

Entende-se por Auto Servigo lojas que nao fazem parte de uma rede, portanto 

possuem uma bandeira independente. 

4.7.4 REPRESENTANTE 

A representagao de um produto no perfil comercial atual passa a ter as 

mesmas caracteristicas de um distribuidor, mas com escala menor, ja que na grande 

maioria das vezes o representante e uma pessoa, ou seja um vendedor, que pratica 

vendas para mais de uma empresa com produtos nao conflitantes, geralmente nao 

possui estoque proprio e e comissionado pelas suas vendas, sem um vinculo 

empregaticio com as empresas e sem um salario fixo por conseqOencia. 

Este aut6nomo sobrevive a partir das comiss6es recebidas das empresas 

para quem ele atua, dependendo (mica e exclusivamente dele. 

Para definigao segue que 

0 representante e uma figura que nao assume a compra e a posse do bem. 
Opera com catalogos, mostruarios, tabelas e e, a rigor, um tomador de 
pedidos para o fabricante. Em geral, nao assume riscos de credito, nem de 
estoques. Pode operar com contratos, carta-acordo, etc.; o fabricante deve 
definir area geografica de atuac;ao, tipo de cliente que interessa abordar, 
cotas a serem cumpridas, servic;os que devem ser prestados a clientela, 
linha de produtos, polftica de prec;os, prazos de entrega, indenizac;oes, 
devoluc;oes, tamanho minima da equipe de vendas, durac;ao do acordo, 
clausula de rescisao, etc ... (AUTOR, a no, p. ) 

E de acordo com o mesmo autor, e interessante o uso do Representante 

quando: 
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• Nao se tern recursos (ou a rela<;ao investimento-retorno nao estimula) 

para explorar mercados distantes ou pequenos, ou marginais ou tudo 

isso. 

• Se tern algum produto novo ou diferenciado em rela<;ao a linha 

tradicional, nao sendo interessante (ou crescente) usar a estrutura da 

distribui<;ao tradicional. 

• Se pretende explorar novas mercados geograficos, sem grandes 

custos de venda pessoal, estrutura, etc ... 

• A venda do(s) produto(s) for sazonal. 

4.7.5 BROKER 

Broker ou Corretor e um agente que serve de intermediario entre o vendedor 

e comprador, auferindo uma comissao para tal fim. Tern a conota<;ao de uma agente 

de vendas, vendendo toda a linha de produtos dos fabricantes que representa, 

acompanhando o giro e a demanda dos produtos nas lojas, realizando atividades de 

merchandising, pesquisas de mercado, etc. 

Trabalhando com brokers, a industria transforma o custo fixo de sua equipe 

de vendas em variavel, pais os "agentes de vendas" recebem sabre os neg6cios 

efetivados. Alem disso, cada um atua na sua area de competencia, e, com isso, a 

industria pode dedicar-se mais ao seu core business, deixando a area de vendas 

nas maos de um especialista. 0 broker funciona como uma filial de vendas da 

industria, portanto, os produtos armazenados sao da industria. Com o broker, a 

incidencia em cascata de PIS e do Cofins, cobrada sabre as vendas da industria 

para o atacado I distribuidor e desses para o varejo, e eliminada, e o produto, 

teoricamente, poderia chegar a pre<;os mais atraentes no varejo. 

Esta modalidade de servi<;os que esta come<;ando a ser praticada no Brasil, 

embora ha muito tempo seja realizada nos Estados Unidos e Europa, e destinada a 
Industria que deseja oferecer aos seus clientes varejistas um atendimento especial, 

alcan<;ado atraves do faturamento local dos pedidos de compra, evitando assim a 

ruptura do abastecimento no ponto de venda. 

E uma grande inova<;ao para as industrias no que diz respeito a logistica e 

aos seus canais de distribui<;ao, sendo que varios distribuidores vern se 

interessando dia-a-dia em transformar a sua estrutura em uma estrutura de Broker, 
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ja que para isso as mudanc;as necessarias nao sao dificeis de serem 

implementadas. 

0 Broker, de acordo com a GELPE (Grupo de Estudos da Logistica de 

Pernambuco), possui as seguintes caracteristicas principais: 

• Nao compra nem vende as mercadorias; 

• Trabalha para urn numero limitado de empresas e nunca para mais de uma 

num determinado segmento concorrente; 

• Oferece a linha completa das empresas que representa; 

• Gerencia os estoques dos clientes varejistas; 

• Nao ocorre a bi-tributac;ao. 

0 Broker e o responsavel pelo atendimento ao cliente, pela visita, venda, 

merchandising e p6s-venda. 

Neste formato de distribuic;ao o intermediario passa a ser uma filial da 

industria inclusive para fins fiscais e juridicos. Assim a industria deixa de ter urn 

distribuidor e passa a ter mais uma filial de vendas, onde ele pode atuar com o 

gerenciamento do estoque controlando-o como lhe convier; gerenciando de forma 

muito mais aproximada a equipe de vendas do Broker que ira trabalhar com a sua 

gama de produtos; controlando o faturamento; controlando a carteira de clientes, 

pois como as notas que saem do Broker sao notas da industria essa possui total 

supervisao de para onde quando e a que prec;o estao sendo vendidos seus produtos 

na area de atuac;ao do Broker, facilitando a coordenac;ao ate de pontos ou regioes 

que nao estao sendo bern atendidas ou que nao possuem atendimento. 

Tudo isso se torna de suma importancia para a industria, mas urn dos 

principais ganhos e o fato de que com essa operac;ao de venda para urn varejista, 

ocorre reduc;ao de emissao de uma nota fiscal de venda no processo, sendo assim 

ha tambem reduc;ao de tributos referente a uma nota que seria a nota do Distribuidor 

para o Varejista. No caso do Broker, como essa fatura usando a nota fiscal do 

fabricante, a incid€mcia dos tributos na etapa Distribuidor- Varejo, e eliminada. 

0 Brasil apresenta seu sistema de tributos onde os impastos incidem em 

cascata, ou seja, o mesmo produto e tributado tantas vezes quanta forem o numero 

de faturas emitidas entre duas empresas durante 0 processo desde sua fabricac;ao 
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ate a chegada ao consumidor final. Com isso, a reduc;ao de urn elo nessa cadeia 

implica em ganhos de valores para a operac;ao. 

Nesse caso esse ganho serve para que a industria possua uma margem de 

manobra maior para aplicar esse ganho da melhor forma para seu beneficia, 

podendo ser este como investimento em merchandising, reduc;ao de seu prec;o no 

ponto de vend a, melhora em sua estrutura, etc ... 

Na filosofia de reduc;ao de custo e maior poder de penetrac;ao (atender o 

maior numero de pontes de venda possivel) sem abrir mao de urn trabalho de 

qualidade no varejo (atendimento, ganho de espac;o na gondola, merchandising, 

etc ... ) o Broker vern se tornando, gradativamente, uma boa alternativa para as 

industrias. 

Alem disso, o Broker e uma nova forma de atender as exigencias impostas 

por este mercado tao competitive como ja comentado anteriormente, possibilitando a 

industria chegar ao varejo de modo diferenciado e com varias vantagens. 

4.7.5.1 Objetivo 

Prestar servic;o ao pequeno e ao medio varejo com toda linha de produtos, 

gerenciando os prec;os finais ao consumidor. 

A atividade e canalizada para o atendimento, melhor colocac;ao do produto no 

varejo, merchandising e prestac;ao de servic;os. Todo o processo e realizado de 

acordo com a orientac;ao do fabricante. Dessa forma, alem de melhorar o 

atendimento ao cliente, o servic;o possibilita que as linhas de produtos cheguem ao 

ponto-de-venda dentro do planejamento de marketing do fabricante. 
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FIGURA 3- SITUAc;Ao PROPOSTA 
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VANTAGEM 

• Prec;o de venda mais competitive; 

• Melhoria na distribuic;ao; 

• Gerenciamento de prec;os; 

• Conhecimento do mercado; 

• Reduc;ao nos custos de abastecimento; 

• Venda de todo o Mix de produto; 

• Beneficios nos impastos (Efeito cascata). 

DESVANTAGEM 

• Descentralizac;ao dos estoques; 

• Gusto de estocagem; 
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• lnvestimentos iniciais; 

• Abertura de filiais. 

PRINCIPAlS CARACTERISTICAS 

• Abertura de uma filial dentro do Broker, 

• Nota fiscal emitida diretamente pela matriz para os clientes; 

• Broker nao mantem estoque; 

• Nao incidemcia da bitributagao. 

4.8 DIFERENCIACOES ENTRE REPRESENT ANTE DE VENDAS, DISTRIBUIDOR 

EBROKER 

Esta diferenciagao se da principalmente no ambito de atuagao e 

operacionalizagao dos processos. Como ja citado anteriormente, o distribuidor e 

uma empresa que possui uma estrutura mais complexa, urn estoque fisico proprio, 

equipe de vendas propria e todo urn sistema de armazenagem, recebimento de 

mercadorias e despacho das mesmas com notas do proprio Distribuidor. 

Por outro lado o representante de vendas configura-se geralmente como urn 

agente unico, autonomo, que representa a industria para fins de venda de seus 

produtos, atuando praticamente como urn vendedor proprio da fabricante, 

diferenciando-se do mesmo pelo fato de nao possuir vinculo empregaticio com a 

mesma, nao possuir salario fixo e apenas receber comiss6es percentuais sabre as 

vendas que realizar. 

0 Broker aparece no contexto atual como urn novo sistema, muito semelhante 

ao distribuidor, mas de uma forma evoluida, pois apresenta algumas caracteristicas 

iguais ao distribuidor e algumas extras que o diferem. Os fatores que o fazem 

semelhante ao distribuidor sao: area fisica de armazenagem, recebimento e 

despacho de mercadorias proprio assim como uma equipe de vendas. 

Os diferenciais em relagao ao distribuidor sao 

• 0 estoque com que o Broker trabalha nao e seu e sim do fabricante, sendo 

que a antiga venda da industria para o distribuidor torna-se neste caso 
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apenas uma transferemcia de estoque e ai caracteriza o Broker como uma 

filial juridica da industria; 

• A equipe de vend as do Broker passa a ter uma responsabilidade maior sabre 

os produtos dessa empresa inclusive responsabilizando-se pela efetivac;ao 

dos pontos de venda e por todo o merchandising nos pontos onde atua, 

sendo posteriormente cobrada pela industria pelo seu desempenho; 

• As notas emitidas para o varejista nao saem como notas do distribuidor e sim 

como notas diretas da industria, caracterizando mais uma vez na operac;ao a 

ideia de que o Broker passa a ser uma filial da industria. 

4.9 MENSURACOES DO DESEMPENHO DOS BROKERS 

0 surgimento do Broker trouxe urn atrativo precioso, a redugao entre 7% a 

10%, ou as vezes ate mais, no prec;o dos produtos. A queda ocorre basicamente por 

conta da diminuic;ao na carga tributaria. Quando a industria vende por meio do 

corretor, a nota fiscal e emitida pela propria industria diretamente ao varejista. A 

industria recolhe taxas como PIS e COFINS que somados chegam a casa de 9,25%, 

ICMS (0%, 7% ou 12% dependendo do Estado da Federac;ao). Quando a industria 

vende diretamente para o distribuidor ou atacadista, este tern de emitir uma nova 

nota fiscal na venda ao varejo, com as mesmas taxas e impastos. Ha, portanto, uma 

bitributac;ao que nao ocorre quando o intermediario e o corretor. 

Como no Brasil os impastos, incidem em cascata sabre as cadeias de 

suprimentos e distribuigao, a eliminac;ao de urn elo na cadeia reflete diretamente nos 

valores comercializados na situac;ao, conforme demonstrado na tabela 2 abaixo. 

T ABELA 2 - Demonstrativo de impastos do Sistema de Distribuigao com 

Distribuidores. 

TOTAL 

VENDA PIS/COFINS ICMS IMPOSTOS 

!industria- Distribuidor R$ 100,00 9,25% 12% R$ 21,25 

Distribuidor- Varejo R$ 140,00 9,25% 12% R$ 29,75 

R$ 51,00 

FONTE: 
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TABELA 3- Demonstrative de Impastos do Sistema de Distribuic;ao com Brokers 

TOTAL 

VENDA PIS/COFINS ICMS IMPOSTOS 

I ndustria(Broker) - R$ 

Varejo 140,00 9,25% 12% 29,75 

R$ 29,75 

FONTE: 

Podemos observar que o ganho realmente ocorre quando extinguimos 

urn elo da cadeia de distribuic;ao, fazendo com que o valor de impastos obtenha 

uma reduc;ao significativa. Sendo assim, a industria possui uma maior 

flexibilidade no seu sistema de prec;os para trabalhar uma politica que seja 

interessante aos seus objetivos. 

Alem da caracteristica de impastos apresentada, ha diferenciais grandes 

em relac;ao ao formate Distribuidor no que se refere ao sistema operacional em 

que atua urn Broker, como par exemplo: 

• Emissao de Nota Fiscal da Industria; 

• Controle total das vendas ; 

• Carteira de cliente; 

• Controle sabre o prec;o e politica de venda; 

• Maior cobranc;a sabre o merchandising; 

• Controle do estoque do broker, 

• Paga comissoes sabre vendas e transporte do Broker. 

4.10 COMENTARIOS DOS LOJISTAS E CLIENTES 

Solange Coroleski, gerente do supermercado Cristo Rei, em Chapec6, SC, e 

atendida pelo broker Tozzo & Cia, que vende produtos Melitta, e esta satisfeita. 

"Conseguimos uma redugao media de 10% sabre o prego dos produtos e 

conseguimos, tina/mente, comprar o cafe extraforte, que o atacadista nao oferecia", 

diz ela. 

Hoje a gondola de matinais da pequena loja, com tres checkouts e 380 m2 

de area de vendas, ostenta toda a linha de produtos Melitta. Outro que nao poupa 
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elogios aos brokers e Alexandre Delazeri, gerente do supermercado Nazare, em 

Canoas, RS. Ele conseguiu ampliar o mix de produtos, incluindo, por exemplo, toda 

a linha de produtos da Bauducco. (REVISTA SUPERHIPER, 2000). Francisco 

Jeronimo, dono do supermercado Kanguru, na capital paulista, tambem tern razoes 

para comemorar. Desde que come<;ou a ser atendido pelo broker Ponto a Ponto, 

tern comprado as mercadorias a pre<;os 5% a 7% mais baixos, ja inclui no mix da loja 

15 novas produtos e adquiriu itens da Ceras Johnson, antes inacessiveis. Jeronimo 

lembra tambem que os prazo de entrega tern sido rigorosamente cumpridos. 

Os brokers podem escrever urn novo capitulo no relacionamento entre a 

industria e as lojas independentes - diz Zanone Campos, da GW Commerce 

Wlademir Cabrine dono da Ponto a Ponto, garante que sua equipe, formada 

por 90 vendedores, gerencia os estoques de seus clientes, orienta na defini<;ao do 

mix e sugere a<;oes promocionais dos produtos e dos materiais de ponto-de-venda. 

Como broker, Cabrini nao empata capital com estoque, ja que os produtos, embora 

armazenados em seu deposito, pertencem a industria. 

Uma particularidade da empresa: ao contrario de outros brokers, que 

trabalham com lojas de no maximo 1 0 checkouts, a Ponto a Ponto atende unidades 

com ate 30 checouts. Cabrini explica: - E preciso atender primeiro as lojas de porte 

media, para obter massa critica e, entao, chegar aos pequenos. 

Segundo o empresario, deslocar urn caminhao com capacidade ociosa da prejuizo 

na certa. Os pedidos do pequeno varejo nao sao suficientes para encher urn 

caminhao, mas completam a carga, quando seguem juntos com a remessa para as 

medias redes. Ai, vale a pena. 

A Mellitta, por exemplo, trabalha com quatro brokers e, gra<;as a isso, hoje 

atende diretamente 8 mil pequenos varejistas. Segundo Justina Salguero, diretor da 

empresa, 20% das vendas no Sui do Pais sao feitas pelos brokers, cujo trabalho 

resultou num aumento real em volume de 6%. Toda a opera<;ao e feita 

eletronicamente. 0 broker vende para clientes cadastrados, garante a entrega, cobra 

via boleto ou cheque e deposita o dinheiro em nossa conta - relata Salguero. 

Fabricante de massas secas, a lndustrias Vilma tambem optou por trabalhar 

com brokers e colhe bons resultados. 0 volume de vendas aumentou 30% nos 

primeiros meses. Ou seja, embora recente no mercado, a figura do broker esta 

funcionando bern. Evidentemente ocorrerao ajustes. Mas tudo indica que o novo 

distribuidor veio para ficar. 
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5 CONCLUSAO E RECOMENDACOES 

Buscou-se neste projeto evidenciar a eficiencia e a funcionalidade da 

Distribuic;ao Fisica de Produtos como ferramenta no processo logistico de uma 

empresa, especialmente com o uso do Broker. 

Toda a instituic;ao que faz o uso de uma boa logistica de distribuic;ao nas suas 

operac;oes diarias pretende desenvolver urn diferencial que se reflita em resultados 

financeiros - maximizac;ao dos lucros - atraves de uma melhor competitividade 

dentre as demais empresas que atuam no setor. 

Geralmente as empresas buscam modelos logisticos que atendam as suas 

necessidades, sempre evidenciando o aprimoramento de suas atividades aliado a 

uma boa ferramenta de planejamento e controle. Consequentemente, os resultados 

financeiros sao frutos de urn trabalho executado com sucesso e determinac;ao. 

Nao ha urn modele ideal para operac;oes logisticas, mas e evidente que o 

modele adotado pela empresa Nutrimental S/A, atende claramente as suas 

necessidades e de seus clientes, que desejam pontualidade nas entregas, boas 

condic;oes de transporte, sem incidencia de avarias, mas com urn prec;o justo pelo 

servic;o. 

A Nutrimental optou sera responsavel pela distribuic;ao e comercializac;ao dos 

seus produtos ate o consumidor final e teve como base para essa escolha o 

relacionamento com o consumidor final, mantendo urn contato mais proximo. 

Hoje a Nutrimental tern 2 pilotos de Brokers que sao Representante de 

vend as que se tornaram Broker sendo urn no Rio Grande do Sui e outro no Parana, 

Sugere-se que para iniciar-se uma operac;ao atraves de Broker, devemos num 

primeiro memento testarmos a cadeia de distribuic;ao com esta estrutura de 

Representantes, estudarmos o metodo de trabalho deles, equipe de vendas, area de 

atuac;ao, metodo de trabalho e todos os aspectos que podem vir a influenciar no 

relacionamento da Industria com essa empresa. Somente ap6s isso se deve como 

Industria proper este novo metodo de cadeia de distribuic;ao. 

Devemos preparar muito bern a equipe de vendas do Broker, de maneira a 

motiva-los sempre a praticar as melhores vendas e no maior numero de pontes de 
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venda possiveis, sugere-se estudar novas aberturas de Brokers principalmente na 

regiao Sudeste onde as vendas sao muito significativas. 

E a literatura sabre este tema Distribuigao afirma que as empresas voltadas 

para o mercado consideram de alta prioridade a capacidade de ligagao com o cliente 

e alinham as decisoes de produto - entrega, manuseio, servigo e outras atividades 

da cadeia de suprimento - bern proximo das operagoes do cliente. 

0 conceito moderno de logistica busca na logistica uma ferramenta de 

Marketing. E neste sentido da relagao entre a Logistica e o Marketing, a empresa se 

insere completamente no elemento Praga do Composto de Marketing (4P's), a 

empresa buscou opgoes para a redugao desses custos, adotando o sistema de 

Brokers para a pulverizagao de seus produtos alem de optar por terceirizar 

completamente o servigo de transportes. 

A adogao do Broker como uma opgao de Canal de Distribuigao desonera 

bastante os custos da Operagao porque sao as instalagoes fisicas, pessoal, de urn 

terceiro que estao sendo utilizadas, alem de criar urn diferencial competitivo em 

relagao aos seus concorrentes e agregar valor ao seu produto. Apesar da adogao 

deste canal e inevitavel que algumas vezes seja necessaria a adogao do Sistema de 

Distribuigao "Urn para Muitos", porque nem sempre ha carga suficiente para lotar urn 

unico veiculo. 

A Globalizagao da economia vern exigindo das organizagoes uma maior 

competitividade com respostas rapidas as necessidades que o mercado exige. 

A busca por lucratividade passa ser uma constante para as empresas, onde o 

mercado pune as companhias que permanecem com modelos rigidos e 

ultrapassados. 

A operagao Broker pode ser uma opgao de atendimento ao cliente, com 

possibilidade de aumento de escala de vendas. 

Este sistema apresentado tem-se mostrado muito eficiente no Brasil nos 

ultimos anos, sendo cada vez mais utilizado pelas lndustrias. Prova disso e que 

empresas renomadas no mercado brasileiro ja se utilizam desse metoda e servem 

ate de modelo para que outras lndustrias se utilizem e aprendam como se constitui 

esse formato de distribuigao. 

A finalidade maior do projeto foi ressaltar a importancia da Logistica, desde 

sua conceituagao, os diversos tipos e caracteristicas dos modais de transporte, alem 

da relagao entre a Logistica e o Marketing e dos sistemas de distribuigao. 
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Entendemos que toda a fundamentagao te6rica foi muito importante ao 

desenvolvimento do estudo de caso que evidenciamos neste projeto. 
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