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1 INTRODUCAO 

0 presente estudo tem como finalidade realizar uma abordagem sabre a 

importancia a cadeia de suprimentos e a loglstica reversa. 

A gestao de loglstica representa um importante conjunto de atividades que 

tem por objetivo, atraves da cadeia de suprimentos e distribuic;ao, o plena 

atendimento das necessidades da empresa, com maxima eficiencia e eficacia e ao 

menor custo, atraves do maior giro de capital investido em materiais. 

0 objetivo fundamental consiste na busca do equilibria entre estoque e 

consumo, o que pode ser obtido mediante o impedimenta da entrada de materiais 

desnecessarios, mantendo em estoque somente os de necessidade da empresa; 

centralizando informac;oes que possibilitem o permanente acompanhamento e 

planejamento das atividades de gestao; definindo os parametres de cada material, 

determinando nlveis de estoques respectivos; determinando quantidade a ser 

comprada (por meio de lotes economicos e intervalos de parcelamento); analisando 

e acompanhando a evoluc;ao dos estoques da empresa (estudos estatfsticos); 

ativando o setor de compras para que as encomendas referentes a materiais com 

variac;ao nos consumos tenham suas entregas aceleradas, ou reprogramar 

encomendas em andamento, em fase das necessidades da empresa; decidindo 

sabre a regularizac;ao ou nao de materiais entregues alem da quantidade permitida, 

portanto em excesso e realizando estudos, propondo alienac;ao, para que os 

materiais obsoletes e inservlveis sejam retirados do estoque. 

0 Brasil e um pals que possul certas particularidades com profundas 

influencias nos processes loglsticos. Podem-se citar alguns pontos importantes 

neste cenario como a administrac;ao dos portos marltimos nacionais que em sua 

maioria operam sob gestao estatal, impedindo que este modal tenha expansao tanto 

loglstica interna como internacional. 0 transporte mais utilizado no pals e o 

rodoviario, este tal fato deu-se especialmente a partir dos anos 60 com a 

implantac;ao da industria automobilfstica. Pode-se dizer que: Se o caminhao parar o 

Brasil para. A economia brasileira passou por inumeras reformas e diversas 

medidas. Grandes perlodos de alto lndice de inflac;ao marcaram a inoperancia da 

loglstica. Altos custos de estoques e de transportes ficaram ignorados durante 
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decadas diante de elevados ganhos financeiros oriundos das correc;oes monetarias 

(CHING, 1999). 

Entende-se que a logfstica na administrac;ao de materiais consiste na procura 

da racionalidade e equilfbrio com o consumo, de maneira que as necessidades da 

empresa sejam satisfeitas com mfnimo custo, menor risco de falta possfvel e 

evitando-se perdas de insumos ocasionadas por urn excesso de estoque, 

consequencias da falta de conhecimento de tecnicas e metodos de como administrar 

materia is. 

0 comprador normalmente s6 se preocupa em saber se o fornecedor esta ou 

nao mantendo o processo sob controle e avalia a eficiencia do processo usado por 

meio das especificac;oes. 0 programa de controle de qualidade do comprador devera 

ser tao born quanto as especificac;oes pelas quais se avalia a qualidade. Existem 

tres tipos basicos de especificac;oes para medir a qualidade: tecnica, rendimento e 

nome de marca. 

Quando uma firma compra urn produto acabado, desenhado pelo proprio 

fornecedor, nao esta particularmente interessada em analisa-lo no laborat6rio do 

material ou nas dimensoes dos componentes do produto. Seu maior interesse e o 

rendimento do produto em si. As firmas avaliam a qualidade desses artigos, tais 

como ferramentas de maquina e suprimento de manutenc;ao, conserto e operac;ao, 

com especificac;oes de rendimento. 

Sendo assim, a realizac;ao do presente relat6rio, justifica-se pela importancia 

em aprofundar o conhecimento sobre a Administrac;ao de Estoques dentro das 

organizac;oes, abordar urn estudo sobre o presente assunto, e fundamental para 

adquirir mais informac;oes sobre os processes administrativos dentro de uma 

organizac;ao. 

0 estudo encontra-se delimitado com informac;oes da gestao de logfstica e 

administrac;ao de materiais. 

Como problema de pesquisa, aborda-se a seguinte questao: a gestao de 

logfstica integrada e suficiente para manter a administrac;ao de materiais e insumos 

dentro de nfveis de seguranc;a, tanto financeiro, quanto aos volumes para atender a 

demand a? 
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0 objetivo principal esta em abordar a importancia da logistica integrada na 

administrac;ao de materiais, minimizando custos e otimizar os fatores de produc;ao e 

logistica na busca de satisfac;ao ao cliente. 

Ja os objetivos especificos serao abordados os seguintes: 

• Demonstrar a evoluc;ao da logistica, seus conceitos, caracteristicas e 

vantagens de sua utilizac;ao na administrac;ao de materiais. 

• Abordar a importancia da cadeia de suprimentos na administrac;ao de 

estoques, bern como os conceitos e estrategias da logistica reversa; 

• Demonstrar as aplicabilidades e contribuic;ao da logistica reversa no 

procedimento de controle de estoque, bern como no recebimento de 

mercadorias, almoxarifado e controle de insumos e materiais. 

Para o alcance dos objetivos propostos, torna-se necessaria utilizar o 

procedimento metodol6gico atraves da revisao bibliografica, visando desenvolver urn 

melhor aporte tecnico e te6rico. Como metodologia de pesquisa foi utilizada a 

descritiva e qualitativa. 

Segundo Marconi e Lakatos (2008, p. 284) dentre as fases da pesquisa 

qualitativa, busca-se evidenciar a observac;ao e a valorizac;ao dos fenomenos, 

estabelecer ideias, demonstrar o grau de fundamentac;ao, a revisao de ideias 

resultantes da analise, e propor novas observac;oes e valorizac;oes para esclarecer, 

modificar e/ou fundamentar respostas e ideias. 

Foram realizadas pesquisas bibliograficas em livros, revistas como fontes 

te6ricas no que tangem uma abordagem da gestao de logistica e cadeia de 

suprimentos. Para uma correta elaborac;ao do presente relat6rio, sera elaborado 

conforme as normas tecnicas da ABNT. 

Para coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: 

• Fontes bibliograficas: livros, jornais, revistas, peri6dicos. 

• Pesquisa de campo: coleta de dados e informac;oes da gestao de 

materiais. 
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2 LOGiSTICA EMPRESARIAL 

Uma das solugoes encontradas, embora praticada por poucas empresas, e a 

mudanga do conceito de logistica, agora responsavel desde o recebimento da 

materia prima ate a entrega do produto acabado na casa do cliente, podendo atuar 

tambem em diversas areas, entre as quais a area de suprimentos, produgao e 

distribuigao. 

2.1 EVOLUCAO HISTORICA DA LOGiSTICA 

Segundo Stack et al (1999, p. 317) a logistica originou-se durante a Segunda 

Guerra Mundial, quando estava relacionada a movimentagao e coordenagao de 

tropas, armamentos e munigoes para locais necessaries. 

Ate 1960 as empresas possuiam suas atividades ligadas a logistica 

fragmentadas sob o comando gerencial de varias areas como transporte ligado a 
produgao; estoques sob responsabilidade das finangas ou marketing; e o 

processamento dos pedidos controlado pelas finangas ou vendas. Tal fato resultava 

em uma serie de divergencias de objetivos e de responsabilidades. 

Com a evolugao das areas de marketing, assim como a area administrativa, 

mudava sua influencia dominante (produgao) para uma visao de culto ao cliente, a 

logistica tornou-se urn foco de atengao e de desenvolvimento. 

Ate a decada de 80 a Logistica ficou focada apenas em Suprimentos e 

somente a partir da decada de 90 e que comegaram a surgir, no Brasil, conceitos 

como o de distribuigao fisica, logistica integrada, Supply Chain Management, 

utilizagao do c6digo de barras e automagao comercial (SLACK, 1999). 

Do ponto de vista da infra-estrutura, a Logistica passa por urn momento muito 

importante e especial como decorrencia da onda de privatizagoes de rodovias, 

ferrovias, portos e terminais de conteiner e sistemas de telecomunicagoes. 

0 Mercosul traz novas fronteiras de utilizagao e desenvolvimento da logistica 

no Brasil, porem alguns fatores sao importantissimos neste contexto. 0 sistema de 

transporte brasileiro necessita de uma expressiva inter-relagao, onde para suprir a 

demanda crescente de servigos de transporte e de comercializagao de produtos, os 
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diversos modais deverao interligar-se e tornarem-se multimodais. 

0 sistema de informac;ao e a utilizac;ao frequente do c6digo de barras devera 

ser padronizado para nao gerar problemas nas relac;oes e nas transac;oes de 

comercializac;ao entre os paises pertencentes ao Mercosul. 

Os processos de padronizac;ao e uniformizac;ao das embalagens tornam-se 

aspectos importantes no cenario logistico brasileiro, pois algumas empresas ainda 

nao utilizam a integrac;ao operacional entre fornecedor/transporte/varejo, 

prejudicando assim, o abastecimento (MELLO, 1996). 

Embora algumas empresas se utilizem de modernas ferramentas logisticas, o 

processo logistico tende a se desenvolver muito nos pr6ximos anos no pais. A 

aplicac;ao da logistica nas empresas podera melhorar a qualidade dos produtos, a 

satisfac;ao dos clientes, proporcionando maior competitividade para as mesmas, 

reduc;ao de custos e consequentemente aumento do PIB do Brasil. 

Para a logistica e necessaria saber o que produzir, como produzir, quanto 

produzir, como cuidar dos estoques, como distribuir buscando diminuir os custos e 

seus impactos no prec;o final. (CHING, 1999) 

A identificac;ao de areas como distribuic;ao e o transporte interligados fizeram 

com que as empresas verificassem a necessidade de repensar sobre seus custos e 

a velocidade de sua movimentac;ao nos estoques. Esta compreensao identificou a 

importancia do reagrupamento 16gico de atividades em torno das empresas. 

0 avanc;o da globalizac;ao vern fazendo com que as empresas necessitem de 

novas tecnicas e procedimentos seguros para uma maior rentabilidade, visando a 

reduc;ao, nao s6 dos custos fixos, mas tambem dos custos variaveis como decisao 

estrategica da empresa. 

Nesta visao tem-se como destaque a logistica nas empresas como possivel 

colaboradora nesta reduc;ao, buscando urn atendimento cada vez melhor e 

procurando satisfazer as necessidades de seus clientes diretos e indiretos. 

Dentro deste pensamento as empresas podem tornar se mais competitivas, 

visando urn ganho no numero de clientes e consequentemente uma fatia maior do 

mercado, contribuindo para o aquecimento cada vez mais da economia do pais. 
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2.2 CONCEITO DE LOGiSTICA 

A logistica nasceu como aplicac;ao militar, em que as tropas necessitavam de 

suprimentos no local certo, na hora certa para que obtivessem sucesso em suas 

campanhas, tendo como seu objetivo veneer o inimigo. Esta visao militar passou a 

ser adotada pelas empresas uma vez que esta e a maneira mais recente para 

ganharem vantagem competitiva sabre seus concorrentes (HONG, 2001 ). 

Para Moura (1999, p. 12) logistica e a integrac;ao das areas e processes da 

empresa cujo objetivo e coordenar as atividades (produc;ao, distribuic;ao, 

manutenc;ao e transporte) visando a diminuic;ao dos custos e melhoria na qualidade 

do produto, disponibilizando ao cliente o produto correto, no tempo e quantidades 

certas. 

Ja Slack et (1999, p. 316) entende o termo logistica como sendo usado como 

urn sinonimo para a gestao de distribuic;ao fisica. 

De acordo com Holanda (1999): 

Logfstica e a parte da arte da guerra que trata do planejamento e da 
realizar;ao de: a) projeto e desenvolvimento, obtenr;ao, armazenamento, 
transporte, distribuir;ao, reparar;ao, manutenr;ao e evacuar;ao de material 
(para fins operatives ou administrativos); b) recrutamento, incorporar;ao, 
instrur;ao e adestramento, designar;ao, transporte, bem-estar, evacuar;ao, 
hospitalizar;ao e desligamento de pessoal; c) aquisir;ao ou construr;ao, 
reparar;ao, manutenr;ao e operar;ao de instalar;oes e acess6rios destinados 
a ajudar o desempenho de qualquer funr;ao militar. 

Hong (2001, p. 18) toea o conceito de logistica sob outro angulo: 

Podemos entender logfstica como o gerenciamento do fluxo ffsico de 
materiais que comer;a com a fonte de fornecimento no ponto de consumo. 
E mais do que uma simples preocupar;ao com produtos acabados, o que 
era a tradicional preocupar;ao da distribuir;ao ffsica. Na realidade, a 
logfstica esta preocupada com a fabrica e os locais de estocagem, nfveis 
de estoque e sistemas de informar;ao, bem como com seu transporte e 
armazenagem. 
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A distribuic;ao fisica e o ramo da logistica empresarial que trata da 

movimentac;ao, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da 

firma. Costuma ser a atividade mais importante em termos de custo para a maioria 

das empresas, pois absorve cerca de dois terc;os dos custos logisticos. (DIAS, 

1997) 

Assim, o conceito de logistica foi estendido de modo a incluir uma parte maior 

do fluxo total de material e informac;oes. 

Sendo assim, torna-se necessaria adequar tempo e distancia na 

movimentac;ao de bens ou entrega de servic;os de forma eficaz e eficiente e a tarefa 

do profissional de logistica. Ou seja, sua missao e colocar as mercadorias ou os 

servic;os certos no Iugar e no instante corretos e na condic;ao desejada, ao menor 

custo possivel. 

De acordo com Christopher (1999), a logistica e o processo de gerenciar 

estrategicamente a aquisic;ao, movimentac;ao e armazenagem de materiais, pec;as e 

produtos acabados (e os fluxos de informac;ao correlatas) atraves da organizac;ao e 

seus canais de marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades presente e 

futura atraves do atendimento de pedidos a baixo custo. 

0 aumento do escopo da definic;ao da logistica se deve ao fato de que as 

empresas utilizam-na de varias formas dentro de seus processos (tanto internos 

quanto externos). 

Assim explicitado nas definic;oes, enquanto em uma primeira fase a logistica 

tinha como escopo basico o escoamento dos produtos acabados para os clientes, na 

segunda fase a logistica nao s6 se preocupou como fluxo do produto acabado, mas 

tambem com o planejamento e controle das atividades e a materia-prima. 

Contudo, elas tern um ponto em comum: a preocupac;ao com a eficiencia dos 

processos, a procura constante da diminuic;ao dos custos, o planejamento e controle 

da produc;ao (PCP) e a avaliac;ao e o born relacionamento com os fornecedores. 

De acordo com Kuehne (2004, p.26): 

Como uma subse9ao da Logistica, o PCP e uma area tradicional de 
aplica9ao para computadores nas fabricas. lsto devido ao alto volume de 
informa9oes que serao processadas sobre listas de materiais, pianos de 
roteiriza9ao e pedidos, bem como o alto nivel de complexidade envolvido 
no planejamento das necessidades de materiais e da capacidade. 
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Normalmente nas atividades de Logistica estao inclusos o gerenciamento da 

logistica de suprimentos e de distribuigao, da frota, da armazenagem, 

desenvolvimento da rede logistica, gerenciamento do inventario, planejamento de 

suprimentos/demanda, do manuseio dos materiais, cumprimento dos pedidos, e 

gerenciamento de fornecedores de servigos logisticos. Dentro das fungoes da 

logistica, tambem faz parte o desenvolvimento de fornecedores, fornecimento, 

programagao e planejamento da produgao, montagem e embalagem, bern como 

servigos ao cliente. Ela esta envolvida em com todos os niveis de execugao e 

planejamento, sejam eles operacionais, taticos e estrategicos (KUEHNE, 2004). 

A principal meta da Logistica e maximizar os lucros da organizagao e reduzir 

seus custos. Esta meta e alcangada atraves da flexibilizagao no atendimento de 

entrega dos produtos aos consumidores e agilidade de informagao. A logistica 

representa urn fator economico em virtude da distancia existente tanto dos recursos 

(fornecedores), como de seus consumidores, e esse e urn problema que a logistica 

tenta superar. lsto e, se ela conseguir diminuir o intervalo entre sua produgao e 

demanda, fazendo com que os consumidores tenham bens e servigos quando e 

onde quiserem, e na condigao fisica que desejarem, ja foi comprovado que ambas 

s6 tern a ganhar (HONG, 2001 ). 

As principais caracteristicas da logistica sao apresentadas pelo lnstituto IMAM 

(2000). A logistica representa uma oportunidade ideal para adicionar valor a fim de 

realizar o sucesso do cliente, isto pode ser por meio: 

• Melhoria da qualidade: reduzir inventario; reduzir tempo em transito; 

• Flexibilidade da embalagem: os clientes recebendo os produtos como 

desejam; 

• Velocidade de resposta: fluxos rapidos de informagoes e redugao de 

tempo; 

• Distribuigao coordenada: planejamento dos locais de distribuigao. 

Desta forma, entende-se que a logistica e urn assunto vital para a 

competitividade das empresas nos dias atuais, podendo ser urn fator determinante 

do sucesso ou fracasso das empresas. 
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2.3 CADEIA DE SUPRIMENTO 

2.3.1 Conceito 

Pode ser caracterizada como o englobamento de todos os estagios 

envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de urn pedido de urn cliente. A 

cadeia de suprimento nao inclui apenas fabricantes e fornecedores, mas tambem 

transportadoras, depositos, varejistas e os pr6prios clientes. 

No contexte competitive em que as empresas se encontram, se faz 

necessaria o desenvolvimento de diferenciais para sobrevivencia em urn mercado 

disputado e em constante mudan9a. 

De acordo com Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1997, p.3): "a competitividade 

pode ser entendida como a capacidade da empresa formular e implementar 

estrategias concorrenciais que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma 

duradoura, uma posi9ao sustentavel no mercado." 

Neste cenario, os criterios de sele9ao e avalia9ao de fornecedores podem ser 

utilizados como meio para gerenciar esta vantagem competitiva. Pois a concorrencia 

acontece nao mais entre empresas do mesmo ramo, mas sim entre as cadeias de 

suprimentos e o seu correto gerenciamento (LANGENDYK, 2002). 

Supply Chain Management (SCM) ou Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos vern a ser por defini9ao, o gerenciamento de todas as atividades 

envolvidas na aquisi9ao, produ9ao e distribui9ao, atraves da completa integra9ao de 

fornecedores, fabricantes e clientes, com o objetivo de agregar valor e reduzir custos 

para o consumidor final (FERRAES NETO, 2000, p.31). 

Grande parte das empresas que formam o conjunto dos sub-fornecedores, ou 

seja, fornecedores de 2a e 3a camada, nao conseguem fazer urn alinhamento dos 

seus esfor9os voltados a melhoria reciproca do desempenho de seus fornecedores.e 

nao se utilizam ou nao possuem urn referencial atraves do qual possam obter 

informa96es relevantes, como por exemplo, saude financeira e prazos de entrega 

em rela9ao as suas fontes de suprimentos.( Apud FERRAES NETO, 2005) 

Desta forma, na cadeia de suprimentos, em que estas empresas estao 

inseridas, nao sao aplicados com a devida periodicidade os instrumentos de 
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avaliagao, mensuragao e selegao de fornecedores e suas respectivas bases de 

fornecimento. 

Urn elo fraco que eventualmente nao esteja sendo monitorado, poderc~ afetar 

toda a cadeia, onde a falha de urn dos elos precedentes ira comprometer todas as 

atividades posteriores, resultando no nao atendimento as demandas dos clientes 

(FIGUEIREDO E ZAMBOM, 1998). 

A falha no fluxo de informagoes dentro da cadeia, que deve estar alinhado 

com todos os elos, e urn outro fator que compromete a mesma e suas operagoes 

acarretando como conseqOencia falta ou excesso de material, aumento dos custos 

de manutengao dos estoques, entrega do pedido fora das especificagoes e prazos 

do cliente, aumento dos custos de transporte destes produtos em atraso e a perda 

de credibilidade com o cliente (HONG, 2001 ). 

2.3.1 Objetivo da cadeia de suprimento 

E a integragao das areas e processos da empresa cujo objetivo e coordenar 

as atividades (produgao, distribuigao, manutengao e transporte) visando a 

diminuigao dos custos e melhoria na qualidade do produto, disponibilizando ao 

cliente o produto correto, no tempo e quantidades certas. 

De acordo com Davis et al (2001, p.399-403), o aumento da cadeia de 

suprimentos gerado pela globalizagao nos termos, tempo e distancia, como entrega 

de materia-prima e produtos finalizados para clientes, fazem com que a logistica 

esteja muito bern preparada para cumprir os prazos, sendo assim, as empresas 

empregam certas estrategias para assegurar urn born servigo. 

Davis et al (2001) ainda a borda alguns conceitos para uma estrategia de 

logistica como parcerias com empresas de logistica, para facilitar o manuseio do 

produto acabado ate seu destino final, ou simplesmente armazenando as 

mercadorias junto as empresas de logistica para que esta mesma diminua o tempo 

de entrega em se tratando de produtos criticos. Custos de estoque em transito eo 

nome designado no meio tempo em que a mercadoria passa do fornecedor para o 

cliente, assim os gerentes se preocupam com dois tipos de custo, os de transporte e 

os de estoque em transito. 
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Uma outra abordagem e a que defende a proximidade entre as empresas e 

seus fornecedores e clientes evitando os custos excessivos de manuseio do produto. 

Este termo foi citado por Stanley Davis no livro Future Perfect de 1987 como 

desitermediac;ao. 

Slack (1999, p. 41) descreve os principais t6picos da cadeia de suprimentos 

como: gestao de compras e suprimentos que se estabelece com a conexao entre a 

fabrica e os fornecedores; gestao de distribuic;ao fisica que consiste no fornecimento 

aos clientes imediatos; logistica que nada mais e que a distribuic;ao fisica ate o seu 

cliente final; gestao de materiais, que inclui compras, gestao de estoque, gestao de 

armazenamento, planejamento e controle da produc;ao, gestao da distribuic;ao fisica 

e gestao da cadeia de suprimentos, responsavel pelo born funcionamento de toda a 

cadeia ate o consumidor. 

"A necessidade dos clientes, tanto internos como externos, devem ser 

analisadas para que a empresa avalie se podera atende-las a partir dos estoques 

existentes ou se tera de iniciar urn processo de reposic;ao de material, atraves de 

compra". (MARTINS e LAUGENI, 2001, p.23). 

Para os gestores, obter custos baixos nas transac;oes entre fornecedores 

depende muito das relac;oes entre empresa e fornecedores. Como coloca Davis 

(2001, p.403), as empresas estao estabelecendo relac;oes de Iongo prazo com urn 

numero muito pequeno de fornecedores. Muitas empresas estao buscando 

fornecedores de paises diferentes pela questao do custo, como acontece nos dias 

atuais com a China, que por causa de sua mao-de-obra barata consegue consolidar 

grandes parcerias com empresas dispostas a pagar menos com urn tempo de 

transporte maior. 

2.3.2 Supply Chain 

Na atual arena competitiva cada vez mais se exige das empresas reduc;ao de 

custos, nivel de servic;o com qualidade, velocidade e flexibilidade para que estas se 

mantenham competitivas. Dentro do relacionamento entre cliente e fornecedor, o 
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nivel de servic;o e urn indicador fundamental. Para que se de a continuidade dos 

neg6cios, faz-se necessaria o atendimento destes requisites. 

0 gerenciamento da cadeia de suprimentos tern como prop6sito maximizar as 

sinergias em toda a cadeia produtiva, a integrac;ao de todas as atividades 

fomentadas ao Iongo desta cadeia para que possam ser utilizados novos conceitos 

de logistica e metodos de racionalizac;ao e sincronizac;ao da produc;ao que agregam 

valor ao produto final, de forma a atender efetivamente o consumidor final (HONG, 

2001). 

Segundo o Council of Supply Chain Management Professionals (2009): 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos abrange o planejamento e o 
gerenciamento de todas as atividades envolvidas, na busca de fontes de 
fornecimento, conversao e todas as atividades de Gerenciamento da 
Logfstica. lmportantemente, isto tambem inclui coordenac;ao e colaborac;ao 
com os parceiros do canal, que podem ser fornecedores, intermediarios, 
terceirizados, e clientes. Na essencia, o Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos integra o gerenciamento do fornecimento e da demanda 
dentro e atraves das companhias. 

Com o gerenciamento da cadeia de suprimentos, existe urn fluxo de 

informac;oes das empresas que estao a jusante para as que estao a montante da 

cadeia produtiva. As empresas que se encontram a jusante apontam as 

especificac;oes dos produtos ou servic;os, conforme as exigencias e preferencias do 

consumidor e as tecnologias de processo e tecnicas de gestao que devem ser 

empregadas para elevar a produtividade e garantir qualidade nos produtos e 

servic;os. De modo contrario, existe urn fluxo de produtos ou servic;os das empresas 

que se encontram a montante para as que estao a jusante, ate que o produto final 

chegue ao consumidor (HONG, 2001 ). 

De acordo com Novaes (2001), Supply Chain Management (SCM) e a 

integrac;ao dos processes industriais e comerciais, partindo do consumidor final e 

indo ate os fornecedores iniciais, gerando produtos, servic;os e informac;oes que 

agreguem valor para o cliente. 

0 gerenciamento da cadeia de suprimentos e uma maneira de elevar a 

competitividade de toda a cadeia produtiva, por meio da administrac;ao do processo 

de logistica integrada que passou a ter urn conteudo estrategico para os fabricantes 
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do produto final, pois envolve relacionamento com diferentes empresas a sua, os 

fornecedores, e faz necessaria utilizac;ao de uma avaliac;ao e selec;ao destes para a 

continuidade sadia deste relacionamento. 

Segundo Slack (1999) Supply Chain e todo esforc;o envolvido nos diferentes 

processes e atividades empresariais que criam valor na forma de produtos e 

servic;os para o consumidor final. 0 desempenho do supply chain depende 

principalmente de quatro fatores: 

• capacidade de resposta as demandas dos clientes; 

• qualidade de produtos e servic;os; 

• velocidade, qualidade e timing da inovac;ao nos produtos; 

• efetividade dos custos de produc;ao e entrega e utilizac;ao de capital. 

A gestao do supply chain e uma forma integrada de planejar e controlar o 

fluxo de mercadorias, informac;oes e recursos, desde os fornecedores ate o cliente 

final, procurando administrar as relac;oes na cadeia logistica de forma cooperativa e 

para beneficia de todos os envolvidos. 

Segundo Hutt (2002), a soluc;ao de Supply Chain permite sincronizar a cadeia 

de suprimentos de ponta a ponta, desde os fornecedores e planejadores de 

produc;ao ate os distribuidores, varejistas e clientes. Com a soluc;ao de Supply Chain, 

e possivel tornar mais eficientes os processes da cadeia de suprimentos tanto 

interna quanto externamente a sua empresa, cortar custos, maximizar seu retorno 

sobre os ativos fixos e acelerar a entrega. 

A soluc;ao Supply Chain ajuda a aumentar a lucratividade, fortalecer sua 

competitividade e melhorar seu servic;o ao cliente. Essa soluc;ao e capaz de fornecer 

integrac;ao completa para quatro atividades cruciais: 

• Planejamento: a habilidade de prever o futuro e responder a situac;oes em 

mutac;ao; 

• Otimizac;ao: a capacidade de planejar ou realizar atividades da cadeia de 

suprimentos com mais eficiencia; 
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• Execu9ao: a capacidade de automatizar sua cadeia de suprimentos e 

executar o planejamento com parametros pre-definidos de forma 

otimizada; 

• Medida do desempenho: a capacidade de definir indicadores-chave de 

desempenho e de lhes dar continuidade. 

Estas atividades devem ser executadas de maneira automatica em cada fase 

dos neg6cios: no desenho da cadeia de valor, no planejamento, nas fontes de 

abastecimento, na fabricayao, na entrega e no atendimento ao cliente. Todos os 

niveis da organizayao, estrategico, tatico e operacional devem ter acesso as 

informa9oes para tomarem decisoes. 

2.3.3 Procedimentos de entrega de produtos/servi~os na cadeia de 

suprimentos 

0 controle da produ9ao inclui fun9oes como designar datas de vencimento de 

entregas para pedidos; programa mestre de produ9ao; planejamento e controle do 

chao de fabrica e programa9ao detalhada da produ9ao (GAITHER e FRAIZER, 

2002, p.439). 

Gaither e Fraizer (2002, p.440) ainda afirmam que os custos de embarque de 

mercadoria preenchem mais da metade do pre9o de venda e que, por causa disso, 

empresas procuram pessoas capazes de analisar e aprimorar tais tecnicas para 

reduzir tais custos. 

Segundo Davis et al (2001, p. 44), a entrega rapida de um produto da a 

chance para a empresa cobrar um pouco a mais no pre9o, o chamado pre9o-premio, 

alem da velocidade da entrega. A confiabilidade atrai o cliente e exerce um papel 

importante. 

Tambem e de extrema importancia, segundo Slack (1999, p.79), a empresa 

ter a capacidade de entregar um produto antecipadamente ou postergado. 0 autor 
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cita a maternidade como exemplo de servic;o antecipado em casas de partes 

prematuros. Desta maneira, a empresa podera ser capaz de mudar a programac;ao 

de entrega do produto de acordo com as necessidades dos clientes. 

Ha varias maneiras de se fazer o transporte de mercadorias - pode ser via 

area, geralmente com custos altos, mas com maier velocidade de entrega; atraves 

de via maritima, com baixo custo e grandes quantidades, mas com urn tempo maier 

de entrega; ou par rodovias, geralmente usado para transporte interestadual. 

Tambem ha casas como o gas natural que chega da Bolivia atraves de dutos que se 

estendem ao Iongo do territ6rio boliviano e brasileiro. 

FIGURA 1 - MODELO SUPPLY CHAIN 
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Fonte: Davis (2001) 

Entende-se que a distribuic;ao Fisica e urn termo empregado na manufatura e 

no comercio para descrever as extensas atividades relacionadas com o movimento 

eficiente de produtos acabados desde a linha de produc;ao ate o consumidor, e 

alguns casas, inclui a movimentac;ao de materias-primas desde a fonte de 

suprimentos ate o comec;o da linha de produc;ao. 

Em suma, a administrac;ao de compras desenvolve forma urn parceiro ideal na 

definic;ao e centrale para obter urn ponte de equilibria perfeito. Sendo assim, o 

planejamento de compras/estoque na gestae logistica de uma empresa de 
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reciclagem de latas de aluminio no processo organizacional de uma empresa, 

garantindo uma administrac;ao eficaz dos estoques da empresa, fazendo com que a 

mercadoria nao permanec;a estocada por longos periodos e nao falte no momento 

em que a demanda exigir. Da mesma maneira que manter estoques elevados 

compromete o capital de giro, a diminuic;ao da taxa de conversao nas vendas, por 

nao possuir a mercadoria no momento em que cliente deseja compra-la, resulta em 

menor produtividade. 

2.4 MOVIMENTACAO DE MATERIAlS 

No que tange a administrac;ao de materiais, urn problema importante a ser 

considerado e a determinac;ao do nivel da movimentac;ao de materiais em estoque, 

podendo influenciar economicamente a empresa. Sabe-se que os custos de 

estoques sao influenciados por diversos fatores, tais como volume, disponibilidade, 

movimentac;ao, mao-de-obra e o proprio recurso financeiro envolvido, e, 

dependendo da situac;ao, cada variavel tern pesos que podem ter diversas 

magnitudes em razao da situac;ao especifica. Uma das tecnicas utilizadas e o 

enfoque da dimensao do lote economico para a manutenc;ao de niveis de estoques 

satisfatorios e que denomina-se de sistema maximo-minimo (SLACK, 1999). 

0 funcionamento do sistema maximo-minimo tern a seguinte ac;ao: cada 

produto ou material recebera quatro informes basicos - estoque minimo que se 

deseje manter (Emin), o momento em que novas quantidades da pec;a devem ser 

compradas (PP), tempo necessaria para repor a pec;a (TR), a quantidade de pec;as 

que devem ser compradas, ou seja, o lote de compras (LC), e quando este lote 

comprado chega a fabrica, tem-se o estoque maximo (Emax). E isto possibilita a 

manutenc;ao dos niveis de estoques estabelecidos e que configurem urn sistema 

automatico de suprimentos da manutenc;ao de estoques onde novas ordens sao 

emitidas, em func;ao das variac;oes do proprio nivel de estoque. Assim toda vez que 

o estoque fique abaixo do nivel de ponto de pedido e emitida uma requisic;ao de 

compras para a pec;a em especifico (SLACK, 1999). 
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onde: 

• TR = Tempo de Reposi9ao da pe9a 

• PP =Ponto de coloca9ao de urn Pedido de Compra 

• LC = Quantidade a ser comprada para repor estoque Emax = Volume 

maximo de pe9as em estoque 

• Emax = Volume maximo de pelas em estoque 

• Emin = Volume minima de pe9as em estoque 

Para trabalhar e administrar adequadamente o "sistema maximo-minimo", e 

necessaria calcular o tempo de reposi9ao, o ponto de pedido, o lote de compra e o 

estoque de seguran9a. 

2.4.1 Principios da movimenta~io de materiais 

Enuncia-se sob a forma de principios os pontos fundamentais que orientam a 

movimenta9ao de materiais. Estes principios (adaptados pelo lnstituto IMAM do 

Material Handling Institute - USA) nao sao regras rigidas, mas resultam da 

experiencia pratica e aplica9ao do born sensa, oferecendo resultados positivos. 

Movimenta9ao de materia is inclui, segundo Moreira (2001) todas as decisoes 

a serem tomadas na aloca9ao de maquinas, equipamentos e pessoas, levando em 

conta o arranjo fisico destes equipamentos, para que o fluxo de materiais e pessoas 

seja eficiente, seguro e agil, buscando otimizar custos e lead-time, aumentar 

a eficiencia no deslocamento de materias-primas e produtos acabados no interior da 

fabrica. 

Em todo o planejamento de arranjo fisico, ira existir sempre uma preocupa9ao 

basica: tornar mais facil e suave o movimento do trabalho atraves do sistema, quer 

esse movimento se refira ao fluxo de pessoas ou de materia is (MOREIRA, 2001) 

Segundo Messias (1997), sempre em que pretende movimentar materiais, 

faz-se necessaria determinar o meio de transporte, estudar o trabalho a ser 

executado, considerando: 

• o que deve ser removido; 
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• qual o peso e volume do material; 

• em que dire9ao sera removido; 

• qual a distancia a ser percorrida; 

• qual a freqi.iencia da opera9ao, ou seja, quantas vezes sera repetida a 

opera9ao. 

Optar entre o transporte manual e o mecanico. No primeiro caso, utiliza-se o 

esfor9o fisico dos trabalhadores que, para tanto, devem ser instruidos, para que 

possam movimentar o material com seguran9a. 

No segundo caso, isto e, os processos mecanicos, utilizam-se empilhadeiras, 

guindastes, pontes rolantes, elevadores, esteiras, carrinhos, vagonetes etc. Sempre 

que possivel deve-se utilizar esses meios de transporte, uma vez que reduzem o 

esfor9o fisico, os acidentes e aumentam a produtividade. 

A movimenta9ao de materiais, segundo Dias (1998), refere-se, 

essencialmente, a escolha do equipamento mais conveniente e economico para 

levar o material de uma se9ao a outra ou transferi-lo de uma maquina a outra. 

Dias (1998), conceitua layout como sendo o arranjo de homens, maquinas e 

materiais, e ainda a integra9ao do fluxo tipico de materiais, da opera9ao dos 

equipamentos de movimenta9ao, combinados com as caracteristicas que conferem 

maior produtividade ao elemento humano; isto para que a armazenagem de 

determinado produto se processe dentro do padrao maximo de economia e 

rendimento. 

De acordo com Dias (1998), os sistemas de manuseio entre pontos sem 

limites fixos sao sem duvida, os mais versateis. lsto porque suas aplica96es nao se 

restringem a dois pontos predeterminados nem a areas restritas, podendo tambem 

operar em outras areas. 

Alguns equipamentos que viabilizam a movimenta9ao de materiais dentro das 

industrias: 

a) Carrinho manual: e uma plataforma com rodas e urn timao direcional. 

b) Paleteira hidraulica: e urn pequeno pistao hidraulico com bra9os metalicos 

em forma de garfo, que produz uma leve eleva9ao de carga, suficiente 
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para tira-la do chao e permitir seu transporte, recolhe pallets ou recipientes 

que tenham dispositivo de base. 

c) Paleteira motorizada: opera em conjunto com uma empilhadeira ou 

carrinho eletrico para carga e descarga. Utilizada para cargas de peso 

elevado ou quando a distancia do manuseio e muito grande. 

d) Empilhadeiras: trata-se de urn carro de eleva<;ao por garfos motorizados 

em condi<;oes de operar a media distancia. Os garfos recolhem os pallets 

recipientes, atraves dos dispositivos de base pr6prios parra manuseio, e 

por eleva<;ao executam a opera<;ao de empilhamento. Esse tipo de 

maquina apanha as cargas de frente e se reequilibra por meio do 

contrapeso, localizado na parte traseira, o que lhe garante estabilidade no 

momento da eleva<;ao e transporte, podem sera diesel ou eletricas. 

2.5 RECEBIMENTO DE MATERIAlS 

Conforme relata Martins (2000), o fluxo de recebimento de materiais de uma 

empresa e melhor compreendido com a combina<;ao de cinco elementos: 

equipamentos de carga e descarga, espa<;o fisico, pessoas, processos normalizados 

e sistemas de informatica. 

• Espa<;o fisico e compreendido desde o espa<;o para fila de veiculos para 

descarga, plataformas compensadoras de altura, espa<;o para separa<;ao e 

confen3ncia, acesso livre para o estoque inicial e para a fabrica (entregas 

JIT). 

• A disponibilidade de Sistemas informatizados, tais como, EDI e de leitora 

6tica de c6digos de barras, programas que integrem, recebimento, 

fornecedor e PCP. 

• Os equipamentos de carga e descarga devem ser escolhidos conforme as 

caracteristicas dos materiais a serem transportados, podem ser utilizadas, 

empilhadeiras, paletes e esteiras de distribui<;ao. 

• As pessoas com qualifica<;ao sao fundamentais para o born desempenho 

do setor, funcionarios com habilidade para desempenhar varias fun<;oes, 

operar empilhadeiras, digitar e consultar informa<;oes no sistema, 
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desenvolver calculos e conhecimento fiscal para conferencia de notas 

fiscais. 

• Os processos normalizados se fazem necessaria no caso de nao 

conformidades no recebimento, estes processos tern a fun9ao de mostrar 

os passos que o colaborador deve seguir no caso de exce9ao, mostra 

tambem ao funcionario sua autonomia de decisao. 

Conforme Moura (1999}, o recebimento de materiais inclui, todas as 

atividades envolvidas no processo de receber materiais para serem incorporados ao 

sistema produtivo. 

0 trabalho fisico de descarregar deve ser coordenado com o processo 

burocratico envolvido na inspe9ao dos materiais. 

Este processo, de acordo com Moura (1999), tern como resultado final 

fornecer uma interface uniforme entre o sistema de informa9ao do fornecedor e o do 

comprador, onde sao usados sistemas automaticos de identifica9ao no recebimento. 

Quanto mais rapida e mais precisamente forem executadas as atividades de 

recebimento, maiores serao os beneficios, tanto para o fornecedor como para o 

comprador. 

Este processo se inicia desde a chegada do veiculo para descarregar urn 

produto ou material destinado a urn centro de distribui9ao ou armazem, ate a sua 

armazenagem, onde, conforme Ballou (1998), o manuseio de mercadorias e 

armazenagem sao componentes essenciais do conjunto de atividades logisticas, 

onde os seus custos podem absorver de 12 a 40% das despesas logisticas da 

empresa. 

No projeto das opera96es de recebimento e expedi9ao, de acordo com 

Moura (1999), e necessaria considerar as condi96es de movimenta9ao, estocagem e 

controle da atividade e fornecer uma combina9ao apropriada entre espa9o, 

equipamento e pessoas. A localiza9ao e o projeto das docas, tanto de embarque 

como de desembarque, tambem sao considera96es importantes. 

Apesar de quase sempre poder dar grande contribui9ao ao planejamento a 

Iongo prazo, o recebimento de materiais preocupa-se muito mais com aqueles cuja 

realiza9ao seja curto prazo, pois sendo urn importante executivo de opera9ao, ajuda 
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a elaborar o plano operacional basico da organiza<;ao. Na maioria dos casos, estes 

pianos abrangem urn periodo de urn ano, dividido em trimestres ou meses e e 

elaborado visando ao empregado mais efetivo de recursos da empresa durante o 

ano seguinte a fim de atingir seus objetivos operacionais. 

0 recebimento de materiais precisa complementar seu plano global para 

realiza<;ao dos objetivos com pianos muito detalhados, diretamente relacionados 

com os trabalhos basicos de compra, armazenagem e transporte de materiais. 0 

processo de planejamento dos materiais come<;a com uma previsao economica. 

Usando as previsoes de economistas profissionais. Precisa, tambem, fazer certas 

suposi<;6es quanto as vendas realizadas por sua empresa e as vendas realizadas 

por sua empresa e as perspectivas de produ<;ao para o ano seguinte e mais alem, se 

possivel. 

Os processos de recebimento, segundo Moura (1998) podem ser descritos 

desta forma: 

QUADRO 1 - PROCESSOS DE RECEBIMENTOS 

Eta pas Descricao 
1 Urn funcionario do recebimento diz o horario especifico da entrada de 

carga. Devem ser evitadas _g_uai~quer ch~adas sem aviso 
2 Quando o veiculo chegar, indicar ao motorista uma doca especifica 
3 Certificar-se de que o veiculo esteja bern firme na doca, atraves do 

escoramento das rodas 
4 Registrar e verificar o lacre do veiculo na entrada, para ter certeza de 

que a carga nao foi violada antes da cheg_ada 
5 Comparar o registro de recebimento com o aviso antecipado, com uma 

ordem de compra ou com alguma outra documenta<;ao 
6 Registrar todas as exce_£_6es, inclusive excesso, falta ou danos 
7 Foto_grafar quaisquer condicoes incomuns encontradas no recebimento 
8 Fazer quaisquer verifica<;6es necessarias de controle de qualidade, sem 

demora 
9 Definir urn local de estocag_em no armazem _g_ara a ca'1l_a 
10 Levar a carga da doca de recebimento ate o local definido 
Fonte: MOURA (1999) 

A conferencia e contagem no recebimento e de importancia critica. Existem 

mais roubos na area de recebimento do que na area de expediyao, simplesmente 

porque e mais facil perder o controle da contagem de quantidades no recebimento 

do que na expedi<;ao. 
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No memento do recebimento de materiais, faz-se necessano, segundo 

Bertaglia (2005), a passagem por uma etapa de checagem de peso ou quantidade, 

dependendo do tipo de produto, e o resultado e comparado com o documento de 

transporte. Dependendo da origem e do tipo do mesmo, e necessaria fazer uma 

analise da qualidade que obedecendo a procedimentos internes como: 

• Solicita<;ao ou necessidade de abastecimento; 

• Qualidade de acordo com os parametres permitidos; 

• Quantidade dentro do limite de tolerancia aceitavel; 

• Situa<;ao da embalagem, pallet, lacres, fitas de seguran<;a, etc; 

• Vistoria do veiculo quanto ao seu estado, de acordo com normas internas 

da empresa; 

• Checagem da documenta<;ao quanto a quantidade solicitada, data de 

pedido, pre<;o, c6digo do material. 

Conforme Moura (1999), as atividades de compara<;ao das descri<;oes atuais 

do produto e das quantidades recebidas com aquelas escritas nos documentos de 

embarque sao frequentemente dificultadas pelas seguintes razoes: 

• A descri<;ao e incompleta. 

• A quantidade ou descri<;ao esta rasurada. 

Tais fatores aparecem com certa frequencia em toda a movimenta<;ao e 

processamento da documenta<;ao que, para isto, a padroniza<;ao da documenta<;ao 

e sistema de controle eficaz sao solu<;oes para tais problemas. Uma amostragem 

pode ser feita antes que o produto seja totalmente descarregado. 

Quante a sua origem, podemos classificar os recebimentos da seguinte 

maneira: importa<;ao, transferencia entre fabricas e armazems ou centres de 

distribui<;ao, transferencias provenientes de terceiros e devolu<;ao de clientes. E 
essencial, segundo Moura (1999), que cada material, pe<;a ou produto, envolvidos 

num grande processo de produ<;ao e estocagem, sejam cuidadosamente codificados 

de acordo com o sistema da propria empresa. Gada item deve ser dividido em 

categorias, para que nao possa ser confundido com outre semelhante. 
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Cada fluxo de processo pede apresentar varia96es dependendo do produto 

tratado, mas basicamente o comportamento do recebimento e bastante similar ao 

que segue na figura 2: 

FIGURA 2- COMPORTAMENTO DO RECEBIMENTO DE MATERIAlS 

receber analisar rmazenar Solicitar 
escarregar 

.... ~ .. 
Produto produto checar eiculo rodutos 

FONTE: BERTAGLIA (2005) 

centro 

de 

distrU)'Ui 

Em urn centro de distribui9ao, o recebimento de produtos pressupoe 

processes de alimenta9ao baseados quase sempre em ponte de pedido ou 

demanda firme, dependendo dos tipos de produ9ao e distribui9ao adotados. 

Na manufatura, dois sao os modelos existentes que influenciam o 

recebimento e diretamente a alimenta9ao do estoque, que e empurrar o produto ou 

puxar o produto: 

• 0 modele empurrar o produto, esta ligado quase sempre a urn produto de 

pedido, onde, em fun9ao da demanda o estoque vai baixando ate atingir 

uma quantidade ja definida para o reabastecimento, evitando assim uma 

parada de linha por falta de produto ou material; 

• o conceito "puxar", esta associado a demanda real, onde quem determina e 
o consume, o estoque e abastecido e os produtos produzidos de acordo 

com a necessidade. 
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Segundo Bertaglia (2003, p.173), varias sao as ferramentas da logfstica: 

• Utiliza<;ao de c6digo de barras para identifica<;ao automatica do produto e 

local de armazenagem; 

• Utiliza<;ao de conceitos de localiza<;ao dinamica baseados em controle de 

lote, rotatividade e qualidade; 

• lntegra<;ao entre planejamento, manufatura e distribui<;ao para identificar 

situa<;oes de recebimento quando de transferencia de fabrica ou terceiros; 

• Troca eletronica de informa<;6es com fornecedores de produtos ou 

materia is; 

• Abastecimento do estoque em tempo real utilizando tecnologia da 

informa<;ao. 

Ap6s tais etapas, o produto e preparado para armazenagem, onde sao 

aplicadas varias tecnicas nesse processo. 

Os produtos ou materiais podem ser recebidos e diretamente disponibilizados 

para transporte sem haver a necessidade de armazenagem. 

2.6 ARMAZENAGEM 

Urn dos maiores desafios da logfstica atualmente, e criar e gerenciar estrutura 

de sistemas de distribui<;ao capazes de atender de forma economica e eficiente 

todos os seus clientes independente da distancia geografica que esse se encontra. 

Armazenagem e urn dos processes ligados a logfstica, que visa manter bens 

e materiais, em instala<;oes adequadas, a partir de uma administra<;ao do espa<;o 

tornando-o adequado para manter os estoques. E importante administrar problemas 

com localiza<;ao, dimensionamento de area, arranjo ffsico, recupera<;ao de estoque e 

configura<;ao do armazem (BALLOU, 1998). 

Os armazens devem ser planejados de forma a possibilitar o processo de 

logfstica a criar urn sistema de identifica<;ao e endere<;amento que tern como objetivo 

minimizar o volume de produtos estocados que apresentam defeitos de fabrica<;ao, e 
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que os mesmos possam ser sanados antes que mais itens sejam fabricados como 

mesmo problema. 

0 sistema de enderec;amento tern como objetivo criar processos que 

possibilite a melhoria do trabalho nos armazens, auxiliando na identificac;ao e 

retirada do produto que se encontra armazenado ha mais tempo. Com a 

identificac;ao dos produtos atraves de etiquetas e com o adequado sistema de 

distribuic;ao com enderec;amento, e possivel reduzir consideravelmente o tempo 

despendido na movimentac;ao dos materiais. Conseqi.ientemente, evita-se que o 

armazem torne-se urn deposito de produtos defeituosos, com validade vencida, e/ou 

produtos que ja sairam de linha. Enfim, os produtos sao estocados nos armazens de 

forma a facilitar o controle das perdas, dos custos, da renovac;ao, da racionalizac;ao, 

da rastreabilidade, do vencimento dos produtos, da deteriorac;ao por agentes 

externos, da separac;ao etc. 

A movimentac;ao de materiais esta intimamente ligada ao processo de 

armazenagem que ap6ia a manutenc;ao dos estoques. Portanto, e uma atividade que 

proporciona o giro dos produtos no local onde estao estocados, com uma reduc;ao 

consideravel dos riscos dos mesmos serem danificados. Quanta mais sofisticado e 

quanta mais barato for a movimentac;ao de materiais dentro do armazem, maior e a 

possibilidade de uma reduc;ao significativa nos custos, e por conseqi.iencia uma 

maximizac;ao dos Iueras, interligando agilidade e a satisfac;ao do cliente. 0 processo 

de armazenagem quando realizado de forma adequada, provoca a reduc;ao do 

tempo despendido no mesmo, ou seja, interligando tecnologia, agilidade e 

compartilhamento das informac;oes com os demais setores ligados a area, se torna 

uma das possibilidades que a empresa possui para melhorar o seu desempenho 

frente aos seus concorrentes. 

Segundo Ballou (1998), sao quatro classes principais de servic;os ao usuario. 

0 projeto da facilidade geralmente reflete a natureza dos servic;os que esta 

desempenha. Esses servic;os sao: Abrigo, Consolidac;ao, Transferencia e/ou 

Transbordo e Agrupamento e/ou Composic;ao. 

Abrigo e o processo de armazenamento que visa proteger o produto de 

possiveis agentes causadores de danos, que pode resultar em significativas perdas. 
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Ja a consolidayao e o processo de conciliar urn carregamento de varies 

fornecedores diferentes, ou seja, utiliza-se de apenas urn transporte para enviar ate 

o armazem mercadorias de diferentes fornecedores e assim reduzir o valor do frete. 

A empresa armazena essas mercadorias em urn armazem preparado para tal, e logo 

ap6s e realizado a distribui9ao dos mesmos em urn unico carregamento. Conforme 

exemplifica a figura 3. 

FIGURA 3- DEPOSITO PARA CONSOLIDACAO DE FRETE. 

Fonte: BALLOU (1998) 

F om ecedor de 
D~1fui, -
~lXO~ 

A Transferencia e Transbordo: e o processo de desagregar ou fracionar 

quantidades transferidas em grandes volumes para as quantidades menores 

demandadas pelos clientes. E o principia logistico de despachar tao Ionge quanta 

possivel com o maier volume viavel, (veja figura 3). Ou seja, a estrutura dos fretes e 

tal que grandes lotes de entrega tern fretes unitarios significativamente mais baixos 

do que entregas menos volumosa. Portanto, distribuir para clientes que demandam 

pequenos volumes fica mais barato se urn deposito regional e estabelecido para 

atende-los. 



FIGURA 4 - ILUSTRA<;OES DAS FUN<;OES DE TRANSFER~NCIA E DE 
TRANS BORDO 
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Ja 0 agrupamento e 0 processo que visa 0 agrupamento de diferentes linhas 

de produtos em urn unico deposito. Esses produtos, muitas vezes sao fabricados em 

plantas diferentes e armazenados em urn s6 armazem. Conseguindo assim, reduzir 

os custos, uma vez que estes tipos de produtos, os clientes normalmente compram a 

linha completa. 

Nesse novo cenario, as empresas procuram manter o menor estoque 

possivel. Com isso, os pedidos se tornam cada vez menores e com maier 

frequencia, causando assim, uma forte concentrac;ao de esforc;os para manter o born 

atendimento com baixos niveis de estoques, e reduzindo ao maximo os custos. Hoje, 

possuimos novas metodos de armazenagem, que segundo Fleury(2000}, sao: 

escalonados, avanc;ados,cross-docking, transit-point e merge in transit, que tern 
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como principal objetivo alcan9ar urn fluxo agil de mercadorias na cadeia de 

suprimento e baixos custos de transporte (BALLOU, 1998). 

• Escalonada: e uma rede de distribui9ao que possui urn ou mais 

armazens centrais e urn conjunto de armazens, ou centro de 

distribui9ao avan9ados pr6ximos das areas de mercado. 

Avan9ado: os centres de distribui9ao avan9ados sao tipicos de sistemas de 

distribui9ao escalonados, em que o estoque e posicionado em varies elos de uma 

cadeia de suprimentos. Seu objetivo e permitir rapido atendimento as necessidades 

dos clientes de determinada area geografica distante dos centres produtores. Ou 

seja, avan9am os estoques para urn ponto proximo aos clientes e os pedidos sao 

atendidos por esse centro avan9ado. 

Quando Utilizado por multiples fornecedores, OS centres de distribui9a0 

avan9ados apresentam vantagens adicionais. Alem de obter consolida9ao no 

transporte de transferencia, pode-se tambem realizar a entrega final de forma 

consolidada, quando os pedidos dos clientes aos diversos fornecedores sao 

combinadas. 

A Transit Point e urn tipo de instala96es que sao similares aos centres de 

distribui9ao avan9ados, com o diferencial de nao manterem estoques. 0 transit point 

esta localizado em uma determinada area distante do armazem central, servindo 

como uma instala9ao de passagem, assim, ele recebe os carregamentos 

consolidados e separa-os para que sejam realizada as entregas locais a clientes 

individuais. Uma caracteristica basica desse tipo de instala9ao, e que sao 

estruturalmente simples, e e necessaria urn baixo investimento em sua instala9ao. 

Portanto, o seu custo de instala9ao e extremamente baixo e possui uma facil 

dinamica de gerenciamento (BALLOU, 1998). 

Ja o Cross-docking e urn tipo de instala96es que opera sob o mesmo formate 

que o transit point, mas caracterizam-se por envolver multiples fornecedores que 

atendem a clientes comuns. E necessaria urn alto nivel de coordena9ao entre os 

participantes, (fornecedores e transportadoras), para que a opera9ao seja viabilizada 

pela utiliza9ao intensiva de sistemas de informa9ao, como transmissao eletronica de 

dados e identifica9ao de produtos por c6digo de barra. Conforme exemplifica a 

figura 5 na pagina seguinte. 
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FIGURA 5 - ILUSTRA<;OES DAS FUN<;OES DO CROSS-DOCKING 

(
., ,, 

Fonte: FLEURY, WANKE e FIGUEIREDO (1999, p.158) 

Merge in transit e o processo que procura coordenar o fluxo dos 

componentes, gerenciando os respectivos lead times de produ9ao e transporte, para 

que estes sejam consolidados em instala9oes pr6ximas aos mercados 

consumidores, no memento de sua necessidade, sem implicar estoques 

intermediaries (FLEURY, WANKE e FIGUEIREDO, 1999). 

Enfim, para a realiza9ao do processo de armazenagem nao existe urn modelo 

unico, cada empresa vai adequar os modelos existentes visando suprir as suas 

necessidades e de seus clientes. 



35 

3 LOGiSTICA REVERSA 

3.1 CONCEITO 

Conceitualmente, a Logistica Reversa seria entao, a area da Logistica 

Empresarial que tern a preocupa9ao com os aspectos logisticos do retorno ao ciclo 

produtivo dos produtos, materiais e embalagens. No entanto ha urn tratamento 

diferenciado da logistica tradicional para a logistica reversa, pais os custos se 

modificam neste novo sentido, dependendo ainda do tipo de reprocessamento que 

os produtos, materiais ou embalagens possam ter: 

Para Ballou (2003) a logistica reversa pode ser definida como sendo o 

planejamento, a opera9ao do fluxo e de sistemas de informayao logistica, e tambem 

seus controles, para o retorno de bens, par meio de diversos canais reverses. 

Desta forma, entende-se que a logistica reversa tern par finalidade reduzir na 

fonte, reciclagem, substitui9ao de materiais, reutiliza9ao de materiais, reforma e 

remanufatura, sempre com a visao da cadeia desde o ponto de consume ate o ponto 

de origem, visando maximizar a satisfa9ao dos clientes (GUIA DE LOGiSTICA, 

2009). 

No que tange o processo de logistica reversa, sua composi9ao constitui-se de 

uma serie de atividades, onde a empresa tern que realizar para atende-lo, como: 

caletas, embalagens, separa96es, expedi9ao ate os locais de reprocessamento 

desses materiais quando necessaria. 

Os processes de logistica reversa tern trazido consideraveis retornos para as 

empresas. 0 reaproveitamento de materiais e a economia com embalagens 

retornaveis tern trazido ganhos que estimulam cada vez mais novas iniciativas e 

esforyos em desenvolvimento e melhoria nos processes de logistica reversa (GUIA 

DE LOGiSTICA, 2009). 

0 processo de logistica reversa gera materiais reaproveitados que retornam ao 

processo tradicional de suprimento, produ9ao e distribui9ao, de acordo com o 

esquema apresentado na pagina a seguir: 



FIGURA 6- PROCESSO LOGiSTICO REVERSO 
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Fonte: Guia da Loglstica (2009) 
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Desta forma, entende-se que o processo de logistica reversa tern que ser 

sustentavel, pois trata-se de um processo de questoes muito mais amplas que 

simples devolugoes, os materiais envolvidos nesse processo geralmente retornam 

ao fornecedor, sao revendidos, recondicionados, reciclados ou simplesmente sao 

descartados e substituidos. 

As aplicabilidades da logistica reversa podem ser observadas por mais tempo 

nas industrias de bebidas com a utilizagao das garrafas retornaveis e seus 

engradados, o que exige um alto grau de cuidado no manuseio durante o processo 

de entrega ao consumidor final onde este cuidado e responsabilidade eram 

transferidos para estes, de forma que no inicio de um novo processo de aquisigao as 

garrafas teriam que ser devolvidas pelos consumidores em sua forma integra, para 

serem incorporadas novamente ao ciclo produtivo (MALINVERNI, 2002). 

Outra area de atuagao que a aplicabilidades da Logistica Reversa pode ser 

observada e nas industrias de latas de aluminio, onde este setor se destaca pelo 

grande aproveitamento de materia-prima reciclada e seu incentivo cultural e de 

desenvolvimento tecnico de coleta de latas descartadas. 

Segundo Pires (2004) a Logistica Reversa pode ser utilizada ainda na 

utilizagao de paletes, onde, incentivado pelas politicas de estoque Just in Time (JIT), 

em que a rotatividade dos produtos e grande, os paletes tendem a se movimentar 

por toda a cadeia, e a sua ma utilizagao podera fazer com que o palete possa ser 

eliminado do ciclo produtivo. 
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3.2 CANAlS DE DISTRIBUICAO REVERSOS 

Embora seja facil pensar e, logfstica como gerencialmente do fluxo de 

produtos dos pontos de aquisigao ate os clientes, para muitas empresas ha urn canal 

logfstico reverso que deve ser gerenciado tambem. 

Entende-se que a vida de urn produto, do ponto de vista logfstico, nao termina 

com a sua entrega ao cliente. Os produtos tornam-se obsoletes, danificam-se ou 

estragam e sao levados aos seus pontos de origens para consertos ou descarte. 0 

cabal de logfstica reverso pode utilizar todo ou apenas uma parte do canal logfstico, 

ou pode precisar de urn projeto separado. A cadeia de suprimentos termina com o 

descarte final de urn produto e o canal reverso deve estar dentro do escopo do 

planejamento e do controle logfstico (BALLOU, 2003, p. 22). 

Como exemplo de canais de distribuigao logfstica, verifica-se que urn canal de 

logfstica reverso no momento que urn cliente compra uma torradeira de urn varejista. 

0 cliente leva a torradeira para sua casa e descobre que esta com defeito. 0 

cliente devolve-a ao varejista que gentilmente lhe devolve o valor pago. 0 varejista 

agora tern uma torradeira com defeito em seu estoque. Ele a envia para o centro de 

devolugoes. La, o C6digo Universal de Produtos (UPC) da torradeira e escaneada 

para identificagao no banco de dados do centro de devolugao. 0 banco de dados 

determina que a torradeira tenha uma ordem de devolugao para o fornecedor. 

0 banco de dados credita uma torradeira no estoque e cria uma cobranga de 

devolugao ao fabricante. 0 varejista faz uma recuperagao de custos para esse ativo 

com defeito. A torradeira e recebida no centro de devolugoes do fabricante. A 

torradeira e escaneada no banco de dados do fabricante que determina que ela 

tenha uma ordem de retrabalho. A torradeira e consertada e enviada para revenda 

no mercado secundario. 0 fabricante adquiriu, desse modo, valor para ativo com 

defeito (BALLOU, 2003, p. 23). 
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3.3 PROCESSOS E APLICABILIDADES DE SISTEMAS LOGiSTICOS 

E possivel verificar que na area da logistica empresarial que planeja, opera e 

controla o fluxo e as informa96es logisticas correspondentes, do retorno dos bens de 

p6s-venda e p6s-consumo ao ciclo de neg6cios ou ao ciclo produtivo, por meio dos 

canais de distribui9ao reversos, agregando-lhes valores de diversas naturezas: 

economico, ecol6gico, legal, logistico, de imagem corporativa, entre outros. 

Entende-se que as principais condi96es para existencia dos canais de 

distribui9ao reversos sao os seguintes: tecnologia, quantidades, canal de marketing 

reverso e mercado para novo produto. 

Segundo Pires (2004, p. 242): 

A gestao de recepcientes (pallets, containers, etc) e embalagens muitas 
vezes envolve processos logisticos relativamente complexos, restrit;:oes 
diversas especie (legais, sanitarias, economicas, etc) e dificuldades gerais 
inerentes a processos que, aparentemente, nao agregam no valor SC. 
Entretanto, o grande aumento do comercio global nas ultimas decadas tern 
evidenciado sua importancia e colocado a questao na agenda de muitas 
empresas. 

Desta forma, os canais de distribui9ao reversos atuam no escopo de atua9ao 

da logistica, bern como fazer uso de uma ideia de fluxo circular para a logistica 

apresentar a ideia de apoio ao ciclo de vida como urn dos objetivos operacionais da 

logistica moderna. 

Entende-se que os niveis de desempenho de urn sistema logistico reverso 

podem ser medidos atraves de tres indicadores essenciais (BERTAGLIA, 2005): 

• Satisfa9ao do cliente; 

• Gusto de obten9ao; 

• Responsabilidade ambiental. 

Em suma, o sistema logistico reverso constitui como a area da logistica 

empresarial que visa a equacionar os aspectos logisticos do retorno dos bens ao 

ciclo produtivo ou de neg6cios por meio de uma multiplicidade de canais de 
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distribuic;ao reversos de p6s-venda e de p6s-consumo, agregando-lhes valor 

economico, ecol6gico, legal e de localizac;ao. 

3.3.1 Detalhes do sistema de controle 

Uma vez que o tipo de controle para controlar atividades (micas na func;ao 

logfstica inteira foi amplamente definido, varios detalhes do sistema precisam ser 

considerados. Estes incluem a tolerancia do sistema a "erros", a natureza da 

resposta do sistema, o estabelecimento de metas e a natureza da informac;ao de 

controle. 

0 contraste para pouca tolerancia para erros eo sistema de controle que tern 

muita tolerancia a erros. Se o monitor de controle, digamos o gerente de logfstica, e 

muito insensfvel a erros de desempenho, e possfvel nao perceber mudanc;as 

fundamentais em custos de atividade e servic;os ao cliente somente algum tempo 

ap6s sua ocorrencia. Trazer de volta o processo sob controle pode exigir alterac;oes 

drasticas nos nfveis de atividade, mesmo nos casos em que pequenos ajustes 

poderiam ter sido feitos com resultados satisfat6rios se as mudanc;as fundamentais 

tivessem sido detectadas bern cedo. Assim, o excesso de despesa de controle pode 

ser o resultado de urn sistema de controle projetado para ser muito insensfvel a 

erros. 

Os sistemas de controle logfstico tern sido apoiados pelo uso de orc;amentos, 

metas de servic;os e ate mesmo pelo conceito de centro de lucro. Esta aumentando o 

uso do computador para ajudar no processo de controle atraves do que e conhecido 

como sistema de apoio a decisao (DSS- decision support systems). 

A) Or~amentos 

Os orc;amentos devem ser realisticamente estabelecidos se os objetivos de 

lucro da empresa devem ser satisfeitos. Quase todos os orc;amentos podem ser 

satisfeitos se os servic;os ao cliente forem reduzidos para nfveis suficientemente 

baixos. Entretanto, se a empresa deseja sobreviver a Iongo prazo, urn nivel 
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suficientemente alto de servic;o logistico deve ser estabelecido para ao menos 

assegurar urn nivel competitive de servic;o. 

B) Metas de servi~os 

0 oposto ao orc;amento sao as metas de servic;os ao cliente, que focaliza o 

lado da receita da equac;ao de Iuera. A filosofia de controlar atraves do 

estabelecimento de padroes de referenda de controle iguais as metas de servic;o e 

que os custos tenderao a seguir as receitas. Esta abordagem seria razoavel nos 

casas em que as vendas de produtos sao altamente sensiveis (por exemplo, para 

produtos de baixo valor agregado e altamente substituivel). Entretanto, ha uma 

deficiencia importante em usar metas de servic;o como urn dispositive de controle. 

Frequentemente, muito pouco se sabe sabre o efeito de mudanc;as nos servic;os de 

distribuic;ao fisica sabre as receitas. 

C) Conceito de centro de lucro 

Uma abordagem atraente para o controle logistico e tratar a func;ao logistica 

como uma entidade de neg6cios separada dentro da empresa, isto e, como urn 

centro de Iuera. lsso faz sentido porque a func;ao logistica emprega o capital, incorre 

em custo e adiciona valor pela distribuic;ao. Contribui ate mesmo para as vendas 

atraves do nivel de servic;o fornecido ao cliente. Existem todos os pre-requisites para 

estabelecer urn centro de Iuera. 0 controle da func;ao logistica e, em termos de 

conceito de Iuera, mais amplo e evita as caracteristicas estreitas do controle por 

orc;amentos ou pelas metas do servic;o. 

lmplementar o conceito de centro de Iuera funcional e mais dificil d que usar 

os orc;amentos ou as metas de servic;o. 

D) Sistemas de apoio a decisao 

Os sistemas de apoio a decisao (DSS) envolvem o uso de urn computador, de 

sistemas de banco de dados e modelos de decisao (ou controle). Dados importantes 

dos elementos necessaries para fins de controle sao mantidos em urn banco de 

dados on-line. Podem incluir taxas de transporte, previsao de demanda, tempos de 

entrega, niveis de estoque, custos de armazenagem e metas de servic;o. 0 
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computador e usado para interrogar esse banco de dados ao comando de seu 

usuario. Estao integrados ao DSS varios modelos e programas de gera<;ao de 

relat6rios que sao uteis para monitorar as atividades em andamento. Esses 

programas pesquisam informa<;oes na base de dados, quando os niveis de atividade 

sao revisados. Alem de gerar relat6rios de atividades, o DSS tern a capacidade de 

determinar que urn melhor nivel de desempenho deveria ser o padrao com o qual o 

desempenho atual pode ser comparado. E esta ultima potencialidade que distingue 

o DSS de urn sistema manual. 

3.3.2 Subsistemas logisticos 

A Logistica compoe-se de dais subsistemas de atividades: administra<;ao de 

materiais e distribui<;ao ffsica, cada qual envolvendo o controle da movimenta<;ao e a 

coordena<;ao demanda-suprimento. 

As atividades da logistica e materiais 

• compras 

• programa<;ao de entrega para fabrica 

• transportes 

• controle de estoque de materias-primas 

• controle de estoque de componentes 

• armazenagem de materias-primas 

• armazenagem de componentes 

• previsao de necessidades de materiais 

• controle de estoque nos centres de distribui<;ao 

• processamento de pedido de clientes 

• administra<;ao dos centres de distribui<;ao 

• planejamento dos centres de distribui<;ao 

• planejamento de atendimento a clientes 

Existe crescente interesse pela administra<;ao logistica no Brasil, e esse 

interesse pode ser explicado par seis razoes principais: 
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1. rapido crescimento dos custos, particularmente dos relativos aos servic;os 

de transportee armazenagem; 

2. desenvolvimento de tecnicas matematicas e do equipamento de 

computac;ao capazes de tratar eficientemente a massa de dados normalmente 

necessaria para a analise de urn problema logistico; 

3. complexidade crescente da administrac;ao de materiais e da distribuic;ao 

fisica, tornando necessarios sistemas mais complexos; 

4. disponibilidade de maior gama de servic;os logisticos; 

5. mudanc;as de mercado e de canais de distribuic;ao, especialmente para 

bens de consumo; 

6. tendencia de os varejistas e atacadistas transferirem as responsabilidades 

de administrac;ao dos estoques para os fabricantes. 

3.3.3 Normatiza~ao e padroniza~ao de material 

A normatizac;ao ocupa-se da maneira pela quais os materiais devem ser 

utilizados em suas diversas finalidades, tornando-os "normais" a sua aplicac;ao. 

Alguns 6rgaos governamentais cuidam de criar normas para produc;ao de 

determinados materiais. 

Exemplo: gasolina, medicamentos, E.P.I., tolerancia do peso dos produtos, 

esterilizac;ao de produtos hospitalares. 

b) Padronizac;ao: Objetiva facilitar a identificac;ao do material, bern como a sua 

aplicac;ao (varios comprimentos de pilha). A padronizac;ao e aplicada no caso de 

medidas (rosca de uma li~mpada), peso (sabonete e creme dental) e forma do 

produto (garrafa de cerveja). 

0 estudo do tipo-padrao a ser utilizado em uma empresa devera ser escolhido 

por uma equipe com representantes de todas as areas envolvidas na compra, 

estocagem, transportee utilizac;ao do material, para que todos os interesses possam 

ser defendidos. 
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3.4 CADEIA DE DISTRIBUICAO INTEGRADA NO PROCESSO REVERSO 

Estrategia definida como urn processo colaborativo entre o fornecedor e o 

distribuidor, com o objetivo de determinar o nivel de oferta 6timo de urn produto, 

dentro de uma categoria, atingindo assim a satisfac;ao do consumidor e melhoria nos 

resultados do neg6cio. A ferramenta utilizada e o Gerenciamento de Categoria cujo 

objetivo e o de reduzir o espac;o que nao agrega valor (escrit6rios e depositos) e o 

uso nao comprovado (como gerador de resultados) do espac;o da area de vendas 

(BALLOU, 2003). 

Dentro as quatro Estrategias do ECR, citam-se: 

• lntroduc;ao eficiente do Produto; 

• Sortimento eficiente da Loja; 

• Promoc;ao eficiente; 

• Reposic;ao eficiente. 

0 metodo proposto no ECR de introduc;ao de novos produtos segue cinco 

eta pas: 

1 a) distribuidor e fornecedor concord am quanto ao produto a ser testado para 

a introduc;ao (identificac;ao das oportunidades e escolher o produto a se 

testado); 

2a) preparac;ao do teste (discutir a metodologia); 

3a) implementac;ao do teste (pessoal destacado pelo fornecedor e 

supervisionado pelo distribuidor); 

4a) avaliac;ao (resultados tabulados, classificados e analisados; 

sa) decisao (baseado na avaliac;ao dos resultados, o distribuidor e o 

fornecedor decidem lanc;ar o produto comercialmente). 

A ideia e fazer com que o fornecedor conhec;a o perfil de seus clientes e 

aumentar a rotac;ao de estoques dos produtos e incrementar o volume de venda por 

metro quadrado. 
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3.4.1 Promo~ao eficiente 

Essa estrategia visa simplificar os acordos promocionais entre os integrantes 

da cadeia de distribui<;ao e negociar urn pre<;o chamado de desconto continuo, ou 

seja, significa repartir os ganhos da simplifica<;ao e da redu<;ao de gestao das 

promo<;oes de ambos os lados, alem dos ganhos nas demais areas (estrategicas). 

Quanto maior a eficiencia obtida pelos integrantes, maior podera ser o desconto 

continuo acordado. 

3.4.2 Reposi~ao Eficiente 

A estrategia de reposi<;ao eficiente nao e diferente de uma industria 

manufatureira, pois ela e a liga<;ao de toda a cadeia de distribui<;ao do ECR em urn 

unico fluxo por meio dos seguintes elementos: 

1 °) Recebimento eletronico na loja; 

2°) Sistema de inventario perpetuo; 

3°) Leitura por c6digo de barras, no ponto de venda; 

4°) Pedido emitido por computador (transmissao eletronica de dados). 

FIGURA 7- ESQUEMA DO FLUXO DA CADEIA DE DISTRIBUI<;AO PUSH 

<= Fluxo de demanda 

Fornecedor ~ Distribuidor ~ Varejista ~ Consumidor 

Fluxo de Produtos => 

3.51MPORTANCIA DA LOGiSTICA REVERSA 

A importancia da logistica para as empresas trata-se de urn fator fundamental 

para que alcancem o sucesso diante da competi<;ao acirrada, onde todos os 

processes e decisoes devem ser analisados e integrados em conjunto. 
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Fungoes da logistica 

• lntegragao e coordenagao das atividades ao Iongo da cadeia logistica; 

• Coordenagao em outras fungoes da empresa e com outros fatores 

externos. 

ConseqOencias da insuficiente discussao do tema" logistica" nas empresas 

• Falta de foco no cliente; 

• Niveis de servigo abaixo do desejado; 

• Custos de logistica elevados; 

• Capital empregado em estoques; 

• Ciclos longos de produgao e pouca flexibilidade. 

FIGURA 8- ESQUEMA DA CADEIA LOGiSTICA TRADICIONAL 

Fontes <=> Fornecedores <=> Processadores <=> Distribuidores <=> Varejistas <=> 

Consumidores 

Fatores de pressao da mudanga do papel da logistica 

• Competigao Externa; 

• Cicio de Vida do Produto; 

• Clientes mas exigentes e mais bern informados; 

• Racionalizagao da base de fornecedores; 

• Papel mais restrito dos distribuidores; 

• Demanda por parcerias. 
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QUADRO 2 - COMPETI<;AO EXTERNA 

Objetivos de Desempenho 
Fatores Competitivos 

Prec;o Baixo Gusto 

Qualidade Alta Qualidade 

Entrega Rapida Rapidez 

Entrega Confiavel Confiabilidade 

Produtos e Servic;os lnovadores Flexibilidade (produto I servic;o) 

Ampla gama de produtos e servic;os Mix ou composto de produtos 

Qtde. ou prazo de entrega dos prod. e Flexibilidade (volume e/ou entrega) 

servic;os 

Os produtos estao se tornando mais obsoletos rapidamente e sua vida util 

diminuiu muito, desta forma as empresas estao sendo obrigadas a inovar sua linha 

de produtos, consequentemente, para se manterem atualizadas no mercado, 

refletindo de varias maneiras dentro da empresa, seja implicando urn marketing mais 

inteligente e agressivo, seja exigindo uma polftica comercial mais flexivel, seja 

abrindo novos caminhos para escutar os clientes e suas necessidades, seja 

alterando sua engenharia. 

Os clientes/consumidores estao exercendo enorme pressao para mudanc;a 

nas empresas, pois pesquisar prec;os, verificar caracteristicas, qualidade, garantia, 

assistencia tecnica, nivel de servic;o, enfim, tudo o que atenda as suas 

necessidades. Desta forma a empresa encontra-se obrigada a adotar uma politica 

de postura que cative o cliente, em que seus produtos e ou servic;os oferecidos 

satisfac;am plenamente as suas necessidades e desejos, contribuindo para que as 

empresas desenvolvam cada vez mais a sua logistica de produc;ao e desenvolvam 

produtos com mais qualidade e tecnologia. 
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3.6 A RELEV AN CIA DA GESTAO DE CUSTOS 

Na nova era dos mercados competitivos e globalizados, o aspecto custo vern 

cada vez mais assumindo uma importancia significante na busca frenetica das 

empresas por maior eficiencia e produtividade. Pon§m, ao objetivarem a reduc;ao de 

custos, as empresas vern focando no tradicional custo do produto e se esquecem ou 

dimensionam mal os custos relacionados a logfstica. 

Os sistemas de custos evolufram a partir de urn aumento da necessidade de 

aprimorar as formas de avaliac;ao dos estoques nas empresas industriais, 

principalmente quando uma quantidade significativa de produtos na linha de 

produc;ao demandava urn metoda mais acurado de medic;ao e consequente 

valorizac;ao dos inventarios. Com a introduc;ao dos novas processos de fabricac;ao e 

de novas tecnologias de produc;ao, alem do surgimento de materiais artificialmente 

elaborados, a investigac;ao dos custos foi tornando-se cada vez mais exigfvel 

(HONG, 2001 ). 

Por outro lado, devido a estes fatos, geradores de uma competic;ao mais 

agressiva de mercado, os metodos de administrac;ao tambem evolufram, quando 

entao os sistemas de custos passaram a conquistar uma importancia maior no 

quadro geral das empresas, deixando de ser apenas uma ferramenta de avaliac;ao 

financeira dos estoques. Tornou-se urn dos meios para o gerenciamento dos 

neg6cios e apoio na tomada de decisoes, proporcionando a projec;ao de resultados 

por meio de informac;oes confiaveis e tambem para estudos economicos (HONG, 

2001). 

Segundo Porter (1986) as atividades primarias (produc;ao e venda) sao 

aquelas que interferem diretamente no custo de produc;ao e no prazo de entrega do 

produto. lncluem tanto a chegada de suprimentos para a manufatura, a produc;ao 

propriamente dita, a distribuic;ao do produto final, a venda, suas atividades 

relacionadas e os servic;os p6s-venda. Os custos destas atividades sao repassados 

diretamente ao cliente, que, embutidos de uma margem, formam o prec;o final do 

produto. 

Para Hong (2001) os custos de fornecimento representam aproximadamente 

30% do total de custos de toda a cadeia de supply chain. A habilidade de realizar 
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melhorias na base de fornecimento esta entre as maiores oportunidades para 

aumentar a lucratividade e a competitividade das empresas. 

FIGURA 9- PERSPECTIVA DA REDU<;AO DE 1o/o DOS CUSTOS DE 
SUPRIMENTOS DE UMA EMPRESA ....------. D 1°/o de redu«;ao do Custo de 

Suprimentos de suprimento 
50% materiais e 

45% 

servi«;os 

Produ«;ao, 
distribui«;ao e 
administra«;ao 

5% Lucro Liq uido 

Fonte: Hong (2001 ). 

Proporciona 100/o de 
aumento do lucro 

A reduc;;ao de custos de suprimentos esta intimamente ligada a racionalizac;;ao 

da quantidade de fornecedores e fortemente ligada a terceirizac;;ao. 

Segundo Langendyk (2002, p.42), a implementac;;ao total da logistica 

integrada tern como base a analise total de custos. Para ilustrar os custos logisticos 

dentro de uma empresa, comparando-os com os custos de outras areas, como 

fabricac;;ao e marketing, esta disposta a figura 2, em uma forma simplificada de 

apresentac;;ao, mas que infere que a logistica e o terceiro maior custo operacional de 

uma empresa tipica. 

FIGURA 10- PERSPECTIVA DOS PRINCIPAlS CUSTOS OPERACIONAIS DE 
UMA EMPRESA 

4c 

21c Custos de 

Venda de USD 1 
Logistica 

....., 

27c Custos de 

Marketing 

Custos de 
48c 

Fabricacao 
.,.,1 

Fonte: Langendyk (2002, p.42) 
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Para Ferraes Neto (2005, p. 53), o sistema de custeio logistico e uma 

ferramenta importante para se poder avaliar a eficiemcia de urn sistema logistico, 

identificar desperdicios e ineficiencias e ajudar no processo decis6rio. Portanto, e 

fundamental, apesar da complexidade desta tarefa, que as empresas passem a 

conhecer e controlar efetivamente os seus custos logisticos e os de suas cadeias de 

abastecimento. 

Tanto Langendyk quanto Ferraes apontam que os custos logisticos devem ser 

mensurados e gerenciados para que a empresa se torne competitiva e contribua 

para o sucesso da cadeia de suprimentos a qual pertence. 0 que ocorre em materia 

de competic;ao e a disputa entre cadeias e nao mais entre empresas do mesmo 

ramo. Quem melhor souber gerir seus custos aumentara suas chances de 

sobrevivencia no mercado. 

Para que se fac;a urn monitoramento dos custos e garanta a sobrevivencia no 

mercado, urn referencial de avaliac;ao e selec;ao de fornecedores auxiliara neste 

gerenciamento, identificando se os fornecedores tern algum procedimento de 

controle de seus custos, para que estes sejam minimizados e tornem os mesmo 

competitivos. 

3.6.1 Prazo e Qualidade X Custos 

Dentro das questoes de avaliac;ao e selec;ao de fornecedores, prazo, 

qualidade e custos estao intimamente ligados e caso algo acontec;a a urn deles, 

como urn encurtamento no prazo de entrega de componentes ou materias-primas, 

por exemplo, os demais serao afetados, com aumento no custo de estoque, pois 

terei que ocupar urn espac;o que nao estava programado no meu fluxo e possivel 

comprometimento da qualidade, sem contar em urn possivel desbalanceamento da 

cadeia de suprimentos em virtude da desarmonia do fluxo de bens e servic;os. 

3.6.2 Racionaliza~ao da base de fornecedores 

Esta medida visa restringir o numero de fornecedores, criando com isso urn 

vinculo de maior confianc;a e qualidade, pois o contato da empresa com os 
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fornecedores tern a necessidade de estabelecer relac;oes mais estreitas, 

dinamizando o fluxo de produtos na cadeia de suprimento e obter urn melhor 

planejamento no processo produtivo. A proposta com a racionalizac;ao e receber 

produtos de melhor qualidade, diminuir os estoques, reduzir o lead time de 

fornecimento e ter produtos disponiveis sempre que necessaria. 

a) Papel mais restrito dos distribuidores 

Com a criac;ao e o surgimento de novos canais de distribuic;ao aos 

consumidores, as empresas necessitam replanejar suas estrategias de distribuic;ao, 

de modo a depender menos dos distribuidores cujo objetivo final e atingir o 

consumidor final de forma rapida e eficiente e com o menor custo possivel. 

b). Demanda por parcerias 

Nesse tipo de relac;ao simbi6tica, todo o processo e desenvolvido em cadeia; 

cada agente depende do perfeito funcionamento do outro cujo compromisso dessa 

relac;ao e de Iongo prazo fazendo com que as empresas unam suas forc;as para 

reduzir custos e aumentar sua competitividade no mercado. Com a criac;ao de 

parcerias, as empresas otimizar as oportunidades de neg6cio. 

3.6.3 Servi~os integrados (multimodais) 

E a integrac;ao dos servic;os de mais de urn modo de transporte. Tern livre 

troca de equipamentos entre os diversos modais. 0 equipamento mais popular e o 

conteiner, que e transferivel para todos os modais de transporte de superficie, com 

excec;ao dos dutos (MELLO, 1996). 

Existem diversas agencias que oferecem servic;os de transporte para 

usuarios, mas que nao possuem nenhum equipamento para prestar o servic;o, elas 

manipulam numerosa quantidade de pequenos carregamentos e entao os consolida 

em cargas completas para urn veiculo obtendo assim fretes de carga cheia, podem 

ainda providenciar servic;os de coleta ou entrega aos usuarios. 
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Uma alternativa possfvel e providenciar transporte atraves de frota e 

equipamentos pr6prios ou contratar servic;os diretamente. 0 usuario espera ganhar 

melhor desempenho operacional, maior disponibilidade e capacidade de transportee 

menores custos. 

0 sucesso da industria de transporte em desenvolver urn sistema de 

transporte rapido, confiavel e eficiente. Transporte mais barato permitiu as firmas 

domesticas tiras vantagens das diferenc;as nos custos do trabalho em nfvel mundial, 

colocando mercadorias competitivas em mercados alem das fronteiras. 

Sua principal responsabilidade e garantir que as operac;oes de transporte 

sejam executadas eficaz e eficientemente. 

Existem quatro ocasioes onde podem ser negociados fretes menores DIAS 

(1998): 

1. Competi~ao- quando ha diferenc;a entre os fretes de modais ou servic;os 

de transportes, o gerente de trafego pode usar uma ameac;a de mudanc;a 

para outro transportador para obter fretes mais favoraveis; 

2. Produtos semelhante- o gerente de trafego pode argumentar que seu 

produto merece Ter o mesmo frete. Os produtos devem ser semelhantes 

em termos de peso, volume, fragilidade e risco; 

3. Maior volume de carga- fretes menores podem resultar em maior volume 

de carga para o transportador; 

4. Grandes volumes- urn dos melhores argumentos para reduc;ao de fretes 

e oferecer para o transportador volume substancial de carga em troca de 

menores prec;os. 

0 gerente de transportes deve ficar atento para que sua empresa nao seja 

cobrada acima do combinado. As companhias sao agora auxiliadas pelo uso de 

elaborados programas de computadores para roteirizac;ao e calculo de fretes. Alem 

dos fretes cobrados em excesso, a auditoria inclui a verificac;ao de pagamentos 

duplicados para os transportadores. 
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3.7 DISTRIBUICAO NA LOGiSTICA REVERSA 

0 sistema logistico inclui, na maioria dos casas, dais tipos de transports de 

produtos: a transferencia, envolvendo deslocamentos macic;os entre dais pontes, e a 

distribuic;ao propriamente dita, ou entrega, em que os veiculos servem varies 

destines numa unica viagem. Ha casas em que tambem se processa a coleta dos 

produtos a partir de fontes diversas (fabricas, depositos), trazendo-os para urn 

deposito central (ALVARENGA e NOVAES, 2000). 

E importante distinguir conceitualmente, em termos logisticos esses tipos de 

transports: 

A transferencia corresponds, em geral ao deslocamento de produtos entre urn 

unico ponto de origem e urn unico ponto de destine, onde normalmente os 

carregamentos sao plenos, ou seja, o veiculo transporta uma lotac;ao completa entre 

os dais pontes. Quando a intensidade do fluxo comporta esse tipo de transports, ha 

vantagens em adota-lo, pais pode-se utilizar veiculos maiores, de custo unitario mais 

baixo, consegue-se maior uniformidade da carga, levando a urn melhor arranjo da 

mesma, aumenta-se a velocidade comercial entre a origem e o destine, com maior 

utilizac;ao da frota, o que somando-se todos estes fatores, torna o transports mais 

eficiente com urn menor custo. 

FIGURA 11 - ILUSTRA<;OES DAS TRANSFER~NCIAS DE MATERIAlS 

DEPOSITO LOTACAO COMPLE-2=> 
CENTRO< DE 

. [)IST81BUlQAO 

Fonte: ALVARENGA, NOVAES (2000, p.86) 



53 

A entrega corresponde geralmente ao deslocamento de produtos a partir de 

urn unico ponto da rede (fabrica, armazem, centro de distribui9ao), destinado a 

diversos clientes e executado numa unica viagem ou roteiro. Embora essa situa9ao 

seja tipica, pode haver casos em que a entrega se faz de forma a atender a urn 

unico cliente por viagem. E o caso, por exemplo, da distribui9ao de derivados de 

petr61eo, em que os caminhoes-tanques podem entregar urn carregamento 

complete, numa, numa viagem, a urn unico cliente. Nos casos mais comuns de 

distribui9ao o veiculo cumpre urn roteiro de entregas visitando varies clientes (locais 

de entrega) numa viagem, a partir de urn armazem ou centro de distribui9ao. 

FIGURA 12 -ILUSTRA<;OES DAS ENTREGAS DE MATERIAlS 

• •• 
•••• •• 

CLIENTE4 >·. 

CLIENTE; 5 

Fonte: ALVARENGA, NOVAES (2000, p.87) 

• •• • • • • • • 
CLHENTE<2<_ .. _ .. :. 

GLlENTE 1 

• •• •• •••• 
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Dentre os pontos chaves para a eficiencia do ciclo das embalagens de papel 

ondulado e o seguinte: 

• Entrada de embalagens controlada: Existe a necessidade de se identificar 

o estado das embalagens que retornam para que possam seguir o fluxo de 

maneira correta. Deve ser feita uma triagem separando as que poderao 

ser reutilizadas, recondicionadas, revendidas ou totalmente recicladas; 

• Mapeamento de processes: Todos os processes diretos e reverses devem 

estar mapeados e detalhados para que todos conhec;am o que deve ser 

feito e quando deve ser feito. Procedimentos formalizados sao o caminho 

para obtenc;ao do controle e melhoria continua; 

• Mapeamento de custos: Custos de separac;ao, limpeza e transporte de 

embalagens devem ser detalhados; 

• Baixo tempo de ciclo: A identificac;ao do destino da embalagem deve ser 

feita rapidamente, evitando gastos com armazenagem, movimentac;ao e 

mao-de-obra; 

• Planejamento logistico: lnstalac;oes de processamento e armazenamento e 

sistemas para transporte devem ligar de forma eficiente os pontos de 

consumo ate as instalac;oes onde deverao ser utilizados no futuro; 

• Parcerias: A logistica out-bound deve ser o foco, buscando a integrac;ao 

da cadeia, evidenciando que as praticas de logistica reversa serao 

implementadas se a cadeia desenvolver relac;oes colaborativas; 

• Canais de marketing ativos: lmplementac;ao de sistemas de incentive ao 

retorno de embalagens junto aos clientes, como sistemas de deposito em 

dinheiro, troca por produtos de interesse do cliente, entre outros; 

• Nivel de utilizac;ao: Nas operac;oes com embalagens retornaveis, as partes 

devem cooperar para maximizar a utilizac;ao das embalagens, pois nao o 

fazendo, elas podem ser perdidas, extraviadas ou esquecidas. 

0 ciclo pode ser divido em duas partes: 

• P6s-venda: Ocupa-se do retorno de bens de p6s-venda, ou seja, o produto 

em poder do cliente, sendo utilizado ou aguardando o momento de uso, ou 

ainda, em outras palavras, produtos sem uso ou com pouco uso; 
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• P6s-consumo: Trata dos bens de p6s-consumo, ou seja, os produtos em 

fim de vida util ou usados com chances de utiliza9ao, ah§m dos residues 

industriais em geral. 

FIGURA 13 - 0 CICLO DO PAPEL ONDULADO NA LOGfSTICA REVERSA 

A figura acima demonstra o ciclo do papel ondulado na cadeia de 

abastecimento. No momenta em que o cliente descarta a embalagem, a mesma 

deve ser classificada como bern de p6s-consumo, entrando no fluxo reverso da 

cadeia. Nesse ponto, a embalagem tern quatro possiveis destinos: 

• Reutilizar: no qual a mesma retornara de imediato para a cadeia direta; 

• Recondicionar: a embalagem passara por um pequeno retrabalho, 

voltando para a cadeia direta; 

• Reciclar: a embalagem sera transformada novamente em materia-prima 

para o fabricante de papel ondulado que, por sua vez, podera inserir novas 

embalagens na cadeia direta; 

• Revender: a embalagem poderc~ ser utilizada por terceiros, ou ainda ser 

enviada para reciclagem. 

Os niveis de desempenho de um sistema logistico reverso podem ser 

medidos atraves de tres indicadores essenciais: 

• Satisfa9ao do cliente; 

• Gusto de obten9ao; 

• Responsabilidade ambiental. 



FIGURA 14- DES~MPENHO DE INDICADORES COM UTILIZA<;AO DA 
LOGISTICA REVERSA 
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A figura acima demonstra, de maneira simples e objetiva, as tendencias 

destes indicadores. 

Se o retorno de embalagens de papel ondulado crescer, tem-se a satisfac;ao 

do cliente em ascensao, bem como a responsabilidade ambiental, que deverao 

crescer na mesma proporc;ao, isso porque a responsabilidade ambiental nao e mais 

diferencial, mas questao de competitividade. E. evidente que os clientes sao seletivos 

na escolha de seu fornecedor, e a preocupac;ao ambiental e fundamental para 

expansao de mercado. 

0 custo de obtenc;ao de embalagens de papel ondulado tende a diminuir, 

levando-se em considerac;ao do ciclo do papel ondulado. 

Nao ha como definir qual dos tn§s indicadores e o mais importante, mas este e 
o "mix" chave para se medir o desempenho na loglstica reversa. 

Os indicadores satisfac;ao do cliente e responsabilidade ambiental devem sempre 

tender ao maximo posslvel eo indicador custo de obtenc;ao deve tender ao mlnimo 

necessaria. 

Em suma, a loglstica reversa e a area da loglstica empresarial que planeja, 

opera e controla o fluxo e as informac;oes loglsticas correspondentes, do retorno dos 

bens de p6s-venda e de p6s-consumo ao ciclo dos neg6cios ou ao ciclo produtivo, 

por meio dos canais de distribuic;ao reversos, agregando-lhes valor de diversas 

naturezas: economico, ecol6gico, legal, loglstico, de imagem corporativa, entre 

outros. 



57 

4- ESTUDO DE CASO: A LOGiSTICA REVERSA NA REDUCAO DE CUSTOS DE 

TRANSPORTE E DISTRIBUICAO 

4.1 A EMPRESA 

4.1.1 A hist6ria 

A Nestle tern o nome de seu fundador, Henri Nestle, o alemao que inventou a 

primeira formula de alimento infantil, chamada por ele de Farinha Lactea. A partir 

dessa iniciativa, ocorrida ha mais de 130 anos na cidade de Vevey, na Sulc;a, a 

Nestle foi crescendo e se tornou a Empresa Mundial de Alimentos e Nutric;ao. 

A Nestle esta no Brasil desde 1921. Por meio de uma administrac;ao robusta e 

focada no consumidor, baseia seu crescimento igualmente nos desempenhos 

economico, social e ambiental do Pals. 

4.1.2 Missao 

Oferecer ao consumidor brasileiro produtos reconhecidamente Hderes em 

qualidade e valor nutritive, que contribuam para uma alimentac;ao mais saudavel e 

agradavel, gerando sempre oportunidades de neg6cios para a empresa e valor 

compartilhado com a sociedade brasileira. 

4.1.3 Valores 

Dentre os valores da empresa, citam-se: 

• Pessoas em primeiro Iugar. 

• Qualidade de nossos produtos e servic;os. 

• Seguranc;a e inegociavel. 

• Respeito para todos, dentro e fora da empresa. 

• Responsabilidade em toda decisao. 

• Paixao pelo que fazemos. 
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Busca como principios de "Compromisso e Filosofia": 

• Criagao de um crescimento sustentavel a Iongo prazo. 

• Definir dos neg6cios para criar beneficios e valor aos acionistas 
' 

consumidores, clientes, colaboradores e fornecedores e a comunidade. 

4.1.4 Gestio empresarial 

Em todos os paises onde operam, as atividades da Nestle se alinham aos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milenio - ac;ao coordenada pela Organizac;ao das 

Nagoes Unidas (ONU) que estabelece oito macro-objetivos para a sustentabilidade 

do planeta: 

• Acabar com a tome e a miseria 

• Educac;ao basica de qualidade para todos 

• lgualdade entre sexos e valorizac;ao da mulher 

• Reduzir a mortalidade infantil 

• Melhorar a saude das gestantes 

• Combater a aids, a malaria e outras doenc;as 

• Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

• Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento 

A Nestle tambem trabalha conforme os principios do Pacta Global, iniciativa 

pela qual a ONU propoe a comunidade empresarial o desafio de apoiar 

mundialmente a promoc;ao de valores fundamentais nas areas de Direitos Humanos, 

Direitos do Trabalho, Protec;ao Ambiental e Combate a Corrupgao. 

Traduzidos para mais de 40 idiomas, os Principios Nestle de Gestao 

Empresarial orientam os colaboradores para que atuem conforme os Valores e a 

Missao da Companhia. Considerando a legislac;ao e os aspectos culturais e 

religiosos de cada pais onde opera, a Nestle expressa nos Principios seu 

compromisso com: 

• A criac;ao de valor sustentavel em Iongo prazo para consumidores, 

acionistas, colaboradores, parceiros comerciais e sistemas economicos; 
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• A gerayao de Iueras, de forma que preserve o apoio dos acionistas e dos 

mercados financeiros e financie os investimentos· , 

• 0 entendimento de que a legislayao e a defesa mais eficaz da conduta 

responsavel 

• A seleyao, o treinamento e o desenvolvimento permanente de seus 

profissionais; 

• 0 respeito a todas as leis aplicaveis nos paises onde esta representada. 

Esses compromissos permeiam os diversos temas sobre os quais a Nestle 

mantem expressos seus padroes unificados de procedimentos: Legislayao Local e 

Recomenday6es lnternacionais; Comunicayao com os Consumidores; Saude e 

Nutriyao lnfantis; Direitos Humanos; Recursos Humanos e o Ambiente de Trabalho; 

Trabalho lnfantil; Parceiros Comerciais; Proteyao Ambiental; Politica Nestle de 

Aguas e Materias-Primas Agricolas. 

4.1.5 C6digo Nestle de Conduta Empresarial 

0 C6digo Nestle de Conduta Empresarial foi desenvolvido pela matriz da 

empresa, na Suiya, e lanyado no Brasil no primeiro trimestre de 2008, respeitando 

as diretrizes corporativas locais. 

As praticas de neg6cio da Nestle, desde sua fundayao, sempre foram 

pautadas por integridade, honestidade, negociayao justa e total cumprimento de 

todas as leis aplicaveis. Os colaboradores da Nestle em todo o mundo tern vivido e 

sustentado esse compromisso em suas responsabilidades diarias desde entao, 

tornando a reputayao da empresa urn importante ativo. 

Os "Principios Nestle de Conduta Empresarial" prescrevem certos valores e 

atitudes com os quais a Nestle se compromete mundialmente. 0 C6digo de Conduta 

Empresarial tern como objetivo especificar esses principios e auxiliar na continua 

implementayao de parametros minimos de comportamento. 
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4.1.6 Responsabilidade social 

Coerentes com o modelo de criac;ao de valor compartilhado, as ac;oes de 

responsabilidade social da Nestle estao focadas em temas como Nutric;ao, Agua e 

Desenvolvimento Rural, e orientadas para: 

Garantir a pratica da agricultura sustentavel em toda a cadeia- do produtor 

ao consumidor; 

• Buscar qualidade e sustentabilidade; 

• Pesquisar o desenvolvimento para melhores produc;oes; 

• Transferemcia de conhecimento e assistencia agricola; 

• Parcerias na agricultura sustentavel. 

A Nestle elegeu tres temas como focos para suas ac;oes de responsabilidade 

social: Nutric;ao, Agua e Desenvolvimento Rural. Os tres programas da Fundac;ao 

Nestle Brasil resumem bern estes focos: 

• Programa Nutrir - que leva educac;ao alimentar a crianc;as e adolescentes 

de baixa renda; 

• Programa Nestle Faz Bern Cuidar - que promove a educac;ao ambiental 

com foco na preservac;ao da agua; 

• Programa Nestle Faz Bern Saber- que atua no desenvolvimento rural de 

regioes de baixa renda no pals. 

4.1.7 Logistica e distribui~ao de produtos 

A distribuic;ao de produtos Nestle pelo Brasil envolve muita estrategia e 

tecnologia. A seguir apresenta-se o processo logistico que comec;a na fabricac;ao e 

termina nos pontos-de-venda. 



FIGURA 15- DISITRIBUI<;AO E LOG(STICA DA NESTLE 

f1;~d!te:r'i2twpdn1a t~ ffk:1t~ri~d 

de er£~balilge1l 

Fonte: Nestle (2009) 

4.2 DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL 
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Com rela9ao a logistica de suprimentos a empresa Nestle fara urn processo 

de qualifica9ao de fornecedores, onde ao se realizar os pedidos serao efetuadas 

algumas inspe9oes na obten9ao das materias-primas e insumos para checar se o 

material que esta sendo adquirido encontra-se em conformidade com as 

necessidades da empresa para a confec9ao das sacolas retornaveis. No ato de 

recebimento do pedido tambem sera realizada uma inspe9ao para verificar a 

conformidade do que esta sendo entregue, em rela9ao ao pedido, assim 

posteriormente esse material podera ser estocado no almoxarifado. 
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A logfstica de distribui9ao sera realizada por tipo FOB (Free on Board), sendo 

que o cliente fica responsavel pela retirada dos produtos. Dessa forma a se cortam 

custos e desperdfcio de tempo, com urn processo que nao e o foco da empresa. 

Primeiramente a marca PBR deve estar gravada nos dois tocos esquerdos do 

palete e as iniciais do fabricante e data de fabrica9ao nos tocos direitos. 

lsso mostra que o fabricante e credenciado pelo IPT para fabrica9ao do PBR 

• As medidas externas sao: 1,00 x 1,20 x 0,144 m 

• Madeiras: Pinus e Eucalipto 

Os pallet expedidos junto com as mercadorias vao para os clientes, 

geralmente sao 28 PBR por carreta. Tern urn custo aproximando de R$ 1,30 por 

PBR/mes. Esses pallets devem ser recolhidos junto aos clientes em media a cada 30 

dias e tern que ser coletados em quantidades acima de 300 PBR, pois assim e 

possfvel retirar com vefculo carreta a urn frete mais economico que gira em torno de 

R$ 1.500,00 saindo de Curitiba/Pr para Sao Bernardo do Campo/SP. 

A empresa possui algo em torno de 11.000 pallets em poder dos clientes aqui 

no Parana e que necessitam ser retirados, porem tern grande dificuldade uma vez 

que os fornecedores, ao inves de comprarem pallets para uso proprio, utilizam os 

pallets do fornecedor (Nestle) e se eximem dos custos. Com isso e diffcil recolher os 

equipamentos para que os mesmo retornem as fabricas. 

A Nestle s6 utiliza pallets padrao PBR e nao trabalha com os pallets azuis 

(chep) que sao de uma empresa terceirizada. Pallet eo segundo neg6cio da 

empresa, uma vez que o custo desse ativo a nfvel Brasil e consideravel e necessario 

para que possa expedir os produtos. Sendo assim, 90% dos clientes recebem 

mercadoria paletizada e o resto a granel (sem pallet). Alguns clientes devolvem os 

pallet no ato da entrega, outros ficam com os pallets e emitem urn chamado Vale

Pallet o qual nos permite em data a ser agendada, recolher o PBR. 

A utiliza9ao do Palete Padrao ocorrera de forma gradual e natural, ocorrendo 

atraves de novas aquisi9oes de paletes e de acordo com o planejamento de cada 

empresa e/ou setor. 

0 intercambio do palete de distribui9ao sera de competencia exclusiva das 

empresas com rela9oes comerciais. Sugere-se a forma9ao de urn 6rgao /associa9ao 
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que tera como func;ao o acompanhamento da implantac;ao nos aspectos tecnicos e 

operacionais. 

0 objetivo em sintese e estabelecer regras claras e definitivas que permitam o 

intercambio de paletes sob a 6tica das operac;oes geradas pela livre iniciativa 

comercial entre empresas. 

Fatos importantes o estudo para padronizac;ao: 

• A Logistica lntegrada estabelece intrinseca relac;ao entre Suprimentos/ 

Produc;ao/ Distribuic;ao. A Logistica e uma atividade moderna, que 

pressupoe a implantac;ao de modelos padronizados em todas as 

atividades ligadas ao fluxo de informac;oes e fluxo de materiais; 

• A comercializac;ao de produtos de consumo ou de base ocorre em termos 

globais, e assim torna-se mais intensa a partir da decada de 90; 

• A unificac;ao da Comunidade Economica Europeia reformulou as normas 

referentes a embalagem e transporte; 

Em busca de melhores resultado operacional, processa-se profunda modificac;ao 

no transporte maritimo de Iongo curso, estando o container em fase de 

reformulac;ao dimensional. 

4.3 SUGESTOES E MELHORIAS COM A UTILIZACAO DA LOGiSTICA REVERSA 

Entende-se que o aumento do descarte dos produtos de utilidade ap6s seu 

primeiro uso, ha urn desequilibrio entre as quantidades de residuos descartadas e 

as reaproveitadas, tornando o lixo urbano urn dos mais graves problemas ambientais 

da atualidade. lsto se da porque muitas vezes nao encontram canais de distribuic;ao 

reversos p6s-consumo e p6s-venda devidamente estruturados e organizados nas 

empresas. 

Entende que o processo de reaproveitamento (reverso) contribui para diminuir 

a poluic;ao do solo, agua e ar, melhorando a limpeza da cidade e a qualidade de vida 

da populac;ao, prolongando a vida util de aterros sanitarios, gerando empregos para 
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a populac;ao nao qualificada, gerando receita com a comercializac;ao dos reciclaveis, 

estimulando a concorremcia - uma vez que produtos gerados a partir dos reciclados 

sao comercializados em paralelo aqueles gerados a partir de materias-primas 

virgens - contribui para a valorizac;ao da limpeza publica e para formar uma 

consciencia ecol6gica. 

Acredita-se que a reciclagem e urn processo industrial que converte o lixo 

descartado (materia-prima secundaria) em produto semelhante ao inicial ou outro. 

Reciclar e economizar energia, poupar recursos naturais e trazer de volta ao ciclo 

produtivo 0 que e jogado fora. 

Sendo assim, urn born sistema de informac;ao garante urn processo de gestao 

de fluxo reverso, contribuindo para melhor controle das informac;oes, onde a 

tecnologia de informac;ao aborda as estruturas empresariais de acordo com suas 

necessidades, coletando, processando, armazenando e distribuindo informac;oes 

para auxiliarem a tomada de decisao, e a melhor gestao de processes na 

organizac;ao. 

Dentre as principais ac;oes estrategicas na utilizac;ao da logistica 

reversa,citam-se: 

• Envio dos paletes de madeira para recuperac;ao em nossa central Curitiba

PR; 

• Gerenciamento na implantac;ao e execuc;ao de manutenc;ao, propria ou 

terceirizada; 

• Projeto completo de paletizac;ao para empresas que queiram implantar 

paletes de madeira pela primeira vez e, nas empresas que ja usam o 

sistema, avaliamos o desempenho do palete atual, ou ainda planejarmos a 

reduc;ao dos custos com paletes; 

• Fornecimento de paletes novos e descartaveis dimensionados de acordo 

com a necessidade de cada empresa; 

• Projetos de logistica reversa. 

Sendo assim, coleta-se os paletes no local de estabelecimento (cliente), 

transportando ate a central para reparac;ao e/ou limpeza e retorna-se prontos para 

inserc;ao na linha de recuperac;ao. 
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4.4 ANALISE E RESULTADOS 

Realizado o presente estudo, verificou-se que por traz do conceito de logistica 

reversa esta urn conceito mais amplo que eo do "ciclo de vida", isto e, a vida de urn 

produto, do ponto de vista logistico, nao termina com sua entrega ao cliente. Desta 

forma, os produtos se tornam obsoletes, danificados, ou nao funcionam e deve 

retornar ao seu ponto de origem para serem adequadamente descartados, 

reparados ou reaproveitados. Desta forma, no processo de logistica reversa e 

gerado materiais reaproveitados que passam a retornar ao processo tradicional de 

suprimento, produ~ao e distribui~ao. 

Verificou-se que a politica da empresa esta voltada para fornecer produtos e 

a~oes de alta qualidade que satisfa~am continuamente seus clientes. 

A empresa tern como objetivos buscar e atender as expectativas dos clientes 

externos, oferecer produtos e servi~os que satisfa~am as necessidades de seus 

clientes, estabelecer parcerias com seus fornecedores, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de seus padr6es de qualidade, manter urn ambiente interno limpo, 

ordenado e seguro, protegendo o meio ambiente dentro dos padr6es legais, se 

comprometendo com a preserva~ao e conserva~ao do meio-ambiente, nao s6 do 

macro mas, tambem, do micro-sistema. 

Definir e monitorar os objetivos da qualidade na busca pela melhoria 

continua de seus produtos e processes com conscientiza~ao e responsabilidade. 

Visa tambem ao reconhecimento do potencial e da capacidade dos 

colaboradores, com a valoriza~ao da dignidade, compet€mcia e desempenho dos 

mesmos em seu crescimento profissional e pessoal, capacitando-os para o 

cumprimento de suas atividades. Tendo uma conduta etica nas rela~6es e nos 

neg6cios constituindo obriga~ao fundamental e permanente com direitos e deveres 

bern definidos. 

A valoriza~ao da logistica na estrategia empresarial gera, como 

consequencia, uma serie de perguntas relacionadas a forma como as empresas de 

uma mesma cadeia de suprimentos estao se organizando para enfrentar novos 
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desafios. A logistica alem de ser uma ferramenta gerencial contemporanea e 

tambem uma importante atividade economica. 

A localizayao correta e muito importante para que a empresa alcance os 

objetivos desejados, para isto se faz necessaria analisar alguns fatores como a 

facilidade do acesso aos fornecedores, a disponibilidade de mao de obra 

especializada mais proxima do local de instala9ao e quais serao os custos de frete. 

Outros fatores como seguran9a e infra-estrutura tambem devem ser analisados. 

E preciso entender que a Logistica deve ser utilizada no mercado como 

ferramenta para diferencia9ao competitiva, e este diferencial esta realmente na 

busca pela redu9ao de custos, fazendo com que o nosso produto chegue mais 

barato que o do concorrente. 

Em outras ocasioes, a rede de logistica opera eficazmente do ponto de vista 

do servi90, mas, por nao ter sido capaz de adequar-se as mudan9as no ambiente, 

seus custos de opera9ao deixam de ser competitivos. 

Ao inves de buscar a conten9ao de custos na redu9ao de pessoal, as 

empresas devem se aprofundar na implementa9ao da sequencia transporte

logistica. Parte das empresas que trabalham com o comercio exterior ja dispoe ate 

de departamentos especificos para cuidar desta area. Afinal, e por meio dela que se 

alcan9am os lucros e se reduzem custos sem excluir mao-de-obra. 

Desta forma, o transporte na logistica deve agregar valor de Iugar, tempo, 

qualidade e informa9ao, de forma a buscar uma otimiza9ao de processos e 

conseqOentemente uma redu9ao de custos operacionais. 
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SCONCLUSAO 

Realizado o presente estudo foi possfvel verificar que por meio da utilizagao 

da logfstica reversa, que a redugao do tempo de movimentagao de materiais, e 

obtida atraves do planejamento e controle de processos envolvidos, isto e, a gestao 

de materiais e insumos e de suma importancia no processo organizacional de uma 

empresa, garantindo uma administragao eficaz dos estoques da empresa, fazendo 

com que a mercadoria nao permanega estacada por longos perfodos e nao falte no 

momenta em que a demanda exigir. 

Verificou-se que a gestao de logfstica e cadeia de suprimentos devem possuir 

urn sistema integrado em que diversos subsistema pr6prios interagem para constituir 

urn todo organizado. Destina-se a dotar a administragao no tempo oportuno, na 

quantidade necessaria, na qualidade requerida e pelo menor custo. 

A oportunidade, no momenta certo para o suprimento de materiais, influi no 

tamanho dos estoques. Assim, suprir antes do momenta oportuno acarretara, em 

regra, estoques altos, acima das necessidades imediatas da organizagao. Estes dois 

eventos, tempo oportuno e quantidade necessaria, acarretam, se mal planejados, 

alem de custos financeiros indesejaveis, lucros reduzidos, fatores esses decorrentes 

de quaisquer das situagoes assinaladas. 

Num ambiente de acirrada concorremcia, a tarefa de desenvolvimento de 

fornecedores, mais do que nunca, adquire dimensao estrategica. Seu objetivo basico 

e dar orientagao e suporte a area de suprir'nentos, mediante a avaliagao e selegao 

de fontes potenciais de fornecimento, com o prop6sito de assegurar a conquista e a 

manutengao da competitividade da empresa. 

Por tim, verificou-se ainda que atraves do metodo de Logfstica Reversa e 

possfvel reduzir o tempo de espera, diminuindo o estoque, melhorando a 

produtividade e interligando todas as operagoes em urn fluxo uniforme ininterrupto. 0 

principal objetivo: Conversao de materia-prima em produtos acabados, com tempos 

de espera iguais aos tempos de processamento, eliminando todo o tempo em fila do 

material e todo o estoque ocioso. 



68 

Com a utilizac;ao da logistica reversa, o setor de logistica e distribuic;ao ganha 

autonomia e assim a empresa pode responder mais rapidamente a mudanc;as das 

necessidades do mercado, ganhando mais flexibilidade desta maneira. 

Da mesma maneira que manter estoques elevados compromete o capital de 

giro, a diminuic;ao da taxa de conversao nas vendas, por nao possuir a mercadoria 

no momenta em que cliente deseja compra-la, resulta em menor produtividade. A 

Administrac;ao de Materiais desenvolve forma urn parceiro ideal na definic;ao e 

controle para obter urn ponto de equilibria perfeito. 

Sendo assim, a realizac;ao do presente estudo foi de suma importancia para 

urn melhor aprendizado profissional, proporcionando uma melhor preparac;ao para o 

mercado de trabalho. 

Dentre os beneficios auferidos, citam-se: 

• Organizac;ao na distribuic;ao fisica do material na area de recebimento. 

• Garantia do processo de recebimento sob aspectos quantitativos I 

qualitativos conforme pedido de compras. 

• Conceito de prioridade no processo de recebimento de material critico. 

• lntegrac;ao das informac;oes junto as areas de Compras - Logistica lnterna 

e Externa. 
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