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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui 

uma das ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-

nico e Emprego. O Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como 

objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira propi-

ciando caminho de o acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promo-

toras de ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação 

dos Estados, as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A Educação a Distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, 

incentivando os estudantes a concluir o Ensino Médio e realizar uma forma-

ção e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de 

educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas 

sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Caros estudantes, 

O pensamento acima é para que vocês percebam que a busca pelo conhecimento é tão im-

portante para a vida pessoal e profissional, quanto o alimento é para o corpo. Contudo, a não 

aplicação desse hábito de forma adequada, não é nada sábio.

Assim, nestas vinte aulas, mais do que dados e informações, vocês encontrarão um ensaio de 

uma paixão pela Logística, direcionada para a área de serviços.

Assim, iremos discorrer sobre os serviços no passado e na atualidade, bem como, veremos o 

seu emprego na logística como fonte de diferenciação e criação de vantagem competitiva.

Assim, a logística não tem somente importância operacional, na capacidade de disponibilizar 

produtos para o mercado consumidor, mas também estratégica, efetuando entregas em nível 

de serviço superior.

Não é possível entender ou aplicar logística, ou mesmo desenvolver suas atividades mais elemen-

tares, sem reconhecer as necessidades e desejos dos clientes e por meio da gestão de serviços 

logísticos, efetuar mais que uma atividade, garantir que as expectativas sejam alcançadas.

A logística tem como missão disponibilizar o produto certo, no local certo, na hora certa, na 

quantidade certa e com menor custo possível. Ao cumprir a sua missão, a logística está cum-

prindo, também, a missão da própria organização e, somente a partir dessa, é que a mesma 

terá o retorno, ou seja, lucro se for uma organização privada, e na maioria dos casos o seu 

papel, se for pública.

Serão trabalhadas neste livro questões ligadas à qualidade dos serviços, como implantar a me-

lhoria nos processos e atividades logísticas, bem como, condições para que você possa, avaliar 

a logística por meio de indicadores.

9

“O conhecimento torna o homem inteligente. Mas somente o bom uso 

desse conhecimento é que o torna sábio”. 

Pe. Ciríaco Bandinu



Também trabalharemos temas diretamente ligados à logística de serviços, tais 

como: terceirização, relacionamento na cadeia de suprimento e comércio ele-

trônico e indireto. 

Assim, cada dia mais a logística está presente em toda e qualquer organização, e 

passa a ser uma das principais ferramentas de gestão para torná-la competitiva. 

Portanto, não há mais outra opção para uma organização. Ou esta investe em 

logística ou desaparecerá do mercado.

Mais do que eficiência logística, ou seja, a redução de custos, as mudanças de 

hábitos e comportamentos dos consumidores, aliada ao aumento da globaliza-

ção e as evoluções tecnológicas, imprimem um novo papel para a logística: ser 

eficaz, isto é, possibilitar aumento da lucratividade organizacional. Para isso, a 

logística deverá se qualificar e se inovar, buscando a melhoria do nível de serviço 

e o posicionamento estratégico competitivo.

Estudem, atentamente, o conteúdo deste livro e desenvolvam as mais novas 

competências e habilidades de uma área “apaixonante” da Logística: Serviços.

Bons estudos!

Professor Luciano José Pires
Professor Fernando Guirard de Brito

e-Tec Brasil
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Aula 1 - A evolução comercial e a 
Logística

Nesta aula vamos discutir a relação direta do comércio com a logística 

e o sistema produtivo. Veremos também, os diversos tipos de comércio 

que exigem da logística diferentes competências para atendimento das 

necessidades do consumidor. E iremos entender como a evolução do 

comércio está associada à evolução da sociedade e dos aspectos logísticos.

Bons estudos!

1.1 A evolução do comércio
O comércio é desde o início dos tempos um fator de nivelamento da so-

ciedade, sendo que as maiores evoluções sociais se deram a partir desta 

atividade. Tudo originado do escambo até as atuais compras pela internet. 

Vamos agora apresentar esta evolução e como a logística, por meio dos seus 

serviços prestados, ajudou nas relações comerciais.

1.2 Expansão marítima
As grandes navegações nos séculos XV e XVI têm origem na necessidade de 

expansão econômica da Europa. Em meados do século XV, o crescimento eco-

nômico ficou ameaçado e a produção agrícola era insuficiente para alimentar 

toda a população, enquanto nas cidades havia excedentes de produção.

Foi possível perceber que a nobreza estava em declínio econômico, com os 

produtos orientais cada vez mais caros e sem muitos metais preciosos para 

a emissão de moedas. A descoberta de novos mercados fora dos domínios 

europeus se apresentou como solução para esses problemas.

Desta forma, as grandes navegações promoveram a expansão comercial e 

marítima da Europa. Surgiu nesta época a burguesia mercantil, interessada 

em ampliar sua margem de lucro e fortalecimento do Estado, com a cen-

tralização do poder monárquico. Portugal assumiu a vanguarda do expan-

sionismo europeu, seguido depois pela Espanha, e revolucionou a arte da 

navegação. A liderança inglesa no século XVIII, com um enorme poder naval, 

fez a Inglaterra dominar as expedições marítimas.

Nivelamento: significa igualar, 
colocar no mesmo plano.

Você sabia que o escambo  é a 
troca de mercadorias por trabalho? 
É a forma original e mais básica 
que o ser humano tem de realizar 
trocas, geralmente realizadas com 
o excedente de cada comunidade. 
Para saber mais acesse: http://www.
infoescola.com/economia/escambo/

Lidia
Line

Lidia
Callout
discutiremos



1.3 Mercantilismo
O mercantilismo foi à política econômica adotada na Europa nos séculos XVI 

e XVII; assumiu formas diferentes nos diversos países, e teve duas etapas 

principais:

a) a fase conhecida como metalismo, pela qual a riqueza de uma nação 

era medida pela quantidade de metais preciosos que ela possuía.

b) a fase conhecida como da balança comercial favorável, pela qual a 

riqueza de uma nação era medida através de um número maior de ex-

portações do que de importações, ou seja, quanto mais positivo esse 

coeficiente, mais rico o país.

Aqui percebemos que a logística tem papel fundamental na relação de ri-

queza, pois somente com a gestão correta dos serviços podemos obter com-

petitividade nas transações comerciais internacionais.

1.4 Revolução Industrial
Você certamente já deve ter ouvido falar sobre a Revolução Industrial. É con-

junto de transformações técnicas e econômicas que se iniciaram na Inglater-

ra durante a segunda metade do século XVIII e que ao longo do século XIX 

Figura 1.1: A expansão marítima portuguesa
Fonte: http://pt.wikipedia.org

No mapa, estão indicadas as principais conquistas e as explorações feitas por Portugal na Era dos Descobrimentos. 
          Principal rota utilizada para as grandes navegações.
          Territórios conquistados.

Logística em Serviçose-Tec Brasil 12
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se espalharam por praticamente toda a Europa e também América do Norte. 

A invenção da máquina a vapor e a sua posterior aplicação à indústria e aos 

transportes (implicando na evolução logística) é considerada como a grande 

causa do surgimento da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução 

Industrial teve lugar entre 1750-1850 e a segunda fase a partir de 1850.

1.5 Da Revolução Industrial até a atualidade
Durante e após o período da Revolução Industrial surgiram muitos meios 

de comunicação, por exemplo, o telégrafo. No ano de 1850, a Inglaterra se 

integrou através de redes telefônicas com o restante da Europa. Logo após 

este período, mais precisamente em 1887, iniciou-se a comunicação através 

da propagação. Com a revolução industrial, podemos verificar que os jornais 

impressos tiveram papel muito importante na divulgação das informações.

Já nos Estados Unidos da América (EUA), as vendas realizadas através de 

catálogo foram uma forma de expandir a atividade comercial nas grandes 

cidades, impactando na evolução dos serviços da logística de distribuição.

Surgiu, então, a televisão que modificou totalmente o comércio através da 

publicidade, “passou a entrar” na casa e na vida das pessoas, modificando 

e moldando hábitos de compra e consumo.

1.6 Mudança no foco das empresas
Na década de 60 as empresas tinham seu foco ou encaminhamento estraté-

gico voltado para a produção, ficando os clientes à margem da sua atividade 

e somente no consumo daquilo que era possível fabricar. Nesta época a 

demanda era maior que a oferta, isto é, havia mais clientes com vontade e 

capacidade financeira para a compra, do que empresas produtoras.

Já na década de 70, os consumidores não só passaram a participar do de-

senvolvimento de novos produtos,  como também passaram a exigir serviços 

de pós-venda. 

Nas décadas seguintes, isto é, 80 e 90, o cliente passou a assumir o papel principal 

dentro das organizações empresariais através das opiniões que geravam. Nessas 

décadas apareceram as políticas de marketing e vendas com foco no cliente e 

consumidor final, tentando satisfazer as suas mais variadas necessidades. 

Atualmente, o sucesso das empresas passou a depender da capacidade de 

administrar, identificar e executar as mudanças que o mercado necessita. 

Buscando exceder as suas expectativas, isto é, oferecer um “algo a mais” e 



assim, agregar valor por meio da logística, por exemplo, reduzir o volume de 

estoque, entregas no prazo, entre outras ações.

Este é o cenário atual, onde há um grande desenvolvimento de competên-

cias logísticas, principalmente aquelas ligadas à prestação de serviços com 

valor agregado.

Resumo
Nesta aula pudemos perceber que a evolução do comércio está diretamente 

relacionada com o desenvolvimento industrial em geral, mas fundamental-

mente, pela logística como um todo. Ao mesmo tempo a evolução da logís-

tica auxiliou no desenvolvimento do comércio, afinal, não é possível ter um 

bom desempenho de serviço prestado aos clientes após a comercialização 

de um determinado item, se não houver uma maneira eficiente de atender 

a essa demanda. Em um ambiente global, no qual o tempo é fator decisivo 

de competitividade, a logística passa a ser estratégica ao incorporar valor 

agregado aos clientes.

Atividade de aprendizagem
1. Aprendemos nesta aula como se deu a evolução do comércio e sua re-

lação com a logística. Para praticar, pesquise como era realizada a mo-

vimentação das mercadorias na época do feudalismo e associe com as 

situações atuais do comércio.

Anotações

Logística em Serviçose-Tec Brasil 14
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Aula 2 - A Economia e Serviços

Nesta aula, você entenderá a importância da área de serviços para a 

economia de um país, a interdependência para o desenvolvimento 

econômico das nações, sua perspectiva em relação aos fatores produtivos, 

participação no PIB (Produto Interno Bruto) e ainda, o seu potencial 

de geração de emprego e renda. Mostraremos como os serviços se 

tornaram a base para separação de países desenvolvidos e para países 

em desenvolvimento.

2.1 Administração de Serviços
Téboul (1999) comenta que “Estamos todos nos serviços hoje em dia, e no 

futuro estaremos bem mais. Estamos numa sociedade de serviços, consequ-

ência inevitável do grau elevado de personalização e de interação dentro de 

um meio desregulamentado e competitivo, onde os consumidores tornam-

-se cada vez mais exigentes”, ou seja, os serviços estão presentes na vida das 

pessoas e estarão cada vez mais. Neste sentido,  verificamos que a economia 

de um país pode ser dividida em três setores: primário, secundário e terciá-

rio, de acordo com os produtos produzidos, modos de produção e recursos 

utilizados. Pode-se dizer que estes setores mostram o grau de desenvolvi-

mento econômico de um país ou de uma região.

Se analisarmos os setores econômicos, podemos definir o setor primário, 

(figura 2.1), como sendo relacionado à exploração de recursos da natureza, 

por exemplo, a mineração, o cultivo da agricultura, a pecuária, o extrativis-

mo em geral (como látex) e a própria produção e caça de animais. É este 

setor que fornece toda a matéria-prima que será utilizada nas indústrias 

de transformação. Você pode perceber também que este setor econômico 

é muito vulnerável por depender dos fenômenos relacionados à natureza 

como as condições meteorológicas por exemplo. Outro ponto relevante em 

relação ao setor primário é que sua produção e exportação normalmente 

não geram muita riqueza, justamente por não possuírem valor agregado, ou 

seja, os produtos não sofreram transformação. 



O setor primário ou agropecuário é aquele formado por atividades econômi-

cas diretamente relacionadas com o processo de transformação dos produ-

tos naturais em produtos primários.

O setor econômico secundário (figura 2.2) é o que encontramos maior grau 

de industrialização, pois transforma as matérias-primas extraídas e produzi-

das pelo setor primário em produtos beneficiados, por exemplo, automóveis, 

vestuário, máquinas, alimentos industrializados, eletroeletrônicos e etc. Nes-

te ponto, a logística possui muitos fatores importantes, pois aqui deve haver 

alto grau de tecnologia e conhecimento empregado, que gera consequente-

mente maiores lucros obtidos na comercialização dos bens.

Figura 2.1: Setor primário da economia
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Figura 2.2: Setor secundário
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Logística em Serviçose-Tec Brasil 16
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Como podemos verificar em estudos econômicos, países com alto grau de 

desenvolvimento estão baseados neste setor econômico. Por consequência, 

a exportação destes itens gera grandes dividendos para estes países, por 

terem embutidos em si valor agregado e recursos de transformação.

Já o setor terciário (figura 2.3) possui relação direta com os serviços presta-

dos. Por serem serviços, constituem produtos que chamamos de não tangí-

veis. Estes são fornecidos ou prestados por empresas, visando o atendimento 

de determinadas necessidades de outras empresas ou pessoas físicas. Temos 

como exemplos de atividades econômicas deste setor: o comércio, a área de 

ensino, transportes, telecomunicações, gestão de saúde, serviços de infor-

mática, de limpeza, turismo, bancários privados e públicos etc. 

Figura 2.3: Setor terciário
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Neste setor, a logística possui um papel extremamente estratégico, uma vez 

que para a prestação de serviços há toda uma gestão de recursos que deve 

ser contemplada. Com o processo de globalização, o terceiro setor está sen-

do a área econômica que mais se desenvolve no mundo.

Exemplificando este setor com o aspecto logístico, podemos dizer que as 

operações de transporte, armazenagem, controle de materiais e embalagem 

entre outras, são as atividades de serviços não tangíveis e que competem ao 

aspecto do terceiro setor.

2.2 O crescimento de serviços
Vivemos numa economia baseada em serviços que ocupam cada vez mais pa-

pel de extrema importância para a geração de empregos e por consequência, 

renda.
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O crescimento dos serviços pode ser explicado em função da estabilização da 

economia, isto é, inflação sob controle, aumento da renda que gera maior 

demanda, bem como, por novas tecnologias que permitem fácil acesso aos 

serviços. Ao analisarmos a participação dos serviços em economias mais de-

senvolvidas, podemos entender a sua importância. Em alguns países, os ser-

viços chegam a ter participação superior a 70% no PIB. Nos Estados Unidos, 

por exemplo, esse índice é de 79%, enquanto no Japão é de 74%, e na 

Grã-Bretanha 73%. 

No Brasil a participação dos serviços avançou muito nesta última década. 

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apon-

tam que o setor de serviços já responde por aproximadamente 67,4% do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, e a tendência para os próximos anos  é 

que a participação cresça ainda mais. 

O Brasil segue uma tendência mundial, isto é, o crescimento da participação 

da importância dos serviços na economia. Esta tendência já é uma realidade 

nas economias desenvolvidas, tais como Estados Unidos da América, Cana-

dá, Japão, entre outros países.

Nesta perspectiva, verificamos a importância e o crescimento da economia 

baseado nos serviços no mundo inteiro. Assim, somente empresas que em-

pregarem as melhores práticas em serviços, isto é, inovarem, poderão sobre-

viver à competição no âmbito nacional e internacional. 

Os serviços já dominam a base de emprego (força de trabalho) e tendem a 

crescer ainda mais, em detrimento da área industrial. Nesta, a automação e in-

formatização dispensaram a mão de obra humana em detrimento da máquina, 

contudo, mesmo nas sociedades menos ricas, as pessoas têm menos tempo.

Tempo torna-se cada vez mais escasso e, na logística, um dos principais di-

ferenciais competitivos.

Resumo
Nesta aula, você compreendeu a importância da área de serviços para a 

economia de um país, a interdependência entre serviço e desenvolvimento 

econômico das nações, sua perspectiva em relação aos fatores produtivos, 

participação no PIB (Produto Interno Bruto) e ainda, o seu potencial de gera-

ção de emprego e renda.
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Você verificou que os serviços ocupam um lugar importante na geração de 

riquezas de várias economias e que, inclusive, no Brasil os serviços detêm a 

maior participação no PIB, bem como, a maior força de trabalho. Os serviços 

passam a ser um diferencial competitivo para as organizações, públicas ou 

privadas ao reduzir o tempo das pessoas. 

Atividade de aprendizagem
1. Por que as empresas precisam melhorar os serviços para se destacarem 

no mercado globalizado? Identifique os principais pontos competitivos 

em relação à logística.

Anotações

Aula 2 - A Economia e Serviços
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Aula 3 - Missão da logística, objetivos 
operacionais e os ciclos de 
atividades da logística em 
serviços

Nesta aula entenderemos a missão da Logística, os objetivos operacionais 

e os ciclos de atividades voltados à gestão de serviços.

Ao final desta aula você será capaz de compreender melhor o papel da 

logística e as diferentes atividades que a compõe.

Bons estudos!

3.1 Missão da logística
Podemos entender que a missão da logística, isto é, seu encargo, incum-

bência, desempenho ou dever para execução de alguma tarefa ou atividade 

está relacionada à dispor a mercadoria ou o serviço certo, no lugar certo, no 

tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo em que fornece a 

maior contribuição à empresa. Relacionado com os recursos materiais, tec-

nológicos, financeiros e, principalmente, humanos.

Figura 3.1: Missão da logística
Fonte: www.marcinestorino.blogspot.com

Assim, podemos avaliar que a missão da logística tem uma relação direta 

com o atendimento ao cliente, por meio de um alto nível de serviço. Este 

pode se tornar a base flexível para orientação da qualidade dos serviços pres-

tados em determinado setor, sendo a exigência mínima pedida pelo cliente 

para atender sua demanda.

Demanda: Vontade de comprar 
uma determinada mercadoria 
ou contratar um determinado 
serviço por parte do consumidor.

Missão da Logística
Disponibilizar o:

O Produto certo

Na quantidade certa

No lugar certo
No tempo certo

No mínimo custo

Determinando:

•	 O que, quanto e onde 

produzir e adquirir

•	 O que, quanto e onde 

armazenar

•	 Quando e como produzir e 

transportar.
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Excluir figura e incluir:- Dispor o produto (bem ou serviço) no lugar certo;- No tempo certo;- Na quantidade certa;- Na qualidade certa; e- No custo certo.



3.2 Objetivos operacionais
Agora que já sabemos o que vem a ser a missão da logística, podemos saber 

que seus objetivos operacionais estão voltados a algumas atividades, como 

primárias e de suporte.

•	 Atividades Primárias
São consideradas primárias, porque elas contribuem com a maior parcela do 

custo total da logística, sendo também, essenciais para o cumprimento da 

tarefa logística em termos de nível de serviço. São elas:

1. Transporte: é a atividade logística mais importante, além de ser também 

a mais cara, pois absorve em média 60% dos custos logísticos. É essen-

cial na cadeia de suprimentos, pois nenhuma empresa pode operar sem 

providenciar a movimentação de suas matérias-primas e insumos, bem 

como, de seus produtos acabados. Nesta atividade são compreendidos 

os seguintes processos:

•	 Seleção do modal de serviço de transportes

•	 Consolidação de fretes

•	 Roteiro do transporte

•	 Programação de veículo

•	 Seleção de equipamentos

•	 Processamento de reclamações

•	 Auditoria de tarifas

2. Manutenção de estoque: na maioria dos casos, não é viável ou possível 

efetuar a produção e entrega instantânea dos produtos aos clientes. Para 

se atingir um grau razoável de disponibilidade é necessário manter es-

toques, que agem como “amortecedores”, entre a oferta e a demanda. 

Contudo, os estoques também são responsáveis por uma alta parcela nos 

custos logísticos (entre 20 a 25%).

A gestão correta do estoque, torna-se estratégico ao minimizar o tempo en-

tre pedido e entrega, conferindo a empresa vendedora credibilidade perante 

os clientes. Assim, a gestão do estoque é uma atividade chave na logística.

Nesta atividade são compreendidos os seguintes processos:

•	 Políticas de estocagem de matérias-primas e produtos acabados

•	 Previsão de vendas no curto prazo

•	 Combinação de produtos em pontos de estocagem

Logística em Serviçose-Tec Brasil 22



e-Tec Brasil23
Aula 3 - Missão da logística, objetivos operacionais e os ciclos de atividades da 

logística em serviços

•	 Número, tamanho e local dos pontos de estocagem

•	 Estratégias de just-in-time, de empurrar e de puxar

3. Fluxo de informações e processamento de pedidos: os custos desta 

atividade são pequenos, quando comparados aos da atividade de trans-

portes ou da gestão de estoques. Contudo, o processamento de pedidos 

é considerado uma atividade logística primária, pois é através dela que 

se inicia todo o ciclo crítico de atividades logísticas. Nesta atividade, são 

compreendidos os seguintes processos:

•	 Procedimentos de interface dos estoques com pedido de venda

•	 Métodos de transmissão de informações de pedido

•	 Regras de pedidos

3.2.2 Atividades de suporte
Para que as atividades primárias possam ser realizadas de acordo com as ne-

cessidades e expectativas dos clientes, é necessário que uma série de ativida-

des sejam incorporadas, e sirvam de apoio às atividades primárias. São elas:

Armazenagem - apoio por meio de:

•	 Determinação do espaço

•	 Disposição do estoque e desenho das docas

•	 Configuração do armazém

•	 Localização do estoque

Manuseio de materiais - apoio por meio de:

•	 Seleção de equipamentos

•	 Políticas de reposição de equipamentos

•	 Procedimento de coleta de pedidos

•	 Alocação e recuperação de materiais

Compras - apoio por meio de:

•	 Seleção de fontes de suprimentos

•	 O momento da compra

•	 Quantidade de compra

Embalagem de proteção - apoio por meio de:

Projeto para:

•	 Manuseio

•	 Estocagem

•	 Proteção contra perdas e danos

Interface: pode ser entendida como o 
ponto de contato, uma coisa que liga a 
outra ou um ponto a outro. Aquilo que 
faz a comunicação.
Exemplo: O professor é a interface 
entre o aluno e o conhecimento. 
A logística é a interface entre a empre-
sa produtora e o cliente (consumidor).
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Incluir Glossário:Just in time: descreve uma prática ou filosofia de gestão (no tempo certo) desenvolvida pela Toyota, na qual nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata. Pode ser aplicado em qualquer organização, para reduzir estoques e os custos decorrentes. 
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Produção / 
Operações

LOGÍSTICA Marketing

Atividades:
Atividades de 

interface: 
Atividades:

Atividades de 
interface:

Atividades:

•	 Controle de 
qualidade 

•	 Programação 
da produção

•	 Manutenção 
de equipa-
mento

•	 Planejamento 
da capaci-
dade

•	 Mensuração 
do trabalho

•	 Progra-
mação da 
produção

•	 Localização 
da planta e 
compras

•	 Transportes

•	 Estoques

•	 Processa-
mento de 
pedidos

•	 Manuseio 
de materiais

•	 Padrões de 
serviço ao 
cliente

•	 Precificação

•	 Embalagem 

•	 Localização 
do varejo

•	 Promoção

•	 Pesquisa de 
mercado

•	 Mix de 
produtos

•	 Gerencia-
mento da 
equipe de 
vendas

Produção interface 
com a logística

Marketing interface 
com a logística

Tabela 3.2: A interface da logística nas empresas

Cooperar com a produção - apoio por meio de:

•	 Especificar quantidade agregadas

•	 Sequência e tempo do volume de produção

Manutenção de informação - apoio por meio de:

•	 Coleta, arquivamento e manipulação de informação

•	 Análise de dados

•	 Procedimento de controle

3.3 Ciclo de atividades logísticas
O relacionamento estreito entre a logística com diversas áreas da empresa, 

nos mostra a sua importância, bem como a sua atuação (tabela 3.2).

Fonte: Adaptado de Ballou, 2000.

Figura 3.3: Ciclo de processos contínuos da logística
http://kallynka.wordpress.com

A organização da logística em ciclos mostra para nós como pode ser infinito 

o aspecto de planejamento e melhoria dos processos. Na representação da fi-

gura 3.3, revela como o clico se mantém em um processo evolutivo contínuo.

Atendimento ao cliente na linha

Distribuição

Expedição

  Planejamento de produção e materiais

 Matéria-prima

Produção
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Resumo
Vimos nesta aula como a missão da logística nos orienta a organizar todos os 

processos de serviços e atividades, sejam elas primárias ou de suporte. Essas 

atividades formam um ciclo contínuo e infinito de planejamento e melhoria, 

sendo que a relação da logística com outras áreas formam o que nós chama-

mos de inter-relação do negócio.  

Anotações

Aula 3 - Missão da logística, objetivos operacionais e os ciclos de atividades da 

logística em serviços
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Aula 4 - O comércio e a logística

Nesta aula entenderemos a relação e dependência do comércio com os 

conceitos e práticas da logística. Você entenderá a evolução do comércio 

e o crescimento da interdependência da logística para o sucesso 

organizacional.

Ao final desta aula, você será capaz de compreender de que forma a 

logística pode auxiliar para o sucesso de operações no comércio.

Boa aula!

4.1 Introdução
Para entendermos como é a relação do comércio com a logística, vamos 

explorar o início das atividades comerciais e a transferência de mercadorias.

Uma das primeiras atividades econômicas de comércio foi o escambo. 

Atualmente, no comércio não se vê mais a prática do escambo, contudo, 

a base do mesmo (negociação) é uma ferramenta poderosa utilizada para 

comprar ou vender produtos (bens e/ou serviços).

Se observarmos a história ainda antes do escambo, veríamos que o homem 

praticava algumas atividades primárias como caçar e pescar. Só não teríamos 

atividades de: planejamento de transporte e embalagens; armazenagem dos 

itens; estoques de controle para suprimentos, e distribuição.

Como podemos perceber, o comércio e a logística atual são muito mais com-

plexos e exercem um papel fundamental na gestão competitiva das empresas.

4.2 A logística e as necessidades dos   
 consumidores
Todas as pessoas têm necessidades, bem como desejos. Cada um deles pode 

ser suprido por meio de produtos (bens e/ou serviços). Tornar estes produtos 

disponíveis aos consumidores é uma missão e responsabilidade do profis-

sional de logística, bem como, do profissional de marketing. Este último 

tem como meta  entender essas necessidades e desejos dos consumidores, 

levando ideias para a organização e transformá-las em produtos, comuni-

cando a existência do produto como forma de atendimento à necessidade 



e/ou desejo a um preço que permita pagar todos os processos e integrantes 

da cadeia de suprimentos.

A diferença entre necessidade e desejo, está no fato de que a primeira é o 

básico ou o mínimo necessário, enquanto a segunda passa ser um requisito 

que pode, até certo ponto, ser exigido pelo consumidor. Normalmente con-

fundimos estes termos, contudo é fácil compreender suas diferenças. Por 

exemplo: todo ser humano tem necessidade de se alimentar, de vestir, de 

se locomover. Contudo, eu posso querer e, dependendo dos meus recursos 

financeiros, exigir um produto importado, uma roupa de grife, ou me loco-

mover por meio de um automóvel recém-lançado no mercado. Aquele que 

você sempre sonhou! Nestes casos estarei contemplando os meus desejos.

Atender ou suprir os desejos é mais complexo do que as necessidades, 
contudo, a organização que os disponibilizar, também lucrará mais.

É de responsabilidade do profissional de logística e de marketing proporcio-

nar ao cliente um produto (bem e/ou serviço) que este necessita ou deseja, 

usando de estratégias adequadas e determinando como estes produtos ofer-

tados estarão no local correto para que sejam consumidos.

Figura 4.1: Necessidade básica: alimentação
Fonte: http://www.sxc.hu
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Figura 4.2: Os 4Ps do marketing
Fonte: http://www.portaldomarketing.com.br

4.3 Os quatro Ps de marketing e a relação  
 deles com a logística
Como vimos, as empresas podem lucrar mais ao investirem em processos de 

produção e entrega adequada aos desejos dos consumidores. E para isso é 

necessário a integração de áreas ou departamentos organizacionais conven-

cidos desta proposta.

O departamento de marketing ao ter como missão os 4Ps, isto é, disponibi-

lizar o Produto certo, com o Preço certo, por meio de uma Promoção certa 

e através de uma Praça (distribuição) certa estará desempenhando um papel 

vital, bem como estará fortemente integrado à Logística, por meio da inter-

face Praça (distribuição).

Contudo, o Produto certo poderá ser comprometido, caso não exista uma qua-

lidade adequada das matérias-primas e insumos. Assim, verificamos que existe, 

também, forte apelo da logística para ajustar essa proposta do marketing.

A base do desenvolvimento do Preço certo se dá por meio da análise dos 

custos. Quando há compras inadequadas em termos de quantidade e quali-

dade, erros e atrasos nos prazos de entrega, armazenagens incorretas, eleva-

dos estoques e com baixa exatidão, decisões erradas sobre os modais e dis-

tribuição ineficiente, haverá um alto impacto que comprometerá a eficiência 

e eficácia do marketing e, por consequência, da empresa.

A Promoção também pode ser afetada, principalmente quando é realizada 

uma campanha onde se chama a atenção dos clientes para um determina-

do produto e, devido a um serviço logístico de baixa qualidade, acontece o 

Produto

PromoçãoPreço

Praça 

(Ponto de venda)

Mercado alvo



que conhecemos como ruptura no varejo, ou na gôndola, que é a falta de 

produto para venda.

Por último, temos o quarto P de Praça certa, que pode ser comprometido 

com decisão errada da formatação do canal de distribuição e escolha errada 

do modal de transporte, podendo esse ser próprio ou terceirizado, prejudi-

cando a distribuição dos produtos no mercado, levando também, à ruptura 

no varejo ou na gôndola.

Resumo
Nesta aula você compreendeu a relação e dependência do comércio com 

os conceitos e práticas da logística. Ao analisar a evolução do comércio, 

você pôde verificar que o sucesso de uma organização comercial está inti-

mamente ligado ao sucesso de práticas da logística, aliada às estratégias de 

marketing. Entendeu também que as empresas podem lucrar mais ao inves-

tirem em processos de produção e entrega adequada aos desejos dos con-

sumidores. E para isso é necessário a integração de áreas ou departamentos 

organizacionais convencidos dessa proposta.

Atividade de aprendizagem
1. Avalie a interface do marketing com a logística de uma empresa utilizan-

do os 4Ps do marketing como referência. Que conclusões você chegou?

Anotações

Gôndola: termo empregado 
no varejo para designar a 

estante onde são colocadas as 
mercadorias para venda.
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Aula 5 - Histórico, fundamentos e 
conceitos básicos da logística 
em serviços

Nesta aula vamos entender a estreita relação entre a logística e a prestação 

de serviços, a partir de fundamentos práticos e visão contemporânea, isto é, 

dentro da atual realidade da logística. Entenderemos a evolução da logística e 

o impacto prestação de serviços como forma de gerar valor. Você entenderá 

o novo papel do profissional de logística na busca de reduzir os custos e 

ampliar as receitas da organização pública ou privada, por meio dos serviços.

As principais características dos serviços serão apresentadas e vinculadas 

às operações logísticas.

Bons estudos!

5.1 Introdução
Antes mesmo de iniciarmos a nossa aula, precisamos entender de forma sim-

ples o que faz parte da logística em serviços. Para facilitar esse entendimen-

to, vamos conceituar esses dois itens.Assim, primeiramente vamos juntos 

analisar o que é logística.

Segundo o conceito adaptado de Ballou (1993), “Logística é o processo de 

planejamento do fluxo de materiais, serviços e informações, objetivando a 

entrega das necessidades na qualidade desejada, no tempo certo e no local 

estipulado, otimizando recursos e elevando o nível de serviço”.

Quando analisamos através desta perspectiva, as atividades tidas como pri-

márias (transporte, armazenagem e processamento de informações) são vis-

tas como operações responsáveis por elevar o nível de serviço e agregar valor 

ao negócio-fim de uma empresa, ou seja, obter lucro por meio da principal 

atividade do negócio. 

O negócio-fim de uma empresa, de uma transportadora é ter lucro, por meio 

da prestação de serviços de transporte. Já o negócio-fim de uma secretaria 

municipal da saúde, por exemplo, é promover o bem estar da população, 

por meio da assistência médica e medicamentos adequados.

Devido ao ambiente globalizado que intensificou a concorrência e provocou 

aumento da competitividade, a logística passou a ser um diferencial compe-

titivo, ao reduzir custos, ou estar associada ao aumento do valor percebido, 

por meio de oferta de serviços pela empresa. 



Certamente você já presenciou ou participou diretamente de algum acon-

tecimento onde a logística foi testada, como por exemplo, a compra de um 

determinado produto para ser entregue em sua casa ou até mesmo o simples 

envio de alguma correspondência pelos correios. E neste teste, você de forma 

direta ou indireta, avaliou a operação. Ou seja, você identificou se o produto 

foi entregue de forma correta, dentro de condições aceitáveis e, principal-

mente, se ele chegou no tempo previsto e com um custo que valeu a pena.

No exemplo acima, você comprou uma promessa e o resultado você só teve 

ao final, no ato da entrega. Neste sentido, os serviços apresentam caracterís-

ticas distintas ou particulares, que diferem dos produtos (bens).

Bens são tangíveis, são apresentados de forma concreta (figura 5.1). Bens 

você pode tocar, em alguns casos, cheirar, manusear, testar, medir, etc.

Figura 5.1: Produtos tangíveis (bens)
Fonte: http://office.microsoft.com

Já um serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra.  

Embora o processo possa estar ligado a um produto físico, o desempenho 

é essencialmente intangível e normalmente não resulta em propriedade de 

nenhum dos fatores de produção (LOVELOCK, 2001).

Para Kotler (2008), um serviço é um conjunto de atividades, benefícios que 

são disponibilizados pelas empresas. Contudo, um serviço também pode ser 

simplesmente o trabalho executado por uma pessoa em benefício de outra 

(figura 5.2).

Em um sentido mais amplo, um serviço é uma promessa, atividade ou be-

nefício que uma parte pode oferecer a outra, no qual o resultado não gera 

propriedade e, que essencialmente seja intangível.
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Figura 5.2: Serviços
Fonte: http://office.microsoft.com

Nesta definição encontramos elementos importantes que caracterizam um 

serviço, além da sua intangibilidade, tais como, promessa e não posse.

Assim, ao se prestar um serviço, a empresa fornecedora ou fornecedor do 

serviço, em um primeiro momento, gera uma promessa a ser cumprida, e o 

resultado dessa promessa, somente poderá ser avaliado na totalidade, quan-

do da entrega do serviço.

A não transferência de posse dá permissão à empresa fornecedora ou ao 

fornecedor do serviço, poder fazer novas promessas a outras partes, ou seja, 

a empresa compradora ou cliente, não deterão a posse do serviço.

Um bom exemplo dessas características de serviços é o da prestação de ser-

viços de transporte. Em um primeiro momento, o cliente (embarcador) com-

prará a promessa de deslocamento de um ponto de fornecimento (origem) 

a um ponto de consumo (destino) e somente poderá avaliar o serviço pres-

tado, ao final do processo. 

O resultado do exemplo acima poderá ser avaliado no sentido de tempo 

(hora certa), espaço (local certo), qualidade (integridade física) e custo.

Ainda em relação ao exemplo do serviço de transporte, este não será de 

posse da empresa compradora ou cliente, haja vista que o fornecedor do 

serviço, poderá comercializá-lo para outras empresas ou clientes, na mesma 

ocasião (transporte para mais de uma empresa) ou em novas ocasiões. 
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5.2 A organização da logística e a interface  
 dos serviços
Dentro do processo evolutivo da logística e, principalmente, da sua gestão, 

podemos perceber que a logística se consolidou como atividade estratégica 

em qualquer tipo de organização, seja pública ou privada, pela busca da 

eficiência operacional, ou seja, da importância da redução de custos. 

Contudo, passamos a assistir nesta última década, uma intensa corrida das 

empresas para promover a incorporação de diferenciais competitivos em 

seus produtos, isto é, algo a mais que seja oferecido aos clientes e que seja 

por estes percebidos. Este fato está diretamente ligado à comoditização 

dos produtos (bens e serviços).

Resumo
Nesta aula, você entendeu a diferença de produtos (bens) e produtos (servi-

ços). Serviços diferem-se dos bens, principalmente, por sua característica de 

intangibilidade, isto é, um serviço não se pode tocar.

Um serviço é uma promessa que é adquirida para resolver um problema e 

seu resultado só poderá ser avaliado ao final da realização do serviço (duran-

te a execução pode-se ter uma noção).

Você ficou sabendo, ainda, que um serviço não gera propriedade de quem o 

adquiriu, assim, o fornecedor, poderá, realizar outras promessas e decorren-

tes entregas a novos clientes compradores.

Atividade de aprendizagem
1. Você acabou de aprender que um serviço é uma promessa, atividade ou 

benefício que uma parte pode oferecer a outra, no qual o resultado não 

gere propriedade e que, essencialmente, seja intangível. 

Portanto, sendo um serviço intangível, como o cliente pode avaliar a sua 

qualidade? Analise um serviço no qual você seja o cliente e reflita como 

você pode avaliar sua qualidade.

Comoditização: o mesmo 
que igual ou parecido, sem 

diferenciação.
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Aula 6 - Características dos serviços e 
seu impacto na logística

Nesta aula, você vai conhecer outra  característica de serviço que também 

é muito importante para o cliente,  a perecibilidade. A perecibilidade 

impõe às empresas de serviços e, por consequência, aos gestores e demais 

profissionais operacionais, um problema de difícil solução: equilibrar a 

oferta com a demanda.

6.1 Componentes de um produto
A intangibilidade é uma das principais características de um serviço. Esta 

característica diferencia um produto tangível (bem) de um serviço. 

Um produto, bem ou serviço, é tudo aquilo que uma organização, pública 

ou privada, desenvolve para oferecer a um determinado grupo de pessoas, 

visando resolver um problema. 

Na gestão pública, podemos verificar esta oferta na educação, saúde, trans-

porte, segurança, tratamento de esgoto, entre outros produtos (bens ou ser-

viços) que são ofertados a um grupos de pessoas, resolvendo assim os seus 

problemas. Essa oferta da gestão pública se dá pela  função e retribuição 

pelos impostos pagos. Já na gestão privada, o retorno desta oferta é obtido 

pelo lucro. Todo e qualquer produto, seja um bem ou serviço, apresentam os 

seguintes componentes: bem, serviço e ideia. Exemplos desses componentes 

podem ser vistos em todos os produtos. 

Exemplo 1: Um restaurante fast-food
Bens: refeição, bebidas, sanduíche, etc.

Serviços: preparação dos alimentos, atendimento do garçom, cobrança, etc

Ideia: economia de tempo

Exemplo 2: Consulta médica

Bens: infraestrutura, equipamentos, receita médica, medicamentos, etc

Serviços: recepção, atendimento médico, diagnóstico, prescrição, etc.

Ideia: preservação da saúde

Na área da logística, temos na essência a prestação de serviços de transpor-

te, armazenagem, movimentação, gestão de estoques, entre outros. Assim, 

Fast-food: significa comida rápida em 
inglês, geralmente lanches, para as pes-
soas que muitas vezes não dispõem de 
muito tempo para fazer suas refeições 
acabam optando por alimentos que 
ficam prontos rapidamente, e na maioria 
das vezes são cheios de calorias. Fonte: 
www.significados.com.br



também teremos na prestação dos serviços, componentes tangíveis (bens) e 

também a ideia.

Exemplo 3: Serviço de transporte.

Bens: modo de transporte, equipamentos para carga e descarga, documen-

tação.

Serviços: deslocamento de um ponto de origem a um ponto de destino, ou 

de um ponto de fornecimento a um ponto de consumo.

Ideia: equilibrar o fluxo de produtos (oferta e demanda).

6.2 Outras características de um serviço
Os serviços apresentam outras características que também merecem aten-

ção, sobretudo, de um profissional de logística, uma vez que a sua gestão 

poderá representar o sucesso ou o fracasso de um serviço. São eles:

•	 Heterogeneidade: os serviços apresentam tendência de alta volatilidade 

em seu desempenho, ou seja, está relacionada à falta ou dificuldade de 

padronização de um serviço. Como exemplo, podemos citar o serviço de 

salão de beleza, mesmo que você vá várias vezes ao mesmo salão, e corte 

com o mesmo cabeleireiro, ou faça a mesma maquiagem, dificilmente o 

serviço será exatamente igual .Sendo assim, a heterogeneidade permite 

adaptar os serviços às necessidades individuais dos clientes, porém exige 

conhecimentos e habilidades específicas.

E na logística, você consegue verificar essa característica em algum serviço?

Vamos pensar juntos. Tomemos como exemplo o serviço de transporte rodo-

viário, que terá como produtor o motorista. Ele é capaz de realizar sempre o 

serviço da mesma maneira? E todos os motoristas da empresa realizarão o 

serviço, exatamente, igual? Provavelmente não, pois dificilmente os prazos 

serão cumpridos igualmente, bem como, a encomenda será entregue, sem-

pre, nas mesmas condições. 

Assim, a qualidade e a essência de um serviço podem variar de um produtor 

para outro, e de um dia para outro. 

•	 Inseparabilidade: os serviços, na sua maioria, são simultaneamente 

produzidos e consumidos. Esta característica  revela a existência de um 

alto grau de interação entre cliente do serviço e o seu produtor, ou seja, 

isso ocorre porque alguns produtos exigem a presença do cliente, como 

por exemplo, no caso de uma cirurgia.
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Ao inserir o consumidor no processo de produção, pode gerar incerteza ou 

imprevisibilidade do seu resultado, pois a presença do consumidor no pro-

cesso de produção pode afetar a qualidade do serviço.

A característica de inseparabilidade também poderá estar relacionada ao 

consumidor ou cliente do serviço. Dependendo deste, em termos de estado, 

físico, mental e psicológico, a qualidade do serviço poderá ser afetada ou 

impactada negativamente.

O mesmo corte de cabelo em um dia que você está de bom humor, bem 

de saúde, com autoestima elevada será avaliada diferentemente, de um dia 

na qual você se encontra debilitado com problemas de saúde, pessoais ou 

autoestima baixa.

Na prestação de serviços logísticos, essa característica deve ser gerenciada 

para que o impacto do prestador ou executor do serviço não impacte nega-

tivamente na percepção da qualidade do mesmo.

•	 Perecibilidade: um serviço não pode ser guardado ou estocado. Esta 

é uma das características mais difíceis na gestão. Quando a demanda é 

estável, o mercado pode ser abastecido sem maiores dificuldades, mas, a 

demanda é flutuante, ou seja, não é constante e uniforme. 

A perecibilidade impõe às empresas de serviços e, por consequência, aos 

gestores e demais profissionais operacionais um problema de difícil solução: 

equilibrar a oferta com a demanda.

A figura 6.1 retrata a perecibilidade de um serviço. Nela você verifica que o 

serviço está sendo prestado com um número mínimo de ocupantes. Assim, 

está havendo maior oferta do que demanda. A empresa não tem como es-

tocar esse tipo de serviço, para vendê-lo ou ofertá-lo em uma nova ocasião. 

O serviço não prestado foi perdido. 

Figura 6.1: Perecibilidade de um serviço
Fonte: http://office.microsoft.com
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Resumo
Nesta aula, apresentamos outras importantes características de um serviço, 

tanto para o cliente como para a gestão. Essas características remetem, aos 

profissionais da logística, a dificuldade de desenvolver e manter um serviço 

de qualidade. Conforme você percebeu, um serviço dificulta a sua padroni-

zação, devido à heterogeneidade.

Já a inseparabilidade, outra característica de um serviço, impõe na prestação 

de serviços logísticos, uma gestão capaz de reduzir possíveis impactos nega-

tivos do prestador ou executor do serviço. Por outro lado, melhor usar deste 

para a percepção da qualidade. Contudo, a principal e mais difícil caracterís-

tica de gestão na logística é a perecibilidade. Esta impõe às empresas de ser-

viços e, por consequência, aos gestores e demais profissionais operacionais, 

um problema de difícil solução: equilibrar a demanda à oferta.

Anotações
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Aula 7 - Características de um serviço 
e mecanismos de gestão e 
operação

Nesta aula, você compreenderá como as empresas, gestores e 

executores de um serviço, podem atuar nas características dos serviços, 

de forma a não tratá-las como problemas e sim, como oportunidades 

de diferenciação. Você aprenderá como fornecer e gerenciar provas, 

participantes e processos adequados ao serviço logístico. Também, 

verificará a importância das pessoas na geração e entrega de um serviço 

e, como estas passam a se tornar um diferencial competitivo.

7.1 Introdução 
Um serviço é uma promessa que somente poderá ter o resultado avaliado 

por completo, na sua entrega, tornando assim a promessa em algo real e 

passível de avaliação. Portanto, a gestão e operação de um serviço devem ser 

capazes de gerar expectativas para o cliente de que o serviço será executado.

Antes e durante a execução de um serviço, a empresa fornecedora deverá  

oferecer formas ou mecanismos que reduzam ou minimizem possíveis incer-

tezas ou dúvidas do serviço, por parte do consumidor.

As principais formas são: provas, participantes e processo. Vamos detalhar 

cada uma e como esta deve ser gerenciada e executada:

•	 Provas: também apresentadas sob a forma de evidências. 

Apesar de um serviço ser intangível, ou seja, impossível de tocar, para a sua exe-

cução, normalmente, serão necessários equipamentos, máquinas e utensílios 

que são tangíveis. As provas ou evidências se apresentam na forma tangível e 

fornecem ao consumidor do serviço, pistas de como o serviço será executado.

Nas figuras 7.1 e 7.2, temos o ambiente de preparação do alimento a ser 

produzido. Baseado nas provas ou evidências das duas cozinhas, qual de-

las, enquanto consumidor, você escolheria? Certamente, seria a cozinha da 

figura 7.2.



Nas figuras 7.3 e 7.4, temos o estado físico e condições do equipamento a 

ser empregado para efetuar o serviço logístico.

Figura 7.3: Evidência 3   Figura 7.4: Evidência 4
Fonte: http://commons.wikimedia.org  Fonte: http://commons.wikimedia.org

Figura 7.1: Evidência 1   Figura 7.2: Evidência 2
Fonte: http://commons.wikimedia.org  Fonte: http://commons.wikimedia.org

Baseado nas figuras 7.3 e 7.4, qual deles você gostaria que efetuasse o ser-

viço logístico de transporte? Certamente, o da figura 7.4. 

Ao apresentar essas pistas tangíveis ao comprador ou consumidor,  reduzi-

mos a insegurança do serviço que ainda não foi executado, ou seja, a pro-

messa do serviço vai se realizar dentro daquilo que ele espera.

Assim, antes da execução de um serviço, a gestão deve fornecer possibili-

dades de o consumidor observar características tangíveis no serviço, bem 

como, a operação deve ser capaz de apresentar esses elementos tangíveis 

ao consumidor.

•	 Participantes: são todas as pessoas que apresentam o serviço ou parti-

cipam diretamente da execução do mesmo.

A forma como essas pessoas se apresentam, serve como referência para o 

comprador ou consumidor, de como o serviço será realizado, bem como, se 

a promessa feita vai ser cumprida com o menor risco possível.
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O componente humano na apresentação ou execução de um serviço resulta 

em um produto variável, ou seja, heterogêneo, pois o ser humano não é 

constante e, dependendo do seu estado físico ou emocional, poderá impac-

tar positiva ou negativamente no serviço.

Assim, o sucesso de qualquer empresa - associada à geração e oferta por 

meio de serviços  - depende da motivação e esforço do trabalho humano, 

seja individual ou  em equipe.

Em um cenário de alta competitividade, na qual a concorrência é global, tor-

na-se fundamental que a gestão crie um ambiente interno capaz de estimu-

lar e, que seja propício para o desenvolvimento e o uso das competências do 

ser humano, pois este impactará diretamente na qualidade de um serviço.

Mais do que envolvimento, a gestão deve buscar, das pessoas que executam 

o serviço, o comprometimento, para tornar a promessa do serviço em resul-

tado de serviço de qualidade. 

De acordo com Shimoyama (2006), a diferenciação através de pessoas, abor-

da a contratação e treinamento das pessoas, visando ter pessoas mais quali-

ficadas do que seus concorrentes.

Assim, os participantes do serviço devem ser capacitados para apresentar os 

seguintes atributos, observe o quadro 7.1.

Quadro 7.1: Atribuições

Competência diz respeito a experiência e conhecimentos exigidos para a execução do serviço.

Cortesia ponderação sobre os seus atos e conduta ética, bem como, à atenção adequada e empatia.

Credibilidade
os executores do serviço devem transmitir  credibilidade, principalmente, por meio de sua 
apresentação.

Confiabilidade os executores devem desempenhar  o serviço com segurança e/ou firmeza

Responsabilidade
os executores do serviço devem  responder rapidamente às solicitações e às situações vistas 
como problemas por parte dos consumidores.

Comunicação
os executores do serviço devem saber se comunicar de forma clara e adequada com o 
consumidor, dirimindo dúvidas ou reduzindo incertezas antes e durante a execução do 
serviço.

Fonte: Shimoyama, 2006.

De acordo com Paladini (2006), as pessoas são agentes de transformação 

e, apesar de terem características muito particulares (heterogêneas), bem 

como serem o recurso de mais difícil compreensão e gestão, requerem maior 

investimento para integrar às metas da empresa. É também, o recurso que 

pode oferecer as mais altas taxas de retorno. Por causa destes aspectos, 



complexidade e elevadas taxas de retorno, o recurso humano deve exercer 

fascínio pelo desafio que representa e, pela crescente necessidade de gerar 

benefícios para a organização. Assim, sem o efetivo comprometimento das 

pessoas, não se produz um serviço de qualidade. E pouco adianta teorizar 

sobre a importância das pessoas para a qualidade. É melhor investir nos 

processos que garantem seu envolvimento nesse esforço  (PALADINI, 2006).

•	 Processo: envolve todos os métodos, procedimentos e mecanismos em-

pregados na execução do serviço, bem como o fluxo das atividades que 

geram o atendimento. 

Neste sentido, a gestão pode buscar padronizar o serviço, de forma a reduzir 

a  variabilidade (realizado por pessoas), buscando evitar falhas ou erros.

Contudo, o emprego de técnicas e ferramentas, bem como equipamentos, 

que em parte, substituem o ser humano na execução do serviço, pode não 

ser bem visto pelo consumidor. A substituição do ser humano por máquinas 

é vista como “robotização” do serviço e não estará adequada a todos os 

consumidores, que preferem ser atendidos por pessoas.

O período de tempo no qual ocorre a interação do consumidor com o ser-

viço é definido como Encontro no Serviço. O controle deste momento é 

crítico, pois insere, na sua grande maioria, o consumidor na execução do 

serviço, juntamente com os executores do serviço. Sendo assim, uma tarefa 

importante para a organização que o gestor deve planejar e ter mecanismos 

de controle e avaliação, já que a principal fonte de informações para o con-

sumidor a respeito da qualidade da empresa que lhe prometeu o serviço e, 

decorrente mecanismo de avaliação da qualidade vem deste encontro.

Neste sentido, a empresa ao desenvolver um serviço deve buscar quais são 

as reais necessidades e desejos dos futuros consumidores do serviço. E criar 

mecanismos de controle dos momentos de verdade, atuando assim de for-

ma a buscar que o serviço prometido seja realizado da melhor forma possí-

vel e passível de ser reconhecido como adequado pelo consumidor. Ao ser 

verificado como adequado pelo consumidor, o resultado do serviço (entrega 

prometida) passou pelo teste de qualidade e tende a tornar os consumidores 

fiéis ou tentados a repetir o processo de compra e/ou consumo do serviço.
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Resumo
Nesta aula você pôde verificar como as empresas, e decorrentes gestores e 

executores de um serviço, podem atuar nas características dos serviços (in-

tangibilidade, heterogeneidade, inseparabilidade e perecibilidade), de forma 

a não tratá-las como problemas e sim, como oportunidades de diferenciação.

A gestão e a operacionalização de um serviço devem ser capazes de desen-

volver formas para que o cliente do serviço possa gerar expectativas de um 

serviço capaz de ser executado. Para tal, tanto gestão e operação devem 

fornecer ao consumidor do serviço, provas ou evidências físicas, reduzindo 

assim a falta de intangibilidade, participantes capazes de realizar o serviço de 

forma mais homogênea possível, sem passar uma impressão de robotização 

e um processo que garanta essa execução de forma apropriada e que permi-

ta ao consumidor do serviço uma percepção de qualidade.

Atividade de aprendizagem
1. Analise um serviço logístico no qual a perecibilidade é uma característica 

de difícil gestão (planejamento, execução e controle). O que uma organi-

zação pode fazer para reduzir ou evitá-la?

Anotações
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Aula 8 - Agregando valor por meio 
da logística

Nesta aula apresentaremos a você uma proposta para aumentar a percepção 

de qualidade de um produto, por meio da logística. Nessa visão, a logística 

passa a ser vista não como uma fonte de despesas ou custos necessários 

para entregar o produto ao cliente, mas sim, uma importante e necessária 

forma das empresas se promoverem ao agregarem valor ao cliente.

Bons estudos!

8.1 Introdução
Toda e qualquer organização para atingir os seus objetivos, opera visando 

atender as necessidades dos clientes e contribuintes entregando produtos, 

ou seja, bens e/ou serviços. Estes clientes buscam nos produtos, além de 

benefícios, “algo a mais” que difere de pessoa para pessoa.

Neste sentido, em mercados altamente competitivos, como é o caso do Brasil, 

onde o próprio produto não consegue ser apresentado com um diferencial 

onde as tecnologias estão mais acessíveis, e as técnicas de comercialização e 

vendas são muito parecidas, outros componentes da empresa, precisam ser 

apresentados aos clientes, como forma de destaque, entre eles, a logística. 

As empresas mais competitivas na nova ordem mundial são aquelas que 

viram na logística, não mais um setor de custos, mas sim uma área capaz 

gerar receitas ao incorporar nas suas atividades a entrega valor aos clientes 

por meio de serviços.

A este respeito, Mira (2004), autor de Logística: o último rincão do marke-

ting, comenta que estamos na “era da conveniência”, onde o cliente sempre 

prefere o produto fácil de ser encontrado e próximo de sua residência ou 

consumo. Nesse sentido, o fator decisivo para o sucesso no mercado passa a 

ser a logística ao ser tratado de forma estratégica.

8.2 Agregando valo ao consumidor
Com o aumento da oferta de produtos devido a globalização, os clientes 

buscam produtos adequados, que atendam suas necessidades a um preço 

justo. A esse fator chamamos de valor para o cliente, cuja equação pode ser 

representada no quadro 8.1.



Fonte: Elaborado pelos autores

Você pode verificar que o valor para o cliente (Vc) se dá pela divisão do re-

sultado ou benefícios (numerador) decorrentes da compra do produto (bens 

e/ou serviços), pelo preço pago (denominador).

Assim, a logística pode impactar positivamente ao adicionar ao resultado (be-

nefícios) uma melhor prestação dos serviços logísticos, e fazer com o cliente 

perceba a qualidade. Isto será realizado ao disponibilizar o produto certo, no 

local certo, na quantidade certa e na hora certa (numerador). Bem como im-

pactar no (denominador) preço ao prestar o serviço ao menor custo possível.

Ao atingir os objetivos e resultados de todo esforço logístico, buscamos atender:

a) Produto Certo

b) Quantidade Certa

c) Local Certo

d) Hora Certa

e) Custo Certo

f) Qualidade Certa

8.3 Agregando valor por meio da logística 
Em outras palavras, a logística agrega valor: 

•	 Disponibilizando o produto no momento desejado;

•	 Fazendo entregas rápidas, quando da necessidade do cliente;

•	 Sendo consistente (confiabilidade) nas entregas ao cliente;

•	 Aumentando a frequência de entrega, para reduzir o estoque no cliente;

•	 Tornando fácil e prático o processo de compras, ou seja, oferecendo comodi-

dade e conveniência por meio do canal de distribuição (direto e/ou indireto);

•	 Disponibilizando o fluxo de informações confiáveis em tempo real;

•	 Oferecendo flexibilidade (local entrega, horário, embalagem e serviços 

especiais).

Quadro 8.1: Equação de valor para o cliente

Vc =   Benefícios + Qualidade (percepção do processo de prestação do serviço logístico)

          Preço + Custos (para obter o produto: bem ou serviço)   

Onde:

Vc = Valor para o cliente

Benefícios = resultado para o cliente, decorrentes da aquisição do produto (bem e/ou serviço)

Preço = quantidade monetária paga pelo cliente
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Resumo
Nesta aula, você compreendeu a importância da logística como forma de 

aumentar a percepção de qualidade de um produto. Entendeu também, que 

por questões de competitividade, as organizações passam a ver na logística, 

não mais uma fonte de despesas ou custos necessários para entregar o pro-

duto ao cliente, mas sim, uma importante e necessária forma das empresas 

(públicas ou privadas) de se promoverem, ao agregarem valor ao cliente. De 

forma geral, o sucesso ou fracasso de uma organização, está diretamente 

ligado ao como o cliente percebe a proposta de valor. 

A logística ao atingir os seus objetivos, disponibilizando o produto certo, no 

local certo, na hora certa e a um preço justo, agrega valor de tempo e lugar, 

pois os produtos não terão valor, a menos que estejam disponíveis aos clien-

tes em tempo e lugar que eles necessitam ou desejam.

Nesta abordagem, valor para o cliente ou contribuinte se dá - ao agregar aos 

benefícios encontrados nos produtos - maior percepção de qualidade por 

meio dos serviços logísticos prestados e/ou reduzindo os custos no processo.

Atividade de aprendizagem
1. A partir de um serviço logístico, analise quais seriam os benefícios para 

o cliente?

Anotações
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Aula 9 - Nível de serviço logístico

Nessa aula, você compreenderá que em mercados competitivos, como 

é o caso do Brasil, a busca pela diferenciação de uma empresa passa, 

obrigatoriamente, pela logística. Visando a diferenciação, as empresas 

por meio da logística, buscam fornecer melhor nível de serviço. 

Entenderá que nível de serviço se manifesta por meio de todas as 

atividades necessárias para receber, aceitar, processar, enviar e faturar os 

pedidos dos clientes, bem como controlar possíveis falhas nas atividades 

e assegurar que o cliente fique satisfeito com o serviço prestado. Você 

perceberá ainda que ao oferecer benefícios extras, na maioria das vezes, 

estes podem representar um aumento no preço, pois, para entregar 

um nível de serviço superior, a logística também estará sujeita a custos 

adicionais. Gerenciar o nível de serviço logístico é fazer escolhas.

9.1 Introdução
A competitividade cresceu devido à globalização, possibilitando aspectos po-

sitivos, como maior ganho através do aumento de vendas e consumidores e 

aspectos negativos, como o aumento da concorrência. 

Neste novo e desafiador ambiente competitivo, as empresas buscam formas 

de se diferenciar de seus concorrentes, desenvolvendo inovações, condições 

de pagamentos e preços bem mais atrativos, além de qualidade ajustada às 

necessidade dos clientes.

Nessa incessante busca pela diferenciação, a logística assume um papel estra-

tégico de extrema importância e cada vez mais decisivo para a sobrevivência 

da empresa, e se possível, crescimento por meio da manutenção dos clientes 

atuais, bem como na necessidade de atrair e conquistar novos clientes.

Assim, torna-se vital a identificação e entendimento das necessidades e de-

sejos dos clientes, dando a estes uma resposta com um nível de serviço mais 

adequado.

Neste sentido, nível de serviço se manifesta por meio de todas as atividades 

necessárias para receber, aceitar, processar, enviar e faturar os pedidos dos 

clientes, bem como, controlar possíveis falhas nas atividades e assegurar que 

o cliente fique satisfeito com o serviço prestado. 



Assim, o objetivo do serviço ao cliente é o de criar valor para o cliente 
por meio de um serviço adequado às suas necessidades.

9.2 A importância do nível de serviço
Com a intensa competitividade, as organizações têm urgência em oferecer 

aos  clientes atuais e potenciais, produtos que atendam às suas necessidades 

e desejos. Observe os quadros 9.1 e 9.2. 

Fonte: COPPEAD/UFRJ (2001)

O quadro 9.1 demonstra que no ano de 2001, as expectativas dos clien-

tes estavam relativamente bem atendidas, em termos de entregas, visto o 

desempenho padrão das empresas. Contudo, neste mesmo cenário, havia 

empresas que adotavam melhores práticas, sendo assim, mais competitivas 

ao atingirem melhores desempenhos

Exigências estão em constante mudança
Supermercadistas – Pesquisa Serviço ao Cliente – 2001

Expectativa

Fr
eq

uê
nc

ia
 d

e 
vi

sit
as

São Paulo 9 vezes / mês 

Belo Horizonte 9 vezes / mês

Rio de Janeiro 7 vezes / mês

Recife 5 vezes / mês

Curitiba 5 vezes / mês 

Desempenho 
padrão

São Paulo 11 vezes / mês

Belo 
Horizonte

9 vezes / mês

Rio de Janeiro 6 vezes / mês

Recife 5 vezes / mês

Curitiba 5 vezes / mês

Melhores 
desempenhos

São Paulo 15 vezes / mês

Belo Horizonte 11 vezes / mês

Rio de Janeiro 9 vezes / mês

Recife 6 vezes / mês

Curitiba 6 vezes / mês

Pesquisa Benchmark – Serviço ao cliente 2001

Quadro 9.1: Mudanças das necessidades e desejos dos clientes
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Quadro 9.2: Novas necessidades e desejos dos clientes

Fonte: COPPEAD/UFRJ (2003)

Já no quadro 9.2, demonstra a rápida mudança de expectativa dos clientes. 

A partir das melhores práticas, adotaram uma nova expectativa que teve que 

ser ajustada rapidamente aos desempenhos das empresas, mudando assim 

os padrões. Bem como, empresas que eram as mais competitivas também 

tiveram que incorporar inovações e melhorias em seus processos para se 

manterem com as melhores práticas.

Essas novas exigências vão ao encontro da comodidade e conveniência, ao 

encontrar o produto desejado no lugar, quantidade, hora, qualidade e cus-

tos adequados. Portanto, para manter a competitividade no mercado, as 

empresas devem desenvolver estratégias e práticas que considerem o que é 

importante aos clientes em termos de serviço logístico.

Infelizmente, conforme descreve Ballou (2004), existe uma tendência das 

empresas delegarem a responsabilidade do serviço ao cliente, exclusivamen-

te,  para os departamentos de marketing ou comercial, ao invés de integrá-

-lo no sistema logístico. Por outro lado, tem-se verificado a importância dos 

Exigências estão em constante mudança
Supermercadistas – Pesquisa Serviço ao Cliente – 2001

Expectativa
Fr

eq
uê

nc
ia

 d
e 

vi
sit

as
São Paulo 11 vezes / mês 

Belo Horizonte 9 vezes / mês

Rio de Janeiro 8 vezes / mês

Recife 6 vezes / mês

Curitiba 6 vezes / mês 

Desempenho 
padrão

São Paulo 10 vezes / mês

Belo 
Horizonte

9 vezes / mês

Rio de Janeiro 7 vezes / mês

Recife 5 vezes / mês

Curitiba 6 vezes / mês

Melhores 
desempenhos

São Paulo 15 vezes / mês

Belo Horizonte 12 vezes / mês

Rio de Janeiro 9 vezes / mês

Recife 7 vezes / mês

Curitiba 8 vezes / mês

Pesquisa Benchmark – Serviço ao cliente 2001



aspectos logísticos no comportamento dos clientes, às vezes, superior ao 

preço, qualidade e outros elementos do marketing, finanças e produção. 

Ainda segundo Ballou (2004):

Já se provou que o efeito do Marketing Mix (preço, produto, promoção 

e praça) não contribuem de maneira igual na participação do mercado, 

sendo, para os clientes, os elementos logísticos os mais importantes.

O autor acredita, que já algum tempo, os níveis dos serviços têm influência 

sobre as vendas. Portanto, ao ser provada a importância da logística dos 

serviços ao cliente, esta deveria ser aperfeiçoada e melhorada se houvesse 

o conhecimento da relação entre vendas e níveis de serviços da logística, ou 

seja, mudanças existem nas vendas após uma mudança dos níveis logísticos. 

Verifica-se, também, que há uma forte sensibilidade dos clientes em relação 

aos serviços prestados pelos fornecedores. Consequentemente, melhorar os 

níveis de serviços, significa baixar custos para o cliente, partindo do princípio 

que a qualidade do produto e o seu preço, até certo ponto, não são e/ou não 

precisam ser inflacionados pela melhoria dos serviços. 

9.3 Nível de serviço e custos
A oferta de valor agregado por meio de uma elevação do nível de serviço, 

pode gerar custos extras. Os principais custos que tendem a variar com o 

nível de serviço proporcionado são:

a) Custo de tirar pedidos (visita de vendedores, comissões, etc.);

b) Custo de processamento dos pedidos;

c) Custo de embalagem especial;

d) Custo de manter estoque;

e) Custo de manuseio de materiais;

f) Custo de transporte (modais diferentes);

g) Custos com entregas especiais;

h) Custos com documentação;

i) Custos com comunicações;

j) Custos com retornos e devoluções.

Assim, ao oferecer benefícios extras, na maioria das vezes, pode representar 

um aumento no preço, pois para agregar valor, a logística também incorrerá 

em custos adicionais.
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Custos que tendem a variar com o nível de serviço proporcionado:

a) Custo de tirar pedidos (visita de vendedores, comissões, etc.);

b) Custo de processamento dos pedidos;

c) Custo de embalagem especial;

d) Custo de manter estoque;

e) Custo de manuseio de materiais;

f) Custo de transporte (modais diferentes);

g) Custos com entregas especiais;

h) Custos com documentação;

i) Custos com comunicações;

j) Custos com retornos e devoluções.

A relação entre nível de serviço e custo pode ser representado pela figura 9.1. 

Figura 9.1: Relação entre nível de serviço e custo.
Fonte: Adaptado de www.systeam.com.ar

De acordo com a figura 9.1, até certo nível de serviço, os custos se mantêm 

constantes. Contudo, em certo ponto, ao buscar aumentar o nível de servi-

ço, haverá, também, um aumento significativo nos custos.

Assim, a gestão da logística deverá avaliar e reconhecer que, com o aumento 

do nível de serviços e decorrente aumento do valor, poderá ter custos tais como:

a) Para disponibilizar o produto no momento desejado, poderá incorrer em 

custos de gestão e operação personalizados;

b) Para aumentar a rapidez de entrega, incorrerá em adotar modais de 

transportes mais caros;

Aula 9 - Nível de serviço logístico



c) Para ser consistente nas entregas, além da escolha de modais, poderá ter 

que adotar centros de armazenagens e distribuição;

d) Para aumentar a frequência de entregas, poderá incorrer em custos de 

transporte adicionais, adequação aos horários e tamanho de frota;

e) Para tornar o processo de compra cômoda e conveniente, poderá  incorrer 

com custos de uma ampla estrutura logística e processos de terceirização;

f) Para atender às necessidades de informação confiáveis e em tempo real, 

poderá incorrer em custos extras com sistemas de informação e necessi-

dades personalizadas;

g) Para poder atender às necessidades em termos de flexibilidade, ao ter 

que mudar o local de entrega, horários específicos, embalagens especiais 

entre outros serviços, terá que incorrer em custos proporcionais.

Portanto, gerenciar o nível de serviço logístico é fazer escolhas em relação 

às trade-offs.

9.4 Principais trade-offs na logística
a) Entre custos e nível de serviços;

b) Entre diferentes dimensões do serviço;

c) Entre clientes com diferentes preferências;

d) Entre produtos com diferentes rentabilidades;

e) Entre clientes com diferentes rentabilidades;

f) Entre fazer estoque e não atender à demanda extra.

Ao fazer escolhas, normalmente, os profissionais da logística levam em con-

sideração o impacto na empresa no curto, médio e longo prazo. 

Uma das ferramentas de apoio a decisão é o Gráfico de Pareto. Por meio 

deste, pode-se verificar, por exemplo, que 20% dos clientes representam 

cerca de 80% do faturamento. Assim, para esses clientes o tratamento deve 

ser diferenciado, bem como manter o nível de serviço elevado, mesmo que, 

eventualmente, a empresa tenha que arcar com custos extras. 

Assim, escolha, entre um cliente que representa um elevado faturamento, 

em detrimento de um cliente que representa pouco para a sobrevivência da 

empresa. É necessário, contudo, conhecer bem o negócio deste cliente que, 

na atualidade, representa um baixo faturamento. O profissional de logística 

Trade-offs: é um termo ou expressão 
que define a existência de um conflito 
entre alternativas, e por consequência, 
necessidade de se fazer escolhas. Estas 

estão ligadas a uma ação econômica 
que, ao resolver um problema, acarreta 

outro. Se dá em situações onde há 
a necessidade de se abrir mão de 

alguma coisa, para se obter outra.

Gráfico de Pareto: idealizada a 
partir dos estudos do economista 
italiano Vilfredo Pareto, também 
conhecida como princípio 80/20, 

afirma que para a maioria dos 
fenômenos, 80% das consequências 

advêm de 20% das causas.
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poderá reconhecer neste um potencial de crescimento e, para tal, resolver 

investir em soluções mais adequadas, com um nível de serviço superior. As-

sim, fará nova escolha, entre lucratividade em um prazo planejado (até o 

crescimento do cliente) e custo maior.

Resumo
Nesta aula você compreendeu a importância da logística para a competiti-

vidade das empresas, bem como, para você profissional que deverá buscar 

meios de ampliar os níveis de serviços, tendo como base as escolhas.

Você ampliou seus conhecimentos sobre o atual ambiente de competição 

que as empresas estão inseridas e, que a busca pela diferenciação de uma 

empresa passa, obrigatoriamente, pela logística que deverá fornecer melhor 

nível de serviço. Aprendeu que os clientes mudam suas necessidades e de-

sejos a partir da oferta de serviços melhores e que essa melhoria, em curto 

espaço de tempo, passa a se tornar padrão. Compreendeu que para oferecer 

um nível de serviço melhor, por meio de benefícios extras, na maioria das ve-

zes, estes podem representar um aumento no preço, pois para entregar um 

nível de serviço superior, a logística também incorrerá em custos adicionais.

Atividade de aprendizagem
1. Enquanto consumidor analise o seu comportamento e hábito e respon-

da: Por que mudamos nossas necessidades e desejos? A partir dessa aná-

lise, verifique como a logística de serviços pode ampliar a noção de valor.

Anotações
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Aula 10 - Qualidade e serviços

Nesta aula será apresentada a importância da qualidade nos serviços. 

Você compreender como são geradas as expectativas dos consumidores, 

mas também como são percebidos estes serviços.

Você compreenderá não apenas como são geradas as expectativas nos 

consumidores, mas também como são percebidos esses serviços

Um bom estudo!

10.1 Introdução

Já no século XV, Camões entendia que as pessoas são e sempre serão insa-

tisfeitas, querem mudanças, e terão como base novas qualidades, ou seja, 

novas necessidades e desejos.

Pense se você também não é assim. Você continua a mesma pessoa hoje, 

exatamente igual, como foi no passado? Você tem as mesmas vontades, 

necessidades e desejos? Você continua consumindo os mesmos produtos? O 

bem que você já tem, reflete o mesmo que você terá daqui a algum tempo? 

Provavelmente não, pois “mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, 

nós mudamos! Mas afinal o que é qualidade? O que é qualidade para você?

São várias as definições de qualidade, bem como, inúmeros os pesquisado-

res que buscaram uma definição universal, ou seja, adequada a todos os 

lugares, situações e tempos.

Neste sentido, neste livro adotaremos o conceito de Juran e Gryna (1991) 

apud Paladini (2006) que consideram que “qualidade é a adequação ao 

uso”.  Essa definição se mostra atemporal, ou seja, passível de ser emprega-

da em qualquer tempo e ocasião. 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança: todo mundo é composto de 
mudança, tomando sempre novas qualidades”. CAMÕES (1524-1580)



Assim, para que a empresa possa atender a adequação ao uso de forma 

eficiente e eficaz, é necessário entender as verdadeiras expectativas dos seus 

clientes quanto aos produtos (bens e serviços) e aos processos empregados 

para a sua geração e oferta.

10.2 Benefícios da qualidade em serviços
Kotler (2006) afirma que a retenção de um consumidor só traz benefícios 

para a empresa, uma vez que esta poderá efetuar vendas cruzadas, aumento 

do porte e melhor negociação das compras, cooperação do canal de distri-

buição, menor custo, menor sensibilidade a preços e fonte de novas ideias.

Ainda complementa o autor que, os consumidores depois de certo tempo, 

tornam-se menos sensíveis a preços, uma vez que aceitam e confiam na qua-

lidade dos produtos fornecidos, pois estes já foram testados (KOTLER, 2006). 

Neste sentido, os benefícios da gestão e controle da qualidade nos serviços 

podem ser resumidos, conforme quadro  10.1.

Quadro 10.1: Benefícios da qualidade em serviços

1 Revelar satisfações ou insatisfações ocultas dos consumidores;

2 Formatar um processo com foco na importância do consumidor para a empresa;

3 Gerar mais uma fonte de ideias para a empresa;

4 Reduzir os custos;

5 Possibilitar o aumento da produtividade;

6 Atratividade da empresa pela propaganda boca a boca positiva;

7 Maior retenção dos consumidores;

8 Atrair novos clientes;

9 Aumentar os lucros;

10 Possibilitar mecanismos de controle da qualidade oferecida;

11 Reduzir a sensibilidade aos preços praticados;

12 Possibilitar melhor relacionamento com o consumidor;

13 Melhorar o espírito de equipe dos funcionários;

14 Reduzir o impacto das estratégias dos concorrentes;

15 Possibilitar acompanhamento do nível de motivação dos funcionários;

16 Criar indicadores de desempenho da qualidade.

Fonte: Adaptado de Las Casas (2007)

Ainda em relação aos benefícios da qualidade em serviços, Las Casas (2007) 

revela que em uma pesquisa, uma parte dos consumidores de algumas em-

presas estava insatisfeita o suficiente para mudarem para os concorrentes, 

contudo, somente 4% reclamam. A pesquisa ainda revela que para cada 

reclamação recebida existem 26 outros consumidores insatisfeitos.
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Assim, a busca pela qualidade deve levar a empresa a questionar os seus 

consumidores atuais e potenciais sobre o nível de satisfação ou insatisfação. 

Observe o quadro resumo 10.2. 

Nível da qualidade Percepção do consumidor

Perfeição Serviço perfeito

Máximo possível O máximo viável

Desejável Um bom padrão

Justo Um padrão justo pelo preço

Mínimo tolerável Padrão mínimo tolerável

Intolerável Padrão fora do limite tolerável

O quadro revela os extremos entre o nível da qualidade desenvolvida e a percepção 

por parte do consumidor, quando a empresa é direcionada para o consumidor.

O melhor nível da qualidade é alcançado quando a empresa emprega todos 

os recursos e esforços na busca da perfeição, tendo então como resposta a 

percepção de um serviço perfeito.

Em outro extremo, encontra-se um nível de qualidade intolerável, que terá 

como percepção um padrão fora do limite tolerável. 

10.3 Qualidade percebida
Segundo Grönroos (1995), a qualidade em serviços deve ser acima de tudo 

aquilo que os clientes percebem. 

Colaborando com a visão acima, a definição de qualidade proposta por Slack 

et al. (1997) dizem que qualidade é a consistente conformidade com as ex-

pectativas do consumidor, o que leva à comparação com percepções. 

Os autores ressaltam que qualidade percebida, baseada em expectativas, re-

vela um grande problema para as organizações, uma vez que as expectativas 

podem variar de cliente para cliente. Somamos a este fato que as percep-

ções, isto é, a forma como os clientes percebem os produtos, também poder 

variar de cliente para cliente. 

Nos serviços as percepções podem variar ainda mais, uma vez que os servi-

ços apresentam como características a intangibilidade e a heterogeneidade, 

fazendo com que o mesmo cliente tenha percepções diferentes do mesmo 

serviço em diferentes ocasiões. 

Quadro 10.2: Nível de Qualidade e Percepção 

Fonte: Adaptado de Corrêa (2006)



A percepção de um serviço retrata como o serviço será percebido e assim, 

avaliado e julgado como de qualidade ou não.

Ainda em relação à qualidade percebida, Slack et al. (1997) apresentam três 

possibilidades nas relações entre expectativas e percepções:

1. Expectativas-Percepções: qualidade percebida é pobre

2. Expectativas-Percepções: qualidade percebida é aceitável

3. Expectativas-Percepções: qualidade percebida é boa

Neste sentido, “A qualidade percebida do serviço é o resultado da comparação 

das percepções com as expectativas do cliente.” (PARASURAMAN et al.,1988).

Ainda nessa visão, Kotler (1998) afirma que a qualidade percebida está rela-

cionada com o nível de satisfação do cliente, logo a satisfação é função do 

desempenho percebido e das expectativas.

10.3 Expectativas 
São vários os fatores que influenciam a formação das expectativas nos clien-

tes, conforme apresentado na figura 10.1.  

Figura 10.1: Fatores que influenciam as expectativas
Fonte: Adaptado de CORRÊA (2006)

Vamos imaginar a seguinte situação:

Você tem necessidade de se deslocar de uma cidade para outra, contudo, 

você tem o desejo de fazer esse deslocamento de forma confortável, segura 

e rápida. Para isso, baseado em uma experiência anterior negativa com um 

frete aéreo, você resolve contratar uma nova empresa que ofereça serviço 

aéreo com uso de helicóptero. Para isso, busca informações das empresas que 

operam neste mercado, através internet, lista telefônica, anúncios em revistas 

especializadas (comunicação externa). Inseguro, você contacta profissionais de 

sua base de amigos que também usam desse tipo de serviço. Eles te indicam 

as melhores empresas. A partir desta lista, você contacta as empresas para 

fazer o orçamento e decide pela empresa que tem o melhor serviço. 

Desejos Necessidades
Experiência 

anterior
Comunicação 
boca a boca

Comunicação 
externa

Preço

Expectativas do cliente
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Você também pode verificar como são geradas as suas expectativas. Você já 

repetiu o mesmo restaurante? Ou o mesmo salão de cabeleireiro? Se você 

teve uma experiência passada positiva repete a compra, não é mesmo?

E quanto a esse curso que você está fazendo. Como você ficou sabendo 

da existência? Por meio de comunicação externa (rádio, televisão, revista, 

jornal – comunicação externa), ou foi por meio de alguém que lhe informou 

(boca a boca)? Como ele é gratuito (preço), num primeiro momento você 

achou que ele fosse ruim (preço baixo pode remeter a uma expectativa de 

qualidade baixa). De alguma forma, ou você veio e está cursando Logística, 

porque você tem necessidade de se profissionalizar, ou você tem o desejo de 

se tornar um profissional dessa área. E num futuro não muito distante, pode 

retornar a estudar em um curso de graduação ou pós-graduação nessa área 

ou não, dependendo de como foi essa experiência. 

Resumo
Nesta aula, você compreendeu a importância da qualidade nos serviços. 

Uma vez que a noção de qualidade nos remete a adequação do uso, para 

que um serviço logístico tenha qualidade, ele deve estar ajustado à necessi-

dade e/ou desejos do cliente.

Você também aprendeu a noção de qualidade percebida e como esta deve 

ser gerenciada nos serviços logísticos. Compreendeu como são geradas as 

expectativas de um serviço logístico por parte do cliente, bem como, os me-

canismos que ele adotará para percebê-lo. Assim, enquanto profissional da 

logística, você deve buscar gerenciar tanto as expectativas, quanto a percep-

ção, fazendo com que sejam sempre maiores do que as expectativas.

Atividade de aprendizagem
1. A partir de um serviço qualquer no qual você seja o cliente, verifique 

como foram formadas as suas expectativas. Você repetiu o processo de 

compra? Justifique sua resposta.
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Aula 11 - Implantando a qualidade  
 em serviços

Nesta aula você vai verificar que para implantar a qualidade em serviços, 

mais do que um Certificado de Qualidade, uma organização precisa 

entender as reais necessidades do cliente, e então buscar por meio da 

mudança cultural, treinamento e comunicação e melhoria dos serviços.

Você também terá noção de qualidade por meio da Trilogia de Juran.

A partir desta aula, você será capaz de analisar a atual qualidade do serviço 

de sua empresa, bem como empreender um processo de gestão de melhoria.

Bons estudos!

11.1 Introdução
A partir do entendimento de que qualidade é adequação ao uso, verificamos 

que não será por meio de um certificado que a empresa terá qualidade. Um 

certificado de qualidade demonstra que os processos implantados e contro-

lados pela empresa expressam o encaminhamento para a  qualidade. Assim, 

é a qualidade que garante um certificado e não o contrário.

Sendo assim, é difícil alcançar a excelência da qualidade. 

De acordo com Marshall Junior et al (2006), a essência da abordagem es-

tratégica da qualidade é muito simples e pode ser resumida de acordo com 

o Relatório da Sociedade Americana de Controle da Qualidade. São os con-

sumidores dos produtos e não seus fornecedores que têm a última palavra. 

Essas expectativas e satisfação se relacionam com o que a concorrência ofe-

rece e na vida útil do produto, ou seja, não somente na ocasião de compra.

Ainda de acordo com Marshall Junior et al (2006), para proporcionar a má-

xima satisfação ao consumidor, é preciso que o produto tenha um conjunto 

de atributos, ou seja, a qualidade e importância necessária para o cliente. 

Exemplo: resistência e durabilidade.

Nos serviços logísticos, por exemplo, na área de transporte, podemos citar 

como exemplo, velocidade, frequência, capacidade de carga, disponibilida-

de, confiabilidade, custo, entre outros.



11.2 Implantando processo para a qualidade
Existem quatro diferentes formas de começar a implantação do processo de 

qualidade. A seguir, vamos ver em detalhes cada um deles: 

•	 Pesquisa com os clientes;

•	 Cultural organizacional orientada para a qualidade;

•	 Treinamento e;

•	 Comunicação.

11.2.1 Pesquisa com os clientes
De acordo com essa visão, Las Casas (2007) entende que as empresas volta-

das para o cliente devem priorizar as pesquisas, uma vez que para implantar 

qualidade, pesquisar é uma necessidade. E pesquisar constantemente.

Nesse sentido, a pesquisa com os consumidores visa entender as necessida-

des e desejos, para então buscar atendê-los.

Ainda sobre a importância da pesquisa para implementação da qualidade, 

Las Casas (2007) considera que buscar um melhor relacionamento com os 

consumidores e interrogá-los sobre suas necessidades e desejos, bem como, 

seus níveis de satisfação e de insatisfação dos bens e serviços oferecidos, 

mais que uma necessidade é uma obrigação dos gestores. 

Como exemplo, podemos verificar um serviço de entrega. Saber o local, data 

e horário de entrega e cumprir com essas necessidades e desejos do cliente 

poderá ser decisivo na prestação do serviço.

11.2.2 Cultura organizacional orientada para a  
 qualidade
A cultura orientada para a qualidade, busca a padronização e melhoria dos 

processos, por meio do comprometimento de todos os funcionários para a 

filosofia de melhoria contínua.

A importância da qualidade deve ser reconhecida e estimulada na cultura 

organizacional, como condição de sobrevivência da própria organização.

O sucesso desta prática, segundo Las Casas (2007) está condicionado a 5 fatores:

a) Promoção de um objetivo comum;

b) Investimento na qualificação dos funcionários;

c) Incentivo ao trabalho em equipe;
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d) Compromisso com a qualidade em todos os níveis;

e) Permanente controle da qualidade.

11.2.3 Treinamento 
Na grande maioria dos serviços, a execução ou prestação encontra-se vincu-

lada ao ser humano. Assim, o desempenho do serviço, será o reflexo do pró-

prio desempenho do pessoal. Portanto, o sucesso de qualquer organização 

associada à geração e oferta por meio de serviços, dependerá da motivação 

e esforço da equipe de trabalho em entender e atender às necessidades e 

desejos dos clientes.

Neste novo cenário de concorrência global, torna-se fundamental que a or-

ganização crie um ambiente interno que estimule e, que seja propício para o 

desenvolvimento e o uso das competências do indivíduo.

A esse respeito, Shimoyama (2006) reconhece que a diferenciação dos servi-

ços por meio de pessoas, aborda a contratação e treinamento das pessoas, 

visando ter pessoas mais qualificadas que seus concorrentes. E para isso, os 

funcionários devem ser capacitados para apresentar os seguintes atributos:

•	 Competência: possuírem experiência e os conhecimentos exigidos para 

execução do serviço;

•	 Cortesia:  serem amigáveis, respeitosos e ponderados; 

•	 Credibilidade: devem transmitir credibilidade através da sua apresentação;

•	 Confiabilidade: saber desempenhar o serviço com consciência e segurança;

•	 Responsabilidade: capazes de responder rapidamente às solicitações 

dos clientes;

•	 Comunicação: saber se comunicar com clareza.

Sobre a necessidade das organizações baseadas em serviços terem funcio-

nários bem treinados e orientados para a qualidade, Paladini (2006) destaca 

que, sem o efetivo comprometimento dos funcionários da organização, não 

se produz qualidade, sendo assim, a empresa deve investir nestes processos.

11.2.4 Comunicação
Não basta a organização entender as reais necessidades e desejos do seu clien-

te, promover uma mudança cultural orientada para a qualidade e treinar seus 

funcionários. Estas etapas vão ao encontro do planejamento da qualidade. 

Contudo, a organização deverá, também, criar mecanismos de controle para 

verificar se os novos processos estão sendo realizados adequadamente, bem 

como, comunicar todos os funcionários sobre o desempenho dos mesmos.



Assim, a comunicação deve orientar os funcionários para a melhoria como 

um processo. 

A comunicação deve ser um norteador para o funcionário, para que o mes-

mo saiba a todo o momento se o que está fazendo está correto, e corrigir 

possíveis distorções.

11.3 A Trilogia de Juran
Joseph Moses Juran foi um dos mais brilhantes pesquisador e consultor de 

negócios na área gestão da qualidade.

A essência do Juran Management System (JMS) resultado de mais de cin-

quenta anos de estudos, caracteriza a necessidade de incorporar a qualidade 

como fonte estratégica.

De acordo com Juran, para a fase de planejamento da qualidade, primeiro 

processo gerencial, tem-se os seguintes passos destacados na figura 11.1.

Figura 11.2: Segunda fase da Trilogia (Controle)
Fonte: Adaptado de Marshall Junior et al. (2006)

Já para a segunda fase, apresentamos o controle, como destacado na figura 11.2.

Para a terceira e última fase tem-se o processo de melhoria da qualidade, 

cujo objetivo é produzir níveis de desempenho superiores e inéditos de qua-

lidade, conforme demonstra a figura 11.3.

Identificar os consumidores e clientes. Determinar as necesidades.
Definir as características dos productos 

que atendam a essas necesidades.

Capacitar os colaboradores 
para que atendam o objetivo.

Elaborar procesos capazes de reproducir 
essas características.

Figura 11.1:Primeira fase da Trilogia (Planejamento)
Fonte: Adaptado de Marshall Junior et al. (2006)

Identificar os consumidores e clientes.
Comprovar o desempenho 

com as metas.
Atuar a partir das diferenças.
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Resumo
Nesta aula você  compreendeu a importância da qualidade como um proces-

so de melhoria para uma organização de serviço e, principalmente para a lo-

gística de serviços. Entendeu que um Certificado de Qualidade não garante 

a qualidade, mas sim, a qualidade pode garantir um certificado.

E conheceu o processo de qualidade por meio da Trilogia de Juran.

Atividade de aprendizagem
1. A partir de um serviço qualquer, preferencialmente ligado à logística, 

pesquise quais são as necessidades de seus clientes.

Anotações

Aula 11 - Implantando a qualidade em serviços

Estabelecer a infraestrutura para 
asegurar uma constante melhoria.

Identificar as necesidades 
específicas para a criação de 

melhorias.

Para cada projeto de melhoria, delegar 
responsabilidade a uma equipe.

Fornecer os recursos e treinamentos 
necessários às equipes.

Figura 11.3: Terceira fase da Trilogia (Melhoria)
Fonte: Adaptado de Marshall Junior et al. (2006)
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Aula 12 - Gestão da melhoria dos   
 serviços e da rotina

Nesta aula, você vai entender como uma organização baseada em 

serviço poderá efetuar melhorias de seus processos, criar mecanismos 

de controle e estabelecer padrões. Vai poder ainda verificar como as 

organizações, líderes na qualidade de serviços, pensam e agem.

Boa aula!

12.1 Introdução
Visando a previsibilidade e a competitividade da empresa focada em servi-

ços, voltada à melhoria contínua, à padronização e, dependendo da urgên-

cia, da melhoria radical, observe a figura 12.1. Temos no eixo vertical (y) o 

resultado pretendido, aqui denominado por qualidade, ou necessário, que a 

empresa deve buscar, a partir da pesquisa junto aos seus clientes atuais e po-

tenciais, bem como, através análise dos concorrentes. Já no eixo horizontal 

(x) temos a variável tempo, que será importante, em função da atual reali-

dade da empresa. Assim, dependendo da situação da qualidade encontrada 

nos serviços fornecidos pela empresa, esta terá menos ou mais tempo para 

alterá-la (sentido de urgência).

Figura 12.1: Previsibilidade e competitividade
Fonte: Adaptado de Marshall Junior et al. (2006)

Então podemos interpretar a figura 12.1 da seguinte maneira:

Em um determinado momento (1), a empresa tem um determinado resul-

tado (nível de qualidade) e, por motivação interna (insatisfação com a atual 

situação) ou externa (pressão do mercado) a empresa vai buscar um novo 



nível de qualidade (2). Alcançado esse resultado por um processo de melho-

ria, a empresa deve dar tempo (2 a 3) para que o processo se estabilize, bem 

como, essa melhoria se torne um padrão para as pessoas que produzem o 

serviço, antes de buscar um novo resultado (novo nível de qualidade).

Contudo, dependendo da situação da empresa ou do serviço, a empresa poderá 

tomar medidas bruscas em busca de um resultado representado pelo resultado 3, 

tendo que buscar o resultado “n”. Nesse sentido o salto de melhoria será radical.

As pequenas melhorias gradativas e contínuas são mais fáceis de serem ge-

renciadas, pois a busca pelo resultado é mais suave e não insere uma gran-

de mudança na empresa. Já as melhorias radicais inserem na empresa uma 

mudança muito forte, o que provoca um impacto na forma de produzir ou 

realizar o serviço, podendo provocar traumas e aumento do estresse, porque 

são mais difíceis de serem gerenciadas e requerem altos investimentos, nem 

sempre possíveis de serem absorvidos pela empresa.

Para que a melhoria seja contínua, também conhecida por Kaizen, deve ha-

ver gerenciamento da melhoria (busca de novos resultados), bem como, da 

rotina (estabelecer os padrões).

12.2 Cuidados para a implementação da  
 mudança 
Para implantação de um processo de melhoria dos resultados (qualidade dos 

serviços), é necessário que o gestor da logística adote alguns cuidados para 

reduzir os riscos. Entre eles:

a) Pesquisar quais são as reais necessidades e desejos dos clientes atuais e 

potenciais; 

b) Estabelecer uma ordem de prioridades das necessidades e desejos (dados 

da pesquisa);

c) Medir o desempenho do serviço prestado (pesquisa do nível de satisfação);

d) Avaliar o que está sendo feito pela concorrência;

e) Realizar um planejamento para melhorar o atual resultado, seja por meio 

de uma melhoria contínua ou num caso extremo, por meio de uma me-

lhoria radical.

12.3 Gerenciamento da melhoria e da rotina
De acordo com Albrecht (1992), os líderes na qualidade de serviços colocam 

o cliente em primeiro lugar e a prestação de serviços de qualidade em todos 

os níveis e departamentos. Observe o quadro 12.1: 
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Quadro 12.1: Gerenciamento da melhoria e rotina

Itens Gerenciamento da melhoria Gerenciamento da rotina

Responsabilidade Gestão Operacional 

Nível Estratégico Tático/operacional 

Objetivos Sobrevivência e crescimento Padronização 

Essência Eficácia organizacional (aumento da lucratividade)
Eficiência Organizacional (redução 
dos custos) 

Meios 
Disponibilizar recursos e adotar novas práticas 
(inovação) 

Evitar alterações ou mudanças que 
possam comprometer os resultados 
(níveis de qualidade) estabelecidos. 

Origem 
Metas estabelecidas a partir do conhecimento das ne-
cessidades e desejos dos clientes atuais e potenciais. 

Educação e treinamento

Fonte: Adaptado de Marshall Junior et al. (2006)

Ainda de acordo com Albrecht (1992), a busca pela melhoria dos resultados 

e decorrente gerenciamento da rotina, levarão a empresa a adotar práticas 

dos líderes (benchmarking), conforme quadro 12.2.

Quadro 12.2: Exemplo dos líderes em serviços

Ordem Característica

1 Percepção extraordinária dos consumidores;

2 Estratégia de gestão focada  no valor para o consumidor;

3 Compromisso com a qualidade em todos os níveis;

4 Aprimoramento contínuo dos produtos (bens e serviços) e processos;

5 Gestão por fatos e feedbacks.

Fonte: Adaptado de Las Casas (2007)

No quadro 12.2, na ordem nº 5, tem-se como característica a necessidade da 

empresa buscar a gestão por fatos e feedbacks, isto é, os fatos são  formas 

ou sistemas de controle implementados pela empresa. Não deverá ser subjeti-

vo, na base do “achismo” e sim, ser comprovado de forma objetiva. No atual 

ambiente organizacional, vem-se adotando o emprego de indicadores.

Já os feedbacks se baseiam na premissa da necessidade de uma orientação 

formal dos funcionários, ou seja, na comunicação de como estão seus resul-

tados ou desempenhos, a partir de metas previamente planejadas e estabe-

lecidas em conjunto, por uma gestão participativa.

Ainda conforme apresentado no quadro 12.2, a qualidade torna-se um diferen-

cial competitivo, ao direcionar a empresa para uma nova mentalidade: a de ge-

rar e agregar valor para os clientes, como forma de alcançar o próprio objetivo.

Benchmarking: é considerado 
um processo que visa identificar 
as melhores práticas do mercado 
(processos, práticas, ideias, e 
procedimentos realizados por outras 
empresas) e adequá-las na empresa, 
visando um desempenho superior.
Indicador: é um elemento 
utilizado para indicar ou sinalizar 
algo. Exemplos: IDEB - Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica, 
índice de lucratividade, produtividade, 
refugos, etc.
Feedback: significa realimentar ou 
dar resposta. Exemplo: é um parecer 
sobre o trabalho de uma pessoa ou 
grupo de pessoas com o intuito de 
avaliar o seu desempenho, visando 
corrigir ou buscar melhoria.



Resumo
Nesta aula, você aprendeu como uma organização baseada em serviço pode 

efetuar melhorias de seus processos, bem como criar mecanismos de con-

trole e estabelecer padrões. Você, enquanto profissional da Logística, pôde 

reconhecer que qualidade se torna um diferencial competitivo, ao direcionar 

a empresa para uma nova mentalidade: a de gerar e agregar valor para os 

clientes, como forma de alcançar o próprio objetivo.

Atividade de aprendizagem
1. Entreviste o proprietário ou gestor de uma organização qualquer, para sa-

ber como ela faz para entender as necessidades e desejos de seus clientes. 

Em sua opinião esta organização tem a percepção dos consumidores?

Anotações
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Aula 13 - Indicadores

Nesta aula, você aprenderá, a partir dos objetivos estratégicos da 

organização baseada em serviços, como definir metas de desempenho. 

Também verificará que para a tomada de decisão, a organização poderá 

empregar o uso de indicadores, que servem para medir o grau de 

atingimento de um objetivo ou de uma meta.

Uma excelente aula!

13.1 Introdução
A partir dos objetivos estratégicos da organização, busca-se a definição das 

metas de desempenho, que são ações mais concretas e necessárias para o 

alcance dos objetivos. 

Neste sentido, as metas devem informar os níveis mínimos de desempenho 

aceitáveis; serem quantificáveis; buscarem a mensuração (medida) daquelas 

que tenham impacto direto nos objetivos da organização; serem apresen-

tadas de maneira que todas as pessoas da organização sejam capazes de 

entender os resultados pretendidos, evitando assim avaliações subjetivas. A 

cada atividade crítica selecionada devem ser estabelecidos metas e padrões 

de desempenho esperados e possíveis de serem realizados.

A partir dos objetivos organizacionais (visão estratégica) e do estabelecimento 

de metas, é que se define a natureza dos indicadores de desempenho. Portan-

to, o uso de indicadores serve de apoio para detectar as causas e os efeitos de 

uma ação, como também avaliar seus resultados. Na prática, os indicadores 

podem ser agrupados em categorias que indicarão o grau de controle que a 

organização quer ter sobre eles. Vamos conhecer os três tipos de indicadores:

•	 Eficácia: em que grau o produto (bem e/ou serviço) atende aos padrões 

estabelecidos, consideradas as demandas do público-alvo atendido pela 

empresa;

•	 Eficiência: em que grau o produto (bem e/ou serviço) está sendo opera-

do a um custo satisfatório;

•	 Qualidade: em que grau o produto (bem e/ou serviço) é adequado ao 

uso pelo público-alvo atendido pela empresa.



13.2 O uso de Indicadores
Conforme Neves (2010), a partir dos estudos de Deming e Juran nos 

anos 50, conjuntamente com executivos japoneses, foi introduzido em 

outras partes do mundo, a moderna abordagem da qualidade, inovação e 

empowerment, bem como, conceitos relacionados a feedback e gestão 

baseada em indicadores de performance.

Empregados na avaliação do desempenho dos processos e pessoas, os in-

dicadores por utilizarem informações e  um método para a sua obtenção,  

baseado em um objetivo específico, claro, preciso, oportuno e confiável, 

somando um planejamento para a coleta, tabulação e registro, tornam-se 

elementos básicos da avaliação da qualidade de uma organização. 

“Somente o que é medido pode ser gerenciado. Por outro lado, aquilo que 

não é medido, merece pouca ou nenhuma atenção” (NEVES, 2008).

Para Paladini (2002), um indicador é um mecanismo de avaliação formulado 

em bases mensuráveis, ou seja, são quantitativos. Sendo assim, expressos 

por números e seus valores associados a escalas contínuas. Contudo, devem 

ainda apresentar características e objetivos bem definidos, além de expressar 

resultado de uma ação estruturada e planejada.

Para Marshall Junior et al. (2006), com o emprego dos indicadores se evita 

que sejam tomadas decisões baseadas em conceitos subjetivos, como: bom 

ou ruim, rápido ou demorado, melhor ou pior.

Assim, um indicador é composto de um número ou percentual, que indica 

a magnitude (quanto), e de uma unidade de medida, que dá ao número ou 

percentual um significado (o que, quando), conforme figura 13.1.

Figura 13.1: Indicador como forma de avaliação objetiva: expresso por número ou gráficos.
Fonte: http://office.microsoft.com

Empowerment: palavra de origem 
inglesa, que significa dar poder 

(delegar) a outra pessoa para que essa 
realize determinada tarefa ou função, 

responsabilizando-se pela mesma.
Performance: o mesmo que 

desempenho, atuação, proeza.
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13.3 Características de um indicador
De acordo com Neves (2010), um bom indicador deve conter 10 caracterís-

ticas fundamentais, ou seja:

1. Deve refletir direcionadores estratégicos: um indicador deve levar a orga-

nização a alcançar os seus objetivos estratégicos, ou seja, quando as ativida-

des são executadas corretamente garantem o futuro da organização. Exem-

plo de direcionador estratégico: satisfação do cliente pelo serviço prestado.

2. Ser definido por executivos: um indicador deve estar baseado nas es-

tratégias da organização, assim, devem ser desenvolvidas a partir dos 

objetivos de curto, médio e longo prazo.

3. Deve fluir ao longo da empresa: isto é, a partir dos objetivos organiza-

cionais e metas, estes serão diluídos ou repassados por toda a organiza-

ção, como um “efeito cascata”, onde todos serão impactados em todos 

os níveis (estratégico, tático e operacional).

4. Ser baseado em padrões organizacionais: os padrões de medição 

serão necessários para que se tenha uma avaliação justa e precisa para 

todos na organização.

5. Ser baseado em dados válidos: os indicadores deverão ser reflexos de 

dados válidos e precisos (acuracidade).

6. Deve ser facilmente compreendido: além de fácil compreensão e en-

tendimento (todo funcionário deve saber como calculá-lo e, principal-

mente, o que deve fazer para alcançar a meta pretendida), sendo assim, 

não deve haver mais do que 7 indicadores por usuário. Porque mais do 

que isso, torna difícil a compreensão por parte dos empregados. Assim, a 

empresa deve investir em treinamento e capacitação de todos os funcio-

nários para o adequado uso dos indicadores.

7. Ser sempre relevante: refletir algo necessário para a organização em 

termos de informações para a tomada de decisão e melhoria do desem-

penho da empresa. Sendo assim, se um indicador não é usado, deve ser 

modificado ou descartado.

8. Proporcionar um contexto: deve avaliar o desempenho em função das 

expectativas. O contexto é proporcionado através de limites e metas de 

desempenho.



9. Criar empowerment nos usuários:  por meio de delegação, deve dire-

cionar a capacidade dos usuários a buscar alcançar as metas, dando-lhes 

responsabilidades, bem como, retribuindo o desempenho superior (alta 

performance) por meio de sistema de incentivos.

10. Conduzir ações positivas: deve criar direcionamento para a melhoria 

em todos os níveis.

Resumo
Nesta aula você entendeu que além do planejamento, um bom gestor deve 

criar mecanismos de controle para verificar, a partir dos objetivos estratégi-

cos, se a organização está no caminho certo ou não. Compreendeu o que é 

um indicador, quais são suas bases e como estes podem ser empregados na 

logística de serviços. Conheceu também as principais características de um 

bom indicador.

Atividade de aprendizagem
1. Verifique na empresa que você trabalha, se ela tem mecanismos de con-

trole e se estes são por meio de indicadores. Se não estiver trabalhando 

pesquise em uma empresa qualquer.

Anotações
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Aula 14 - O uso de indicadores na   
 logística

Nesta aula apresentaremos conhecimentos e habilidades sobre como 

construir e empregar indicadores na logística de serviços.

Uma ótima aula!

14.1 Tipos de indicadores
De acordo com Neves (2008), os indicadores podem ser enquadrados em 

diferentes categorias, ilustradas na figura 14.1: 

Figura 14.1: Classe de indicadores
Fonte: Neves (2008)

Ainda segundo o autor, os indicadores de inputs estão relacionados aos re-

cursos necessários para execução de determinada atividade ou processo. Por 

exemplo: espaço físico necessário no armazém, funcionários qualificados, in-

fraestrutura física (equipamentos de movimentação, tamanho da frota, etc)

Já os indicadores de processo indicam se as tarefas e/ou processo estão sendo 

realizados adequadamente, ou seja, dentro do esperado – padrões. Exemplo: 

acuracidade, ou seja, a exatidão da localização física dentro do armazém, pro-

dutividade na separação dos pedidos, entregas realizadas dentro prazo.

Os indicadores de outputs ou de resultado refletem a eficácia, ou seja, se as 

tarefas e/ou processos foram efetivamente realizados. Exemplo: número de 

pedidos perfeitos, nível de avaria nos transportes, erros de faturas.  

Assim, todos os indicadores são importantes e devem ser medidos de forma 

a atingir as metas e, se possível, superá-las.

Atividade                Atividade                Atividade                Output                 Resultados

Inputs

Pessoas

Sistemas

Informação

Indicadores de inputs

Indicadores de Processo Indicadores de Resultados

Estamos fazendo as coisas certas? 

ResultadosProcessos

Medidas de Performance



14.2 Indicadores de desempenho na logística
Os indicadores, abaixo apresentados, são os mais comumente encontrados 

nas atividades logísticas. Contudo, não englobam todas as necessidades e 

particulariedades das empresas:

•	 Utilização da capacidade de armazenagem;

•	 Giro de estoque;

•	 Cobertura do estoque;

•	 Acuracidade na emissão do Conhecimento de Transporte Rodoviário de 

Carga (CTRC);

•	 Pedido perfeito;

•	 % de coletas realizadas no prazo;

•	 Índice de atendimento do pedido;

•	 Produtividade da mão de obra na separação de pedidos;

•	 Acuracidade dos inventários;

•	 Acuracidade no endereçamento;

•	 Avarias no transporte;

•	 Utilização da capacidade de carga do caminhão;

•	 Entre outras.

Conforme verificado, o emprego de indicadores pode ser assumido por toda 

a cadeia de suprimento (Supply Chain) e em todo o seu gerenciamento.

14.3 Como construir um indicador
Um indicador tem a seguinte estrutura:

•	 Elemento: reflete o contexto, situação, assunto ou natureza que, basica-

mente, caracteriza o indicador. Exemplo: Desempenho de equipamentos

•	 Fator: reflete a combinação de variáveis em um mesmo contexto. Exem-

plo: peças produzidas (variável 1) por (fator) período (variável 2 – tempo)

•	 Medida: reflete um padrão de unidade com as quais se mede os fatores. 

Exemplo: ano, hora, minuto, segundo, quilometro, metro, etc.

A seguir é representado na figura 14.2, o indicador de pedidos perfeitos 

que mede o percentual (%) de pedidos entregues no prazo negociado com 

o cliente, completo, sem avarias e sem problemas na documentação fiscal.
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Figura 14.2: Exemplo de indicador empregado na logística
Fonte: Elaborado pelo autores

No exemplo 14.2 você pode verificar, além da estrutura básica de um indi-

cador (elemento: Pedido Perfeito/Fator: divisão de duas variáveis: número 

de pedidos perfeitos por total de pedidos expedidos/medida: porcentagem) 

outros elementos para controle e avaliação.

O indicador está apresentado por um gráfico, onde se tem um padrão (ben-
chmark – baseado no ano de 2011 – no qual foi alcançado o percentual de 

3%), uma meta de melhoria  2,8% (abaixo ao ocorrido no ano anterior - 

2011), os resultados apurados no ano de 2012 representado por uma linha, 

tendo como período de avaliação mensal. A unidade de medida vai ser em 

porcentagem (%), o indicador reflete que quanto menor for o resultado, a 

porcentagem será melhor.

Na situação acima, podemos verificar que os resultados foram piores ao 

ocorrido no ano anterior, tendo a meta somente alcançada a partir do mês 

de setembro. Também pôde ser verificado que os resultados começaram 

em níveis superiores à meta estabelecida e que somente no mês de abril 

foi tomada uma decisão para que os resultados fossem caindo lentamente. 

Mostrando fragilidade do gestor e do processo.



Resumo
Nesta aula você ampliou seus conhecimentos sobre indicadores, bem como, 

entendeu como construí-los e empregá-los na logística de serviços. Apren-

deu que o emprego de indicadores pode ser realizado em todas as áreas 

(logística de suprimentos, interna, distribuição e reversa), bem como, abran-

gendo a performance de diversas atividades (transporte, movimentação, ar-

mazenagem e gestão de estoques) e por todos os níveis (estratégico, tático 

e operacional).

Atividade de aprendizagem
1. Desenvolva um indicador para um serviço que a sua empresa produz, 

preferencialmente ligado à logística. Se você não trabalha atualmente, 

construa um indicador para a sua vida profissional.

Anotações
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Aula 15 - Gestão de relacionamentos  
 na cadeia de suprimentos

Nesta aula vamos entender o que são canais de distribuição e sua 

importância na cadeia de suprimentos. É vital que a logística entenda as 

reais necessidades e desejos de seus clientes, para poder construir um 

canal eficiente e eficaz.

Bons estudos!

15.1 Evolução da cadeia de suprimentos
Como nós vimos em algumas aulas anteriores, enquanto a gestão da cadeia 

de suprimentos é tida como um conceito muito novo, suas bases surgiram em 

teorias antigas e estabelecidas na logística. A sua origem aparece bem ligada 

ao renascimento da própria logística na década de 1950, quando o conceito 

recebe uma forma nova e destinada a ter uma administração integrada.

Você deve estar se perguntando: “Então qual é a principal diferença entre 

logística e cadeia de suprimentos?”

Segundo Bowersox et al. (1986), a evolução da logística integrada pode ser 

dividida em quatro períodos:

O primeiro período teve início em 1956 e foi até 1965. Neste período, o 

conceito de cadeia de suprimentos foi formado por quatro grandes desen-

volvimentos, cujos fatores contribuíram para o nascimento do conceito que 

estamos estudando: o surgimento da análise de custo total, foco num único 

ponto da cadeia de suprimentos, aumento da preocupação com o serviço ao 

cliente e a mudança na estruturação dos canais de marketing. 

O segundo período (1966 a 1970) obteve como resultado os benefícios de 

ter melhores serviços utilizando menores custos. Desta forma, as empresas 

começaram a dar foco na gestão de compras (mais estratégicas) e também 

na distribuição de produtos (mais otimizada).

O terceiro período compreendeu os anos de 1971 a 1979. Tem como prin-

cipal característica as mudanças nas prioridades de gestão dos recursos das 

empresas. E para melhorar o desempenho dos negócios, surgiu o conceito 

Just-in-time (que você provavelmente conhece ou já ouviu falar), para me-

lhorar e organizar a administração de materiais na cadeia de suprimentos. 



O quarto período surge a partir de 1980 e se estende até o começo dos 

anos 90. Este período compreende muitas transformações na gestão polí-

tica da sociedade e na área das ciências tecnológicas, como: mudanças na 

regulamentação do transporte, aumento acentuado na comercialização do 

computador, revolução dos sistemas de informação, adoção dos conceitos 

da qualidade e desenvolvimento de parcerias entre empresas e alianças es-

tratégicas de negócios.

15.2 Relacionamento na cadeia de    
 suprimento
Para que fique mais fácil nosso entendimento, os canais de suprimento são 

formados por participantes que dependem uns dos outros. Segundo Cou-

ghlan et al. (2002), “essa interdependência tem que ser controlada, e o 

poder é a maneira de fazer isto.” No entanto, vale lembrar que, no processo 

de distribuição, os resultados do canal dependem do equilíbrio de poder em 

um determinado relacionamento entre as partes e que a dependência nunca 

acontece apenas em uma direção.

Você pode perceber que na verdade ocorre uma interdependência. A depen-

dência mútua entre os membros da cadeia ajuda a criar e manter as alianças 

estratégicas, criando um incentivo à cooperação entre as partes. Os canais 

com uma dependência menor possui tendência a funcionar como as linhas 

clássicas de relacionamento econômico. Perceba que nos casos onde há um 

relacionamento de maior e menor energia em uma cadeia de suprimento, a 

parte mais fraca e mais dependente assume maior risco.

15.3 Alianças estratégicas em distribuição
A palavra aliança virou um termo comum na sociedade empresarial, e em 

alguns casos pode até mesmo ser utilizada de maneira não muito proveitosa. 

Segundo Coughlan et al. (2002), a aliança é a união entre duas ou mais em-

presas que possuem um objetivo comum, porém somente passa a ser estra-

tégica caso essas uniões sejam de longo prazo e atuem em vários aspectos 

das empresas que compõem a união.

Através da cooperação entre os membros e da sinergia que criam, as em-

presas desejam que as alianças proporcionem uma maior competitividade, 

reduzindo ou acabando com atividades duplicadas e aumentando a eficiên-

cia no compartilhamento das informações entre os integrantes da cadeia.

Sinergia:  termo de origem grega, que 
significa cooperação. Sinergia é um 

trabalho ou esforço para realizar uma 
determinada tarefa muito complexa, 

e poder atingir seu êxito no final. 
Sinergia é o momento em que o todo é 

maior que a soma das partes.
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Podemos perceber que os pilares que sustentam a aliança estratégica estão 

firmados em:

•	 Compromisso

•	 Confiança

•	 Honestidade

•	 Interesses comuns

Desta forma, os membros de uma determinada cadeia de suprimentos de-

vem ter pré-disposição para manter de qualquer forma o relacionamento e 

buscar seu crescimento, mesmo que em curto prazo não se obtenha lucros 

ou mesmo mantendo o foco na aliança estratégica, deixando outras oportu-

nidades para segundo plano.

Resumo
Nesta aula você pôde entender a evolução da cadeia de suprimentos e como 

se dá o processo de desenvolvimento junto com a logística.

Atividade de aprendizagem
1. Avalie e indique as diferenças entre duas cadeias de suprimentos. A pri-

meira onde há dependência do fornecedor, e a segunda onde há depen-

dência do cliente.

Anotações
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Aula 16 - Nível de serviço no    
 comércio eletrônico

Vamos abordar estudos sobre o comércio eletrônico, entendendo 

as principais características e evolução do segmento. Na sequência 

apresentaremos a relação da evolução logística com a disponibilização 

do comércio online.

Boa aula!

16.1 Introdução
De acordo com Ballou (2011), o cliente moderno tem se tornado cada vez 

mais impaciente em relação à demora nos serviços, à falta de produtos e aos 

erros no processamento de pedidos. 

Mas, as compras pela internet e maior visibilidade no andamento do pedido 

têm ajudado na melhoria de qualidade dos serviços. Ainda assim, os com-

pradores pela internet têm pouca paciência com itens que estão no estoque, 

(mais) mas que precisam ser entregues.

Os sistemas de rastreamento ajudam a diminuir a ansiedade quando o clien-

te quer seu produto entregue imediatamente; entretanto, os transportado-

res devem assegurar-se de entregar o produto no prazo prometido com um 

mínimo de variação aceitável.

No geral, o tempo de ciclo de um pedido, incluindo a variabilidade, está 

sendo reduzido nas empresas que focam o cliente e, nesse sentido, o de-

sempenho da cadeia de suprimentos está no centro dos esforços de marke-

ting da empresa (BALLOU, 2011). Por exemplo, uma caneta da marca X é 

ofertada para venda na internet, sabemos que existe uma variedade muito 

grande de canetas a venda. Nesse momento, o marketing de uma empresa 

deve encontrar maneiras de atrair o consumidor para a compra da empresa 

que está representando. Quais são os atrativos que levariam o consumidor 

a comprar a caneta? Menores prazos de entrega, menor preço, qualidade, 

variedade? Com certeza todos esses requisitos são atrativos para a compra e 

a empresa que conseguir apresentar da melhor forma possível o marketing 

dessa caneta, estará conquistando o consumidor.



16.2 O surgimento e evolução do comércio  
 eletrônico
Atualmente está muito cômodo efetuar a compra de um determinado pro-

duto. Basta acessar algum site de vendas e realizar a aquisição do produto 

necessário ou desejado. 

No Brasil, devido à baixa integração do sistema logístico, o comércio eletrônico 

(conhecido pela sigla em inglês e-Commerce) praticamente não evoluiu até 

2006. Contudo, a partir daquele ano, o comércio eletrônico vem crescendo 

de forma bastante expressiva, deixando de ser uma atividade moda para se 

tornar real tendência. A popularização da internet e os dispositivos móveis 

com acesso a internet (smartphones) são os principais fatores que contribuem 

para que este número permaneça em constante crescimento nos próximos 

anos. Podemos ver na figura 16.1 o crescimento do comércio online no Brasil.

Figura 16.1: Crescimento do e-Commerce no Brasil
Fonte: www.e-commerce.org.br

16.3 A logística de tempo, lugar e comércio  
 eletrônico
Podemos então definir o comércio eletrônico como uma automação das 

transações comerciais, utilizando-se das tecnologias de informática e teleco-

municações. Porém, não devemos nos esquecer de que, o produto somente 

chegará corretamente nas mãos do consumidor, caso haja a eficiência da 

logística de distribuição, nos mesmos moldes da tecnologia.

e-Commerce no Brasil - Faturamento Anual
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Você pode verificar que é um moderno meio de comércio, onde se pode 

comprar e vender absolutamente tudo, não tendo limite de espaço ou loca-

lização, com custos reduzidos, velocidade e eficiência.

Perceba que esta forma de negócio tem mudado a maneira das pessoas e 

empresas de verem a atividade comercial. Isso porque na atualidade, é pos-

sível acessar este amplo mercado e optar por ofertas de produtos através de 

um microcomputador em casa, no trabalho ou de qualquer ponto onde se 

tenha um telefone, até mesmo de smartphones e tablets.

16.4 Os diferenciais competitivos do   
 comércio eletrônico em relação ao   
 varejo tradicional com base logística
Você pode se perguntar: O comércio eletrônico é tão competitivo quanto o 

convencional?

Vamos analisar: em um varejo convencional necessariamente deve haver es-

paço físico para abrigar os produtos, os funcionários e clientes. No caso do 

e-commerce, todos esses recursos são virtuais.

Para termos um elevado nível de serviço, no caso do varejo tradicional, temos 

que ter produtos sempre disponíveis para pronta entrega, ou seja, gerando 

níveis elevados de estoque em cada local de venda ou ponto de venda. Já no 

comércio eletrônico, o estoque é “virtual”, ou seja, pode estar em qualquer 

lugar para ser entregue.

O deslocamento de produtos, no comércio convencional, dá-se do forne-

cedor ou fabricante até a loja e, posteriormente, ao consumidor. Em tran-

sações eletrônicas de compra e venda muitas vezes o produto sai direto do 

fabricante para a casa do consumidor, em uma operação que chamamos de 

estoque compartilhado.

Por esses e diversos outros motivos, é que o comércio eletrônico possui gran-

de diferencial competitivo, ou seja, grande oportunidade para eliminar ou 

reduzir custos na cadeia logística.

Resumo
Vimos como se deu o desenvolvimento do comércio eletrônico, bem como 

os desafios logísticos que foram impostos para o sucesso do modelo de 

negócio. Estudamos a relação de tempo e lugar, tão importantes para a 

logística, como fatores diferenciados para o atendimento e manutenção do 

Online: “Estar online” ou “estar em 
linha” significa “estar disponível ao 
vivo”. No contexto de um site, significa 
estar disponível para acesso imediato a 
uma página de Internet, em tempo real.
Smartphone: (telefone inteligente, 
numa tradução livre do inglês) é um 
telefone celular com funcionalidades 
avançadas que podem ser estendidas 
por meio de programas executados por 
seu sistema operacional. Geralmente um 
smartphone possui características míni-
mas de hardware e software, sendo as 
principais a capacidade de conexão com 
redes de dados para acesso à internet. 
Fonte: Novo Dicionário Aurélio, 2012.
Tablets: é um tipo de computador 
portátil, de tamanho pequeno, fina 
espessura e com tela sensível ao toque 
(touchscreen). É um dispositivo prático 
com uso semelhante a um computador 
portátil convencional, no entanto, é des-
tinado mais para fins de entretenimento 
que para uso profissional. Fonte: www.
significados.com.br
Virtual: Pode ser algo que é apenas 
potencial, mas ainda não foi realizado. 
O virtual pode ser oposto ao atual, 
porque o virtual carrega uma potência 
de ser, enquanto o atual já é. Também 
pode ser algo que não é físico, apenas 
conceitual, ou que não é concreto. Com 
o desenvolvimento das comunicações 
computadorizadas em rede, os termos 
“virtual” e “virtualidade” se popular-
izaram. Por exemplo, chamamos de 
“virtual” tudo aquilo que diz respeito às 
comunicações via internet. (Fonte: Adap-
tado do Dicionário Priberam, 2012.)



nível de serviço. E por fim, analisamos por que o e-commerce se torna tão 

competitivo em relação a custos logísticos, com baixos estoques, que são 

compartilhados e não há necessidade de localização física. 

Atividade de aprendizagem
1. Você já fez compras pela internet?

a) Se sim, faça uma análise comparativa da compra feita pela internet e 

uma compra feita em loja, da maneira tradicional. Apresente os pontos 

positivos e negativos.  

b) Se não fez compras pela internet, você faria? Explique por quê?

Anotações
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Aula 17 - Comércio eletrônico e os  
 desafios para a logística

Nesta aula, vamos entender as vantagens logísticas do comércio 

eletrônico, os desafios que estão surgindo para a logística, e como será 

o futuro deste modelo de gestão.

Bons estudos!

17.1 Vantagens logísticas no comércio   
 eletrônico
Basicamente, sete são os pontos de análise e que podem ser de vantagem 

competitiva para o serviço de e-commerce: Tempo, Distância, Monitoramen-

to, Estoque, Mercado de Nicho, Distribuição e Potencial de Crescimento.

Na sequência, vamos entender um pouco sobre cada um desses pontos:

•	 Tempo: o comércio virtual permite compras a qualquer momento do dia. 

É bom para os consumidores que podem decidir qual é a melhor hora 

para suas compras e interessante para os empresários que tem menor 

custo de estoques e manutenção. 

•	 Distância: diferentemente do varejo tradicional, as lojas virtuais podem 

atender não somente distâncias determinadas, mas pessoas de qualquer 

parte do mundo, bastando ter um bom sistema logístico integrado.

•	 Monitoramento: Em uma loja virtual pode ser medido quais são os produ-

tos mais acessados e que chamaram mais a atenção do usuário. Com estes 

dados, podemos criar uma politica de gestão tanto de estoques quanto de 

demanda, podendo gerar informações para prever os serviços prestados.

•	 Estoque: a alta redução do estoque é outro ponto positivo de contribui-

ção do e-commerce. Uma loja virtual possui tantos produtos que em uma 

loja física seria impossível disponibilizar tamanha diversidade de itens, de 

modelos ou variações. O grande desafio é que, após a concretização da 

compra, a logística deverá ser extremamente eficiente para cumprir os 

prazos estipulados na entrega do produto ou serviço.



•	 Mercado de nicho: Para entender melhor esse ponto, tome como exem-

plo um colecionador de camisas chamadas “retrô” (antigas) de futebol, 

que antigamente tinha muita dificuldade em encontrar estes produtos a 

venda. Atualmente, este tipo de público pode ser atendido em qualquer 

lugar pelo comércio virtual. 

•	 Distribuição direta: No caso do comércio tradicional, muitas vezes os 

canais de distribuição são complexos e cheios de intermediários. A pos-

sibilidade de uma venda direta diminui esses custos e também aumenta 

o contato do fabricante com o seu cliente final. O desafio aqui está em 

crescer a eficiência de distribuição na mesma velocidade de crescimento 

do modelo de comércio eletrônico.

•	 Potencial de crescimento: O comércio eletrônico no mundo e também no 

Brasil já é um realidade. Por esse motivo, precisamos estruturar nossa logísti-

ca para atender de forma adequada todo esse público e suas necessidades. 

17.2 Desempenho logístico no varejo virtual
Algumas empresas do varejo virtual não estão apresentando resultados posi-

tivos, e a maioria sonha em gerar lucros e atingir resultados excelentes sobre 

os investimentos.

Se avaliarmos estes processos, parece existir um ponto em comum sobre o 

qual todos os empresários concordam: o processo de atendimento de pedi-

dos e a logística de distribuição. Esses dois itens atualmente são os principais 

desafios do comércio eletrônico.

Várias vezes você já ouviu notícias com relatos de experiências negativas 

vividas por consumidores na compra realizada pela Internet, sendo as mais 

frequentes atraso em relação ao prazo prometido de entrega, produtos que 

chegam trocados ou com avarias, erros na cobrança dos serviços e cancela-

mento de pedidos por falta de produtos. Estes são apenas alguns dos proble-

mas que podem gerar experiências negativas nas compras virtuais.

17.3 Ciclo de pedido logístico no comércio  
 eletrônico e impactos de crescimento 
Como você já deve ter visto em matérias e reportagens, o grande crescimen-

to do comércio eletrônico passou de motivo de comemoração a preocupa-

ções dos empresários. Este modelo de negócios, que já vimos ser extrema-

mente dependente da logística, se esforça para driblar a falta de preparação 

dos operadores logísticos para atender o aumento da demanda em datas de 

comemoração, como no caso do Natal, onde há aumento nas vendas. 
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A agilidade no tempo de processamento e aprovação do crédito é um exem-

plo de evolução no desempenho logístico, porém ainda há necessidade de 

planejamento, transporte e distribuição. 

Ter um bom resultado no aspecto logístico pode gerar três resultados:

•	 Aumento das vendas: devido ao menor número de desistências por 

parte dos consumidores.

•	 Redução dos custos: por minimizar o retorno de produtos que não 

atenderam às necessidades através da logística reversa.

•	 Melhoria nos níveis de serviço: obtido através da redução do tempo 

de ciclo e de informações mais precisas, rápidas e confiáveis.

Resumo
Como vimos em nossa aula, não há dúvidas de que o comércio eletrônico 

está facilitando o acesso aos mais variados produtos, criando vendas mais di-

versificadas e gerando uma elevada complexidade logística. Porém, é preciso 

cuidado para não adotar uma visão limitada do ciclo do pedido. Alguns pon-

tos de vantagem levam o comércio eletrônico a atingir patamares de cresci-

mento cada vez maiores levando as operações logísticas a outros desafios.

Anotações
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Aula 18 - Terceirização de serviços   
 logísticos

Nesta aula você compreenderá uma importante área na logística de serviços: 

a terceirização. Adotadas por grande parte das organizações públicas ou 

privadas, a terceirização  tem como objetivo principal a redução dos custos. 

Bons estudos!

18.1 Introdução
A terceirização representa uma estratégia de gestão que traz grandes vanta-

gens a qualquer organização, entre elas, a redução da estrutura organizacio-

nal, redução de custos - inclusive tributários, redução da mobilização sindical 

dos empregados, agilidade nas decisões, maior foco e ganho de tempo para 

gestão do negócio, bem como, aumento da especialização. 

Na figura 18.1 são ilustrados os principais motivos que levam às organizações 

a terceirizar atividades ou áreas operacionais, ou ainda estratégicas da gestão.

Figura 18.1: Razões para a terceirização
Fonte: www.smartunion.com.br

18.2 A terceirização na logística
Nesta última década, em todo o mundo, a maioria das empresas buscou 

se reestruturar para operacionalizar de forma mais eficiente suas atividades 

logísticas, e uma das alternativas encontradas foi à terceirização. 

Reduzir custos 36%

Trazer inovações para o negócio 4%

Suprir aumento da demanda 11%

Aumentar qualidade dos serviços 13%

Focar as questões do negócio 36%



Neste sentido, muitas empresas optaram por terceirizar suas atividades logís-

ticas, entregando aos prestadores de serviços logísticos (PSLs) não somente 

as atividades operacionais, tais como transporte e armazenagem, mas tam-

bém, as mais estratégicas, tais como o gerenciamento da cadeia de supri-

mento, gestão de estoque e de gestão. 

Atualmente, podemos dizer que a terceirização das atividades logísticas no 

Brasil é uma realidade. Prova disso que, anualmente  são gastos cerca de R$ 

192 bilhões, ou 11,7% do PIB nacional com logística. 

Deste montante, ou seja, R$ 192 bilhões, aproximadamente 63% (R$ 121 

bilhões) são direcionados para pagamento dos PSLs. A situação brasileira, 

ilustrada na figura 18.2, mostra um cenário no qual o patamar de tercei-

rização na logística é similar ao índice europeu (65%) e asiático (62%), e 

superior ao norte-americano (47%). 

Figura 18.2: Percentuais dos custos logísticos para pagamento a terceiros
Fonte: Panorama Terceirização Brasil 2009 - COPPEAD (Análises: Instituto ILOS)

18.3 Motivos para terceirizar
De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 54% 

das empresas ligadas à indústria utilizam serviços terceirizados (dados de 

2009). Embora se tenha vários fatores a favor da agilidade e modernização 

da gestão, 91% dessas empresas indicam um único motivo para terceirizar: 

redução de custo. Conforme figura 18.3, as empresas que participaram da 

pesquisa foram questionadas sobre os principais motivos para terceirizar. Oi-

tenta e um por cento (81%) afirmaram que o motivo principal  foi à neces-

sidade de redução de custos. 

65% Europa

63% Brasil

62% Ásia-Pacífico

47% América do Norte
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Figura 18.3: Motivos para terceirizar
Fonte: Panorama Terceirização Brasil 2009 - COPPEAD 
(Análises: Instituto ILOS)

A pesquisa aponta que muitas empresas acreditam que, ao entregar suas 

atividades logísticas aos terceiros (PSLs), estas empresas por terem total foco 

na logística, devem ter maior competência técnica e conhecimento para for-

necer um serviço com economia.

Isto faz sentido, principalmente pelo ganho em escala, isto é, empregar a 

infraestrutura (tecnologia, equipamentos e mão de obra) de forma compar-

tilhada com outras empresas.

Como exemplo prático, podemos citar a terceirização da armazenagem. Se a 

empresa tem o controle dessa atividade, ela tem um alto custo fixo, em detri-

mento dos armazéns, edificações, equipamentos, mão de obra, entre outros 

elementos. Ao terceirizar essa atividade, o PSLs vai transformar todo esse cus-

to fixo em variável, ou seja, a empresa contratante só vai pagar quando tiver 

real necessidade, isto é, em períodos de alta demanda ou elevado estoque.

18.4 Atividades logísticas mais terceirizadas
Na logística, as atividades terceirizadas, ilustradas na figura 18.5, são classi-

ficadas em três grandes grupos: 

1. Atividades básicas: são aquelas que apresentam o maior índice de ter-

ceirização, em função do seu alto grau operacional e pouco estratégico. 

São elas: o transporte de distribuição, transferência e suprimento e o de-

sembaraço aduaneiro. Essas atividades segundo pesquisa da COPPEAD 

(2009) apresentam índices de terceirização superior a 85%. 

2. Atividades intermediárias: nesse grupo compõem atividades de arma-

zenagem, cross-docking, logística reversa, gerenciamento do transporte 

intermodal, milkrun e auditoria de frete. Em média, o índice de terceiri-

zação desse grupo é de aproximadamente 50%. 

65% Europa

63% Brasil

62% Ásia-Pacífico

47% América do Norte

Reduzir custos 81%

Focar no core business 73%

Aumentar os níveis de serviço logístico 73%

Trazer maior eficiência na execução das atividades operacionais 73%

Reduzir investimento em ativos 72%

Adquirir maior flexibilidade nas operações logísticas 66%

Realizar serviços especializados de maior valor agregado 56%

Trazer maior know-how para geração de novas soluções logísticas 53%

Aumentar o controle das atividades logísticas 46%

Expandir mercados 43%

Melhorar as tecnologias de informação utilizadas 43%

Cross-docking: pode ser definido 
como uma operação do sistema de 
distribuição na qual os produtos de 
um veículo são recebidos, separados, 
e encaminhados para outro veículo. 
Isso nos dá uma clara visão de que a 
sincronização entre o recebimento e a 
expedição de mercadorias é essencial 
para a eficiência, podendo ser crítico 
para a viabilidade do processo. 
Milk-run: traduzindo ao pé da letra, 
significa corrida do leite. Esse nome é 
devido ao processo de um transportador 
passar em duas ou mais fazendas 
sem cruzar caminho na rota, retirar o 
leite e, em seguida, entregá-lo a uma 
empresa de laticínio. Isso é um dos 
exemplos do conceito de milk-run, que 
mais comumente é usado na indústria 
automobilística.
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3. Atividades sofisticadas: nesse grupo estão as atividades mais comple-

xas e que exigem maior nível de gestão dentro das empresas, tais como 

a gestão de estoques, montagem de kits, serviço ao cliente, desenvolvi-

mento de projetos (soluções), definição de rotas e perfil da frota, geren-

ciamento de risco e a gestão integrada de operações logísticas (SCM). O 

índice de terceirização desse grupo é de aproximadamente 38%.

Contudo, a atividade de gerenciamento de risco no transporte possui um 

elevado nível de terceirização - aproximadamente 80%. Segundo pesquisa, 

as empresas afirmam que terceirizam essa atividade, devido aos altos índices 

de roubo nas estradas brasileiras.

Embora seja um grupo de atividades com menor índice de terceirização, 

as atividades sofisticadas apresentam os maiores potenciais de crescimento 

para os próximos anos, devido ao aumento da complexidade das operações 

logísticas, bem como, ao maior nível de exigências por parte dos clientes. 

Figura 18.4: Principais atividades logísticas terceirizadas
Fonte: Panorama Terceirização Brasil 2009 – COPPEAD
(Análises: Instituto ILOS)

T Transporte de Suprimento 94% - B 

T Transporte de Distribuição 92% - B

O Desembaraço Aduaneiro 88% - B

T Transporte de Transferência 86% - B

T Gerenciamento de Risco no Transporte 79% - S

O Logística Reversa 66% - I

A Armazenagem 67% - I

T Gerenciamento do Transporte Intermodal 61% - I

T Definição do Perfil de Frota 51% - S

T Definição de Rotas 50% - S

O Desenvolvimento de Projetos / Soluções 48% - S

T Milk run 42% - I

A Cross docking 41% - I

O Gestão integrada das operações logística 26% - S

A Montagem de kits 26% - S

T Auditoria de fretes 25% - I

O Serviço ao cliente 18% - S

A Gestão de estoques 10% - S
0% 20% 40%   60%   80%                100%

Atividade: 

B – Básicas

I – Intermediárias

S – Sofisticadas

Atividades de:

T - Transporte

A - Armazenagem

O - Outras

Ao compararmos a terceirização das atividades logísticas no Brasil, com ou-

tras regiões (quadro 18.1), verificamos algumas semelhanças e diferenças.

•	 No Brasil quanto na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, a atividade 

de transporte é a mais terceirizada;
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•	 A atividade de desembaraço aduaneiro no Brasil apresenta um índice de 

terceirização bastante superior à média. Isto evidencia um forte entrave 

logístico, dado às inúmeras legislações e exceções em vigor para as ope-

rações de importação e exportação, levando as empresas a buscarem nos 

PSLs, uma maior qualificação nesta área;

•	 A atividade de logística reversa no Brasil também é muito superior, che-

gando ao dobro do praticado em outras regiões. Isto em virtude da lo-

gística reversa, ser totalmente terceirizada no setor de bebidas. Neste 

segmento, a maioria das embalagens retorna para a linha de produção, 

sendo, assim uma atividade consolidada e de grande representação em 

face do hábito e comportamento do consumidor brasileiro;

•	 As atividades de armazenagem e montagem de kits no Brasil estão mais 

baixas que a média internacional.

Quadro 18.1: Comparação das atividades terceirizadas no Brasil com outras países.
T Transporte de Suprimento 94% - B 

T Transporte de Distribuição 92% - B

O Desembaraço Aduaneiro 88% - B

T Transporte de Transferência 86% - B

T Gerenciamento de Risco no Transporte 79% - S

O Logística Reversa 66% - I

A Armazenagem 67% - I

T Gerenciamento do Transporte Intermodal 61% - I

T Definição do Perfil de Frota 51% - S

T Definição de Rotas 50% - S

O Desenvolvimento de Projetos / Soluções 48% - S

T Milk run 42% - I

A Cross docking 41% - I

O Gestão integrada das operações logística 26% - S

A Montagem de kits 26% - S

T Auditoria de fretes 25% - I

O Serviço ao cliente 18% - S

A Gestão de estoques 10% - S

Atividades logísticas terceirizadas

Brasil América do Norte Europa Ásia-Pacífico

Transporte doméstico 91% 77% 91% 85%

Desembaraço aduaneiro 88% 65% 58% 78%

Logística reversa 66% 32% 33% 29%

Armazenagem 64% 71% 68% 73%

Cross docking 41% 36% 35% 26%

Montagem de kits 26% 31% 33% 34%

Fonte: Panorama Terceirização Brasil 2009 - COPPEAD 
Análises: Instituto ILOS

Resumo
Nesta aula você compreendeu a importância da terceirização, principalmen-

te, na logística de serviços. Aprendeu que a terceirização é, atualmente, uma 

estratégia adotada por grande parte das organizações, públicas ou privadas, 

cujo objetivo principal é a redução dos custos.



Atividade de aprendizagem
1. Verifique junto ao gestor ou supervisor imediato da empresa que você tra-

balha, quais são as atividades que são terceirizadas (ligadas à logística ou 

não), bem como os motivos desta prática. Se você não trabalha atualmente, 

faça uma pesquisa (entrevista) com um gestor de uma empresa qualquer.

Anotações
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Aula 19 - Vantagens e desvantagens  
 na terceirização logística

Nesta aula apresentaremos os motivos que levam as empresas a mudar 

de prestador de serviço logístico (PSL), bem como, as principais vantagens 

e desvantagens dos processos de terceirização na logística.

19.1 Necessidade de substituição dos   
 prestadores de serviços logísticos (PSLs) 
De acordo com a pesquisa COPPEAD (2009), muitas empresas que buscaram 

a terceirização das atividades logísticas, mesmo que tenham um elaborado 

plano para a seleção da empresa terceirizada, percebem que nem sempre o 

PSL escolhido, executa o serviço da forma esperada, de acordo com as suas 

expectativas. Por conta disso, muitas empresas se viram obrigadas a substi-

tuir a empresa terceirizada. Em média, cerca 67% das empresas pesquisadas 

já tiveram que trocar de PSL. 

Na figura 19.1, são apresentados os principais motivos para a substituição 

da empresa terceirizada.

Figura 19.1: Motivos para trocar de PSL
Fonte: Panorama Terceirização Brasil 2009 - COPPEAD (Análises: Instituto ILOS)

Má qualidade dos serviços 90%

Baixa capacidade de propor novas soluções logísticas 56%

Custos / preços altos 51%

Baixa disponibilidade de ativos de prestador de serviço 47%

Operador pouco flexível a mudanças 47%

Pouca capacitação tecnológica 44%

Fragilidade financeira 37%

Problemas de segurança 30%

Dificuldade de relacionamento 29%

Problemas éticos 27%
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Conforme apresentado na figura 19.1, o principal motivo de queixa das em-

presas contratantes, que as obrigam a substituir um PSL é a má qualidade dos 

serviços prestados, 90%. Este índice contrasta com o principal motivo que leva 

uma empresa a terceirizar suas atividades, ou seja, redução dos custos.

Já o segundo motivo mais citado pelas empresas contratantes para trocar de 

PSL, é a baixa capacidade de propor novas soluções logísticas. 



Neste sentido, verificamos por parte das empresas contratantes uma forte 

expectativa de que o PSL agregue valor nas atividades, isto é, ao conheci-

mento e experiência. Como nem sempre isto ocorre 56% dos casos, tam-

bém serve como motivo para procurar novos parceiros. 

19.1.1 Falta de qualidade
O não atendimento às expectativas (nível de serviço) desejadas e, por conse-

quência, do contrato firmado pelo PSL, pode ser explicada por diversos fato-

res: falta de experiência; falta de capacitação, e indisponibilidade financeira. 

No quadro 19.2, você tem os critérios utilizados na seleção de um PSL. Um 

desses critérios é o preço baixo que acaba gerando queda na qualidade 

do serviço. Outro fator é o tempo de contratação do serviço, no Brasil, por 

exemplo, é de um a dois anos. Em longo prazo, esses fatores resultam em 

baixo retorno financeiro. 

Quadro 19.2: Critérios utilizados na seleção de um PSL

Fonte: Centro de Estudos em Logística (2004)

Mais importantes Escala 1 a 5

Preço cobrado 4,6

Experiência anterior na atividade terceirizada 4,5

Qualificação do pessoal PSL 4,3

Saúde financeira do PSL 4,2

Intermediários

Qualidade das soluções propostas 4,0

Capacidade de investimento do PSL 3,9

Área geográfica de atuação 3,8

Investimentos em segurança 3,8

Sofisticação tecnológica 3,6

Disponibilidade de ativos 3,6

Menos importantes

Relacionamento prévio com PSL 3,2

Certificações (ISO, etc.) 3,2

Variedade de serviços oferecidos 2,8

Devido à falta de qualidade muitas empresas buscam, através de contratos 

cada vez mais rígidos, o estabelecimento de indicadores de desempenho 

mínimos aceitáveis a serem cumpridos pelos novos parceiros. Tendo ainda 

a fixação de prazos no contrato para que os PSLs sejam capazes de resolver 

possíveis problemas. Caso contrário, como penalidade, o contrato pode ser 

rescindido sem ônus para a contratante.
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19.3 Vantagens e desvantagens da    
 terceirização
Sobre as vantagens, Dornier et al. (2000) aborda:

“[...] Consideramos a nova tendência em empresas de todo o mundo 

em terceirizar serviços logísticos [...] Sem dúvida, o uso de operadores 

logísticos terceirizados oferecem inúmeras vantagens às empresas.”

Assim, como principais vantagens, podemos citar:

•	 Permite que a empresa reduza seus custos, diminuindo investimentos em 

ativos;

•	 Permite que a empresa direcione o foco no negócio principal (core business);
•	 Permite maior flexibilidade;

•	 Melhoria da eficiência operacional;

•	 Possibilidade de melhoria do serviço ao cliente;

•	 Maior ajuste às novas tecnologias.

Contudo, sobre as desvantagens Dornier et al. (2000) ressalta:

[...] “há muitos riscos embutidos ao se terceirizar a logística [...]: Risco 

comercial: a imagem do fabricante irá inevitavelmente ser ligada à de 

uma empresa de serviços.”

Portanto, também podem ser apresentadas as principais desvantagens:

•	 Menor controle sobre as operações;

•	 Possibilidade de não acompanhar os avanços tecnológicos;

•	 Risco de piorar a performance operacional;

•	 Abrir mão de competências essenciais para o sucesso do negócio;

•	 Dificuldade de formar parcerias;

•	 Possibilidade de piorar a qualidade dos serviços prestados, em detrimen-

to do preço cobrado;

•	 Pouco conhecimento sobre a terceirização e gerenciamento da cadeia de 

suprimento (Supply Chain Management - SCM).

Sobre esta última desvantagem, um dos desafios é que há muitos profissio-

nais de níveis estratégicos que não têm o conhecimento necessário sobre a 

terceirização, além, de muitas empresas que contratam serviços de trans-

portadoras que se autodenominam operadores logísticos e, na prática, não 

estão capacitadas para prestarem serviço de excelência.



Resumo
Nesta aula apresentamos os motivos que levam as empresas a mudar de 

prestador de serviço logístico, isto é, porque há necessidade de rever o pro-

cesso de terceirização. O principal motivo alegado pelas empresas é a baixa 

qualidade dos serviços prestados, seguido pela baixa capacidade dos PSLs 

em propor novas soluções logísticas. Tendo assim, percepções abaixo das ex-

pectativas. Você conheceu também as principais vantagens e desvantagens 

dos processos de terceirização na logística.

Atividade de aprendizagem
1. Faça uma pesquisa junto a uma empresa que pratica a estratégia de 

terceirização de suas atividades (logísticas ou de outras áreas). Verifique 

se a empresa está contente com o prestador de serviço contratado, e se 

atende ou não as suas necessidades.

Anotações
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Aula 20 - Tendências e oportunidades  
 na prestação de serviços

Nesta aula vamos estudar as atuais práticas e tendências na prestação 

de serviços, e como a logística está associada a esse desenvolvimento. 

Faremos uma análise do novo perfil do profissional de logística, quais são 

seus desafios, oportunidades e exigências na carreira profissional.

Assim, esta aula servirá de guia para que você profissional da logística, 

trace/elabore um planejamento para seu crescimento profissional.

Boa aula e sucesso!

20.1 A prestação de serviços e as tendências  
 do setor logístico
Nos fundamentos apresentados neste livro, podemos notar que o setor de 

logística por muito tempo não teve uma posição bem definida nas organiza-

ções. As principais funções eram relacionadas à área de gestão de materiais.

Atualmente, percebemos que seu conceito e suas atividades abrangem áreas 

estratégicas, tornando-se uma posição concreta nas corporações, com ativi-

dades interligadas aos setores de produção e marketing (figura 20.1).

Figura 20.1: Integração logística e setores empresariais
Fonte: Elaborado por Fernando Guiraud de Brito.

Dessa forma, as atividades logísticas passam a afetar a eficácia e a eficiência 

de diversos setores da empresa, como a produção e o marketing, entre ou-

tros, e por consequência a lucratividade da empresa.

Concluímos que o tempo fez com que a logística apresente valor mais es-

tratégico, podendo ser considerada um elemento diferenciador nas relações 

entre empresas cooperadoras ou concorrentes.



Pergunto a você: mesmo a logística se tornando um fator importante, por 

que muitas empresas estão terceirizando este serviço?

As empresas estão percebendo sua importância na competitividade e ne-

gócios no comércio internacional. Assim, a logística deixou de se preocupar 

somente com armazenagem e movimentação de estoques. Suas dimensões 

estratégicas elevam certas qualidades da empresa, de maneira mais impac-

tante na flexibilidade e rapidez. 

Deste modo, o desenvolvimento de uma logística interligada a todos os se-

tores representa um grande desafio para as corporações, muitas vezes jus-

tificando a terceirização para transportadoras ou operadores logísticos que 

possuem mais conhecimento sobre o assunto, deixando a empresa contra-

tante executar as atividades que está sob seu domínio.

20.2 O novo perfil do profissional de logística
Este deve ser capaz de atuar de forma a oferecer resultados extremamente 

relevantes dentro dessa nova forma de gestão da logística e, principalmente 

na área de serviços.

O cenário atual para o profissional de logística não é nada fácil. São muitos 

os desafios a serem enfrentados, observe:

•	Conseguir realizar as atividades logísticas com dificuldades estruturais 

e ser competitivo, principalmente no mercado internacional;

•	Buscar sempre pela redução de custos nos processos logísticos;

•	Ter uma visão integrada aos negócios da empresa;

•	Entender o aumento das exigências dos clientes e atendê-los acima das 

suas expectativas;

•	Trabalhar com uma alta diversificação de produtos e serviços e redução 

acentuada do ciclo de vida dos produtos;

•	Dominar a diversificação dos canais de venda e distribuição;

•	Prestar atendimento cada vez mais personalizado;

•	Batalhar na busca de estoque zero (mínimo possível) em função dos 

altos custos que representam;

•	Buscar o melhor gerenciamento das atividades (custos e pedidos per-

feitos);
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•	Estar atento às padronizações e certificações de excelência na realiza-

ção de atividades logísticas;

•	Dominar a Tecnologia da Informação, entre outros.

Fonte: Centro de Estudos Técnicos e Avançados em Logística (CETEAL, 2010).

Você pode perceber que os desafios são dignos de um bom profissional. 

Este deverá ser capaz de tornar a organização competitiva, mesmo sem uma 

infraestrutura adequada.

Assim, como vimos ao longo de toda a nossa disciplina, o desafio é enorme 

para manter baixos custos e elevar o nível de serviço, sendo ele o responsável 

pelo fluxo de materiais e, principalmente, informações ao longo da cadeia. 

Este profissional deve ter além de todo o conhecimento técnico sobre logís-

tica, qualidades adicionais que visem um desempenho cada vez maior.

Dentre estas qualidades, podemos indicar algumas que auxiliam o bom pro-

fissional da área:

•	 Visão estratégica do negócio como um todo;

•	 Capacidade de liderar equipes com foco em resultados;

•	 Conhecimento tecnológico e capacidade de atualização;

•	 Flexibilidade e poder de reação às necessidades.

Você já percebeu que as exigências são cada vez maiores, e vão desde a 

formação específica curso em nível técnico ou superior de Tecnologia em 

Logística) até outras formações que possam complementar o perfil que o 

mercado exige. E o mercado quer um perfil dinâmico,  que sabe absorver de 

maneira rápida as mudanças sociais, tecnológicas, mercadológicas, culturais, 

políticas e econômicas.

A logística tem suas funções tradicionais; contudo, percebe-se forte cres-

cimento na área de tecnologia; no planejamento por infraestrutura de ser-

viços; na própria logística industrial; na logística de transportes, e na mais 

recente, a logística reversa de serviços.

Na tabela 20.1, você tem alguns requisitos pertinentes ao profissional de 

logística na atualidade. 



Tabela 20.1:  O que se espera de um profissional de logística nos dias de hoje 

Fonte: Centro de Estudos Técnicos e Avançados em Logística (CETEAL, 2010).

Resumo
Nesta aula você conheceu os futuros passos da área de logística, principal-

mente quanto à gestão de serviços por parte dos operadores logísticos. Viu 

as responsabilidades e os porquês de muitas empresas estarem buscando a 

terceirização. 

Atividade de aprendizagem
1. Faça uma pesquisa junto a um prestador de serviço logístico (PSL), se pos-

sível, com um operador logístico, e identifique as qualificações exigidas 

por esta empresa.

Tenha sólida formação acadêmica, preferencialmente em engenharia e/ou administração de empresas.

Tenha excelente domínio de custos.

Esteja sempre focado nos resultados; busque superar as expectativas do cliente.

Seja especialista em negociações.

Conheça bem o funcionamento da empresa e do mercado em que atua (espírito empreendedor).

Seja organizado na administração do tempo.

Tenha alta capacidade de análise e controle.

Saiba se relacionar com todos os níveis da organização.

Seja dinâmico, objetivo, inovador e empreendedor.

Seja participativo e incentivador da participação de todos.

Mantenha-se sempre atualizado em Tecnologia da informação.

Saiba se comunicar de forma correta e eficiente (interna e externa).

Seja flexível e aberto a mudanças.

Seja emocionalmente equilibrado.

Utilize corretamente sua estrutura física (dois ouvidos para ouvir e uma boca para falar.

Busque sempre reciclar-se (Reciclagem constante) através de treinamentos especializados.

Assista ao vídeo: http://www.youtube.
com/watch?v=l4ow9uNXv7Y, e 

conheça a matéria que fala sobre a 
tendência do mercado logístico de 

serviços, o perfil do profissional e as 
oportunidades na área.
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1. Preencha corretamente as lacunas das frases abaixo:
•	 Na década de 60 as empresas tinham seu foco ou encaminhamento estra-

tégico voltado para a _____________, ficando os clientes a margem da sua 

atividade e somente no consumo daquilo que era possível de fabricação.

•	 Já na década de 70, os consumidores passaram a participar do desenvolvi-

mento de novos produtos, e também passou a exigir _____________. 

•	 Nas décadas seguintes, isto é, 80 e 90 o cliente passou a assumir o papel 

principal dentro das organizações empresariais através das _____________. 

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) Logística; qualidade; compras.

b) Logística; menor preço; compras.

c) Qualidade; menor preço; demandas.

d) Produção; melhor atendimento; opiniões.

e) Produção; serviços de pós-venda; opiniões.

2. Atualmente, o sucesso das empresas passou a depender também 
da capacidade de administrar, identificar e executar alguns fato-
res. Marque a alternativa que NÃO representa um desses fatores:

a) Encantar o cliente.

b) Exportar produtos.

c) Exceder as expectativas do cliente.

d) Agregar valor por meio da logística.

e) Realizar mudanças conforme a necessidade do mercado.
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3. Relacione as colunas em relação aos três setores econômicos de 
um país:

( I ) Setor primário 

( II ) Setor secundário 

( III ) Setor terciário

(   ) Este setor possui maior grau de industrializa-

ção, pois transforma as matérias-primas em produ-

tos beneficiados.

(   ) Relacionado à exploração de recursos da natureza, 

como exemplos podemos ter a mineração, o cultivo da 

agricultura, a pecuária, o extrativismo em geral.

(   ) Possui relação direta com os serviços prestados.

(   ) Neste setor temos as atividades econômicas, tais 

como o comércio, a área de ensino, transportes, tele-

comunicações, gestão de saúde, entre outros

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) I; II; III; III

b) II; III; I; I

c) II; I; III; III

d) III; I; II; III

e) I; III; II; III

4. Vivemos numa economia baseada em serviços e estes ocupam 
cada vez mais um papel de extrema importância para a geração de 
empregos e por consequência, renda. Com base nesta proposição, 
assinale “V “ para verdadeiro e “F” para falso nas frases abaixo:

(   ) O crescimento dos serviços pode ser explicado em função da estabiliza-

ção da economia.

(   ) Ao analisarmos a participação dos serviços em economias mais desen-

volvidas, podemos entender a importância destes, ou seja, dos serviços.

(   ) Somente empresas que empregarem as melhores práticas em serviços, 

isto é, inovarem nesse sentido poderão sobreviver à competição no âmbito 

nacional, bem como, internacional.

(   ) O Brasil segue uma tendência mundial em relação a participação dos ser-

viços no PIB, já consolidada nas economias desenvolvidas e que vem se apre-

sentando como tendência nas economias dos países tidos como emergentes
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Marque a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) V; F; V; F.

b) F; F; V; V.

c) V; V; V; F.

d) F; F; F; F.

e) V; V; V; V.

5. Em relação à missão da logística, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Missão é o encargo, incumbência, desempenho, um dever para execução 

de alguma tarefa ou atividade.

b) A missão da logística tem uma relação direta com o atendimento ao 

cliente, por meio de um alto nível de serviço. 

c) Está relacionado com os recursos materiais, tecnológicos, financeiros e, 

principalmente humanos.

d) Está relacionada a dispor a mercadoria ou o serviço certo, no lugar certo, 

no tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo em que 

fornece a maior contribuição à empresa.

e) Ao fornecer melhor atendimento ao cliente, faz com que a empresa te-

nha menor lucro.

6. Com base nas atividades primárias e de suporte da logística, assi-
nale “V” para verdadeiro e “F” para falso nas frases abaixo:

(   ) Na Logística há somente duas atividades consideradas de importância 

primária para que se possam atingir os seus objetivos.

(   ) Transporte e manutenção de estoque são atividades de suporte.

(   ) Para que as atividades primárias possam ser realizadas de acordo com 

as necessidades e expectativas dos clientes, faz-se necessário que uma série 

de atividades, sejam incorporadas e sirvam de apoio.

(   ) Armazenagem, compras e embalagem são exemplos de atividades de 

suporte.

(   ) São consideradas primárias, pois elas contribuem com a maior parcela 

do custo total da logística, sendo também, essenciais para o cumprimento 

da tarefa logística em termos de nível de serviço.

Assinale a sequência correta:

a) V; V; V; V; V. 

b) F; V; F; V; F.

c) F; F; V; V; V.

d) V; F; F; V; F.

e) F; F; F; F; F.
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7. Em relação ao tema logística e as necessidades dos consumidores, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Todas as pessoas têm necessidades, bem como desejos. 

b) Todas as necessidades e desejos podem ser atendidos ou supridos por 

meio de produtos (bens e/ou serviços). 

c) Tornar os produtos (bens e/ou serviços) disponíveis aos consumidores é 

uma missão e responsabilidade do profissional de logística.

d) A diferença entre necessidade e desejo, está no fato de que a necessi-

dade é o básico ou o mínimo necessário, enquanto que o desejo passa 

ser um requisito que pode, até certo ponto, ser exigido pelo consumidor.

e) Atender ou suprir os desejos é mais simples do que as necessidades, sen-

do assim, a organização que os disponibilizarem, lucrará menos.

8. Quanto ao tema 4Ps do Marketing e sua relação com a Logística, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) As empresas não lucram mais ao investiram em processos de produção e 

entrega adequada aos desejos dos consumidores. 

b) Para atender adequadamente às necessidades e desejos dos consumi-

dores, não se faz necessário a integração de áreas ou departamentos 

organizacionais.

c) O P de Produto certo não será comprometido, caso não exista uma qua-

lidade adequada das matérias primas e insumos, sendo assim, a logística 

não tem importância para o marketing.

d) O P de Praça certa, não será comprometido com uma decisão errada 

da formatação do canal de distribuição e escolha errada do modal de 

transporte.

e) Existe uma intensa dependência das áreas de marketing e logística, para 

que as necessidades e desejos dos consumidores sejam atendidos. Por-

tanto, faz-se necessário a integração dessas áreas ou departamentos.

9. Em relação à definição de um serviço, marque a alternativa IN-
CORRETA:

a) O processo de um serviço pode estar ligado a um produto físico.

b) Serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra.

c) Serviço pode ser simplesmente, o trabalho executado por uma pessoa, 

em benefício de outra parte.

d) Um serviço é um conjunto de atividades ou benefícios disponibilizados 

pelas empresas.

e) O desempenho é essencialmente tangível e normalmente resulta em  

propriedade de todos os fatores de produção.
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10. Complete as lacunas das frases abaixo:
•	 Bens são _____________, isto é, apresentam-se de forma concreta.

•	 Um _____________ é uma _____________, atividade ou benefício que uma 

parte pode oferecer a outra, no qual o resultado não gere propriedade e, 

que essencialmente seja _____________.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) produtos; serviço; atitude; tangível.

b) serviços, produto; promessa; desejados.

c) tangíveis; serviço; promessa; intangível.

d) intangíveis; bem; necessidade; tangível.

e) intangíveis; serviço; necessidade; necessário.

11. Preencha as lacunas das frases abaixo:  
•	 A _____________ é uma das principais características de um _____________. 

Esta característica diferencia um produto _____________ (bem) de um 

_____________. 

•	 Um produto, bem ou serviço, é tudo aquilo que uma organização, pú-

blica ou privada, desenvolve para oferecer a um determinado grupo de 

pessoas, visando resolver um _____________. 

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) necessidade; produto; bonito; feio; problema.

b) tangibilidade; produto; intangível; bem; desejo.

c) tangibilidade; serviço; intangível; serviço; desafio.

d) intangibilidade; serviço; tangível; serviço; problema.

e) intangibilidade; serviço; intangível; serviço; objetivo.

12. Relacione as colunas:

( I ) Heterogeneidade 

( II ) Inseparabilidade 

( III ) Perecibilidade 

( IV ) Intangibilidade 

(   ) É uma das características de difícil gestão 

de  serviço

(   ) Esta característica diferencia um produ-

to, umubem de um serviço. 

(   ) Esta característica revela a existência de 

um alto grau de interação entre cliente do 

serviço e o seu produtor.

(   ) Está relacionada à falta ou dificuldade 

de padronização e por consequência, difi-

culta a produção massiva de um serviço.

Agora assinale a 

alternativa correta:

a) I; II; III; IV.

b) II; III; IV; I.

c) III; IV; II; I.

d) III; II; I; II.

e) IV; I; II; III.
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13. Em relação às características e processo de gestão de um serviço, 
marque a alternativa correta:

a) Um serviço não pode ser avaliado, porque é intangível.

b) Um serviço não permite sua padronização. Assim, não há forma de redu-

zir sua variabilidade.

c) Um serviço é uma promessa que poderá ter o resultado avaliado por 

completo, em qualquer momento da sua execução.

d) O emprego de técnicas, de ferramentas e de equipamentos, que em par-

te, substituem o ser humano na execução do serviço, sempre são bem 

aceitas pelos consumidores.

e) Em função das características dos serviços a gestão e operação devem ser 

capazes de desenvolver formas para que o cliente possa gerar expectati-

vas de um serviço capaz de ser executado.

14. A partir dos conhecimentos sobre características de um serviço e 
mecanismos de gestão e operação, marque “V” para verdadeiro e 
“F” para falso:

I (   ) Um serviço é uma promessa que somente poderá ter o resultado ava-

liado por completo, na sua entrega, tornando assim a promessa em algo 

real e passível de avaliação.

II (   ) Em um cenário de alta competitividade é fundamental que a gestão crie 

um ambiente interno capaz de estimular e desenvolver uso das competências 

do ser humano, pois este impactará diretamente a qualidade de um serviço.

III (   ) A substituição do ser humano por máquinas  é vista como “robo-

tização” do serviço e não está adequada a todos os consumidores, que 

preferem ser atendidos por pessoas.

IV (   ) O período de tempo no qual ocorre a interação do consumidor com 

o serviço é definido como Encontro no Serviço.

Assinale a alternativa correta:

a) II e III são falsas.

b) Somente I e IV são falsas.

c) Todas as questões são falsas.

d) Somente II e IV são verdadeiras.

e) Todas as questões são verdadeiras.
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15. A diferenciação através de pessoas aborda a contratação e treina-
mento visando mais qualificação do que seus concorrentes.

Correlacione as colunas sobre os atributos que os participantes devem ter.

( 1 ) Competência 

( 2 ) Cortesia 

( 3 ) Credibilidade 

( 4 ) Confiabilidade 

( 5 ) Responsabilidade

(   ) Diz respeito como atuam na execução do 

serviço, em relação ao  respeito ao consumidor, 

ponderação sobre os seus atos e conduta ética, 

bem como, à atenção adequada e empatia

(   ) Relacionada se os executores do serviço trans-

mitem credibilidade, principalmente, por meio de 

sua apresentação

(   ) Diz respeito ao como as pessoas desempe-

nham o serviço com segurança e/ou firmeza

(   ) Diz respeito a sua experiência e os conheci-

mentos exigidos para a execução do serviço 

(   ) as pessoas que executam o serviço devem  res-

ponder rapidamente às solicitações e às situações 

vistas como problemas por parte dos consumidores

Assinale a sequência correta:

a) 2; 4; 1; 3; 5.

b) 1; 3; 5; 4; 2.

c) 3; 4; 1; 2; 5.

d) 2; 3; 4; 1; 5.

e) 5; 1; 3; 2; 4.

16. Existem três formas de uma empresa reduzir ou minimizar possí-
veis incertezas ou dúvidas por parte do consumidor. Baseada nes-
sas três formas relacione as colunas:

( I ) Provas 

( II ) Participantes 

( III ) Processo 

(   ) Envolve todos os métodos, procedimentos e meca-

nismos empregados na execução do serviço, bem como, 

o fluxo das atividades que geram o atendimento

(   ) Se apresentam na forma tangível e fornecem ao 

consumidor do serviço, pistas de como o mesmo será 

executado

(   ) São todas as pessoas que apresentam o serviço ou 

participam diretamente da execução do mesmo

(   ) Também se apresentam sob a forma de evidências
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Marque a alternativa que contém a sequência correta.

a) III; II; I.

b) III; I; II; I.

c) I; I; III; II.

d) II; III; I; I.

e) II; I; III; II.

17. Tomando como base os meios de agregar valor por intermédio da 
logística, escreva (V) se a frase for verdadeira e (F) se for falsa. 

(   ) Disponibilizando o produto no momento desejado.

(   ) Fazendo entregas rápidas, quando da necessidade do cliente.

(   ) Sendo consistente (confiabilidade) nas entregas ao cliente.

(   ) Aumentando a frequência de entrega, para reduzir o estoque no cliente

(   ) Oferecendo flexibilidade (local entrega, horário, embalagem e serviços 

especiais).

Agora, marque a alternativa que contém a sequência correta:

a) F; F; F; V; V.

b) V; F; V; F; V.

c) V; V; V; V; V.

d) F; F; V; V; F.

e) F; F; F; F; V.

18. A partir do tema: valor para o cliente por meio da logística marque 
a alternativa INCORRETA:

a) Valor para o cliente se dá pela divisão dos custos pelos benefícios decor-

rentes da compra do produto (bens e/ou serviços). 

b) As empresas mais competitivas na nova ordem mundial são aquelas que 

viram na logística, não mais um setor de custos, mas sim uma área capaz 

de entregar valor aos clientes por meio de serviços. 

c) Dado ao aumento da oferta de produtos, as escolhas dos clientes são 

cada vez orientadas por um fator racional que busca atender suas neces-

sidades com o maior benefício possível, sobre o investimento necessário.

d) A logística pode agregar valo ao adicionar ao resultado (benefícios) uma me-

lhor prestação dos serviços, e assim fazer com o cliente perceba qualidade. 

e) Estamos na "Era da Conveniência", e nesta, o cliente sempre prefere o pro-

duto que esteja disponível na hora desejada e com o menor esforço possível.
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19. Complete as lacunas da frase abaixo: 
__________ de serviço se manifesta por meio de todas as __________ ne-

cessárias para receber, aceitar, processar, enviar e faturar os pedidos dos 

__________, bem como, controlar possíveis falhas nas atividades e __________ 

que o cliente fique __________ com o serviço prestado. 

Agora, assinale a alternativa que contém a sequência correta:

a) Logística; informações; clientes; buscar; feliz.

b) Nível; atividades; clientes; assegurar; satisfeito.

c) Nível; posturas; varejistas; assegurar; convencido.

d) Qualidade; etapas; fornecedores; recomendar; paciente.

e) Logística; qualidades; atacadistas; convencer; paciente.

20. Marque a alternativa INCORRETA, sobre os principais custos que 
tendem a variar com o nível de serviço proporcionado:

a) Custo Fixo.

b) Custo de manter estoque.

c) Custo de embalagem especial

d) Custo de processamento dos pedidos.

e) Custo de transporte (modais diferentes).

21. Marque a alternativa INCORRETA em relação aos trade-offs (esco-
lhas) na logística:

a) Entre custos e nível de serviços.

b) Entre transporte e modais de transporte.

c) Entre clientes com diferentes rentabilidades.

d) Entre produtos com diferentes rentabilidades.

e) Entre fazer estoque e não atender à demanda extra.

22. Marque a alternativa INCORRETA  em relação aos benefícios da 
gestão e controle da qualidade nos serviços:

a) Possibilitar o aumento da produtividade.

b) Aumentar os custos e reduzir os preços.

c) Reduzir a sensibilidade aos preços praticados.

d) Gerar mais uma fonte de idéias para a empresa.

e) Reduzir o impacto das estratégias dos concorrentes.
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23. Em relação à qualidade e serviços, marque “V” para verdadeiro e 
“F” para falso nas proposições abaixo:

(   ) Quando as expectativas são maiores que as percepções, a qualidade 

percebida é adequada.

(   ) A qualidade percebida está relacionada com o nível de satisfação do clien-

te, logo a satisfação é função do desempenho percebido e das expectativas.

(   ) Quando as expectativas equivalem às percepções, a qualidade percebi-

da é inaceitável.

(   ) São vários os fatores que influenciam a formação das expectativas nos 

clientes, entre eles a qualidade.

(   ) Quando as expectativas são menores que as percepções, tem-se que a 

qualidade percebida é boa.

Agora, marque a alternativa que contém a sequência correta:

a) F; V; F; V; V.

b) F; V; F; F; V.

c) V; V; F; F; V.

d) V; F; V; F; V.

e) F; V; V; F; V.

24. Em relação às expectativas e percepções, relacione as colunas 
abaixo: 

( 1 ) Expectativas 

( 2 ) Percepções 

(   ) Necessidades e desejos

(   ) A forma como os clientes avaliam os produtos

(   ) Preço e experiência anterior

(   ) Avaliação e julgamento 

Agora marque a alternativa que contém a sequência correta:

a) 1; 1; 1; 2.

b) 2; 1; 2; 1.

c) 1; 2; 2; 1.

d) 2; 2; 1; 1.

e) 1; 2; 1 2.

25. Em relação à implantação da qualidade em serviços, marque a al-
ternativa correta:

a) A qualidade não garante um certificado, contudo, um certificado garan-

te a qualidade de um produto.

b) Para proporcionar a máxima satisfação ao consumidor, é preciso que o 

produto (bem e/ou serviço) tenha um preço baixo.
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c) A essência da abordagem estratégica da qualidade é muito simples e 

pode ser resumida de acordo com os procedimentos da gestão da quali-

dade da empresa.

d) A pesquisa com os consumidores visa compreender suas reclamações. 

Neste sentido a pesquisa só serve para melhorar a qualidade depois da 

execução do serviço.

e) A cultura orientada para a qualidade, busca a padronização e melhoria 

dos processos, por meio do comprometimento de todos os funcionários 

para a filosofia de melhoria contínua.

26. Preencha as lacunas nas frases abaixo: 
•	 As empresas voltadas para o cliente devem priorizar as _____________, 

uma vez que para implantar qualidade, pesquisar é uma necessidade.

•	 Ao ser aceito que qualidade é a _____________ ao uso, ao visar a me-

lhoria contínua de seus serviços, todos os esforços de uma organização 

voltada para atender seus clientes, terá um alvo _____________.

•	 São os _____________ dos produtos e não seus _____________ que têm 

a última palavra até que ponto o mesmo atende às suas necessidades e 

satisfaz suas expectativas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de palavras que preenche 

corretamente as lacunas das frases.  

a) percepções, adequação; fixo; gestores; consumidores.

b) pessoas, adequação; fixo; consumidores; fornecedores.

c) pesquisas, adequação; móvel; consumidores; fornecedores.

d) pesquisas, expectativa; móvel; fornecedores; consumidores.

e) comunicações, percepção; móvel; fornecedores; consumidores.

27. Em relação à Trilogia de Juran, marque a alternativa INCORRETA:
a) A fase de planejamento da qualidade é oprimeiro processo gerencial.

b) Na segunda fase ou passo da referida trilogia, tem-se os passos para o 

controle da qualidade.

c) A terceira e última fase ou passo da trilogia, tem-se o processo de me-

lhoria da qualidade.

d) Na fase de planejamento busca-se produzir níveis de desempenho supe-

riores e inéditos de qualidade.

e) Identificar os consumidores e clientes, bem como determinar suas neces-

sidades, são passos da primeira fase.
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28. A partir dos conceitos sobre gestão da melhoria dos serviços e da 
rotina, complete as lacunas da frase abaixo:

Visando a previsibilidade e a competitividade da empresa focada em servi-

ços, esta deve estar voltada à _____________, à _____________ e, dependen-

do da urgência, da melhoria _____________.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de palavras que preenche 

corretamente as lacunas da frase. 

a) qualidade; clientela; contínua.

b) melhoria final; qualidade; radical.

c) qualidade; padronização; contínua.

d) globalização; qualidade; impossível.

e) melhoria contínua; padronização; radical.

29. Assinale a alternativa INCORRETA, em relação aos conceitos sobre 
gestão da melhoria e da rotina dos serviços:

a) As pequenas melhorias gradativas e contínuas são mais fáceis de serem 

gerenciadas.

b) As melhorias radicais inserem na empresa uma mudança muito forte, o 

que provoca um impacto na forma de produzir ou realizar o serviço.

c) As pequenas melhorias gradativas e contínuas, buscam resultado de for-

ma urgente, trazendo grande mudança na empresa.

d) As melhorias radicais podem provocar traumas e aumento do estresse, 

bem como, são mais difíceis de serem gerenciadas e requerem altos in-

vestimentos, nem sempre possíveis de serem absorvidos pela empresa.

e) Para que a melhoria seja contínua, também conhecida por Kaizen, deve 

haver um gerenciamento da melhoria (busca de novos resultados), bem 

como, da rotina (estabelecer os padrões).

30. A busca pela melhoria dos resultados e decorrente gerenciamento 
da rotina, sempre levam a empresa a adotar práticas dos líderes.  
Marque a alternativa INCORRETA em relação a essas práticas: 

a) Gestão por fatos e feedbacks.

b) Percepção extraordinária dos consumidores.

c) Estratégia de gestão focada para o valor voltada ao consumidor.

d) Aprimoramento contínuo dos produtos (bens e serviços) e processos.

e) Compromisso com a qualidade somente nos níveis gerenciais, uma vez 

que são estes que definem as estratégias da empresa.
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31. A partir do entendimento dos conceitos sobre indicadores, mar-
que a alternativa INCORRETA: 

a) Servem para medir o grau de atingimento de um objetivo ou de uma 

meta.

b) A natureza de um indicador está relacionada aos objetivos organizacio-

nais e do estabelecimento de metas.

c) O uso de indicadores serve de apoio para detectar as causas e os efeitos 

de uma ação, bem como, para avaliar seus resultados.

d) Na prática, os indicadores podem ser agrupados em categorias que indi-

caram o grau de controle que a organização quer ter sobre eles.

e) Somente são empregados na avaliação do desempenho  dos processos 

organizacionais, diretamente ligados com a meta principal da organiza-

ção, Isto é, ligados à estratégia.

32. Sobre o uso de indicadores, marque V para verdadeiro e F para falso:
 I. (   ) Um indicador é um mecanismo de avaliação formulado em ba 

  ses mensuráveis, ou seja, são quantitativos.

 II. (   ) Indicadores são subjetivos, isto é, são qualitativos. 

 III. (   ) São expressos por números e seus valores associados a escalas  

  contínuas. 

 IV. (   ) Não apresentam características e objetivos bem definidos, bem 

como, não expressam o resultado de uma ação estruturada e planejada

 V. (   ) Com o emprego dos indicadores se evita a tomada de decisões 

baseadas em conceitos subjetivos, tais como bom ou ruim, rápido ou 

demorado, melhor ou pior.

Marque a alternativa correta:

a) As alternativas II e IV são falsas.

b) Somente a alternativa IV é falsa.

c) Todas as alternativas são verdadeiras.

d) Somente a alternativa I e V são verdadeiras.

e) Somente as alternativas III e V são verdadeiras.

33. A partir do entendimento de indicador, assinale a alternativa que 
NÃO apresenta as características de um bom indicador:

a) São sempre relevantes e proporcionam um contexto.

b) Devem fluir ao longo da empresa e são baseados em padrões organizacionais.

c) Devem refletir direcionadores estratégicos e serem definidos pelos executivos.

d) Criam empowerment nos usuários, bem como, conduzem a ações positivas. 

e) São baseados em dados subjetivos, contudo, são difíceis de serem com-

preendidos.
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34. Relacione as colunas, a partir do entendimento das diferentes ca-
tegorias ou classes dos indicadores: 

( I ) Indicadores de inputs 

( II ) Indicadores de processo 

( III )  Indicadores de outputs

(   ) Refletem a eficácia, ou seja, se 

as tarefas e/ou processo foram 

efetivamente realizadas

(   ) Indicam se as tarefas e/ou processo 

estão sendo realizados adequadamente, 

ou seja, dentro do esperado

(   ) São exemplos desse indicador: espaço 

físico necessário no armazém, funcionários 

qualificados, infra-estrutura física

(   ) Estão relacionados aos recursos 

necessários para execução de 

determinada atividade ou processo

(   ) Acuracidade da localização física, 

produtividade na separação dos pedidos, 

entregas realizadas dentro prazo, são 

alguns exemplos desse indicador.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) III; II; I; I; II.

b) III; II; I; II; I.

c) II; I; III; III; II.

d) I; II; III; II; I.

e) II; III; I; I; II.

35. Sobre os conceitos e práticas de indicadores, marque V para as 
frases verdadeiras e F para as falsas.

 I. (   ) Os indicadores de inputs estão relacionados aos recursos necessá-

rios para execução de determinada atividade ou processo.

 II. (   ) Os indicadores de outputs indicam se as tarefas e/ou processo 

estão sendo realizados adequadamente, ou seja, dentro do esperado 

 III. (   ) Os indicadores de processo ou de resultado refletem a eficácia, 

ou seja, se as tarefas e/ou processo foram efetivamente realizadas. 

 IV. (   ) Na logística, dada a sua pouca importância como atividade 

empresarial, a medição do desempenho por meio de indicadores, não é 

muito empregada.

 V. (   ) Os indicadores na logística podem ser empregados em todas as 

áreas, bem como, abrangendo a performance de diversas atividades e 

por todos os níveis (estratégico, tático e operacional).
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Marque a alternativa correta:

a) V; V; V; V; V.

b) V; V; F; F; F.

c) F; F; F; F; F.

d) V; F; F; V; F.

e) F; V; V; F; V.

36. Relacione as colunas, a partir dos conhecimentos sobre os quatro 
períodos da evolução da logística integrada.

( 1 ) Primeiro período 

( 2 ) Segundo período 

( 3 ) Terceiro período

( 4 ) Quarto período

(   ) Neste período, teve-se como resultado os 

benefícios de ter melhores serviços utilizando 

menores custos.

(   ) Neste período, verifica-se entre outros 

fatores, o desenvolvimento de parcerias entre 

empresas e alianças estratégicas de negócios.

(   ) Neste período, apresentam-se quatro gran-

des desenvolvimentos e que são fatores que 

contribuíram para o nascimento do conceito, 

entre eles, o aumento na preocupação com o 

serviço ao cliente

(   ) Neste período, a principal característica 

foi a mudança nas prioridades de gestão dos 

recursos das empresas.

Marque a alternativa correta:

a) 4; 2; 1; 3

b) 2; 4; 3; 1

c) 1; 3; 2; 4

d) 2; 4; 1; 3

e) 2; 4; 3; 1
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37. Sobre relacionamento na cadeia de suprimento e alianças estraté-
gicas em distribuição, marque V para  alternativa verdadeira e F 
para alternativa falsa:

 I. (   ) Os canais de suprimento são formados por participantes que não 

dependem uns dos outros. 

 II. (   ) A dependência mútua entre os membros da cadeia ajuda a criar 

e manter as alianças estratégicas, oferecendo incentivo à cooperação 

entre as partes. 

 III. (   ) A aliança é a união entre duas ou mais empresas que possuem 

objetivos diferentes, porém, torna-se estratégica quando essas uniões 

são de curto prazo.

 IV. (   ) Através da cooperação entre os membros e da sinergia que 

criam, as empresas desejam que as alianças proporcionem uma maior 

competitividade.

 V. (   ) A competitividade se dá, reduzindo ou acabando com atividades 

duplicadas e aumentando a eficiência no compartilhamento das infor-

mações entre os integrantes da cadeia.

Agora assinale a alternativa correta:

a) I e V são falsas.

b) I e III são falsas.

c) Todas são verdadeiras.

d) III e V são verdadeiras.

e) Somente II e IV são verdadeiras.

38. Podemos perceber que os pilares que sustentam a aliança estraté-
gica nos relacionamentos da cadeia de suprimentos, estão firma-
dos nas seguintes variáveis, EXCETO:

a) Confiança;

b) Maior lucro;

c) Compromisso;

d) Interesses comuns;

e) Honestidade.
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39. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao nível de serviço 
no comércio eletrônico:

a) O cliente moderno tem se tornado cada vez mais impaciente em relação a de-

moras nos serviços, falta de produtos e erros no processamento de pedidos. 

b) As compras pela internet e maior visibilidade no andamento do pedido 

tem ajudado na melhoria da qualidade dos serviços.

c) Os compradores pela internet têm pouca paciência com itens que estão 

no estoque, mas que precisam ser entregues.

d) Os sistemas de rastreamento ajudam a diminuir a ansiedade quando o 

cliente quer seu produto entregue imediatamente.

e) No geral, os tempos de ciclo dos pedidos, incluindo a variabilidade, es-

tão sendo aumentados, em face do aumento no volume das transações, 

mesmo nas empresas que focam o cliente.

40. Em relação ao surgimento e evolução do comércio eletrônico, mar-
que “V” para verdadeiro e “F” para falso.

 (   ) Atualmente está muito cômodo efetuar a compra de um determi-

nado produto. Basta acessar a algum site de vendas e realizar a aquisi-

ção do produto necessário ou desejado.

 (   ) No Brasil, devido à baixa integração do sistema logístico, o comércio 

eletrônico praticamente não evoluiu até os dias atuais.

 (   ) A popularização da internet e os dispositivos móveis com acesso a 

internet são os principais fatores que vem contribuindo para crescimen-

to do comércio eletrônico.

 (   ) O comércio eletrônico é uma tendência.

 (   ) Para a prática do comércio eletrônico basta ter alta tecnologia.

Agora assinale a alternativa que contém a sequência correta:

a) V; F; V; V; F.

b) F; V; V; V; F.

c) V; F; V; F; V.

d) F; V; F; V; F.

e) V; V; F; F; F.
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41. Sobre os diferenciais competitivos do comércio eletrônico em rela-
ção ao varejo tradicional com base logística, é INCORRETO afirmar: 

a) No comercio eletrônico, o estoque é virtual, ou seja, pode estar em qual-

quer lugar para ser entregue.

b) O comércio eletrônico possui grande diferencial competitivo, ou seja, uma 

grande oportunidade para eliminar ou reduzir custos na cadeia logística.

c) Em um varejo convencional necessariamente deve haver espaço físico 

para abrigar os produtos, os funcionários e clientes. No caso do e-com-

merce, todos esses recursos são virtuais.

d) Para termos um elevado nível de serviço, no caso do comércio eletrônico, 

temos que ter produtos sempre disponíveis para pronta entrega, gerando 

níveis elevados de estoque.

e) Em transações eletrônicas de compra e venda, muitas vezes o produto sai 

direto do fabricante para a casa do consumidor, em uma operação que 

chamamos de estoque compartilhado.

42. A partir dos conhecimentos sobre a logística no comércio eletrôni-
co, marque a alternativa que contém os pontos de analise que po-
dem ser de vantagem competitiva para o serviço de e-commerce:

a) Tipo de produto, quantidade, redistribuição, desvantagem.

b) Monitoramento, estoque, mercado de nicho, distribuição, potencial, 

crescimento, tempo e distância.

c) Dependência, falta de estoque, falta de qualidade e falta de monitoramento.

d) Diminuição das vendas, aumento da competitividade e falta de qualidade 

dos produtos.

e) Monitoramento, estoque, mercado de nicho, distribuição, potencial, 

crescimento, tempo e atraso nas entregas.
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43. Escreva “V” para verdadeiro e “F” para falso nas frases que tratam 
sobre o desempenho logístico no varejo virtual, e também, sobre 
o ciclo de pedido logístico no comércio eletrônico e impacto de 
crescimento:

(   ) O processo de atendimento de pedidos e a logística de distribuição atu-

almente são os principais gargalos do comércio eletrônico.

(   ) As experiências positivas vividas por consumidores na compra realiza-

da pela internet, são na sua maioria, em função ao cumprimento dos 

prazos de entrega.

(   ) Este modelo de negócio é extremamente dependente da logística, na 

qual já existe uma excelente preparação dos operadores logísticos para 

atender o aumento da demanda.

(   ) Todas as empresas que operam no varejo virtual estão apresentando 

resultados positivos, e a maioria gera altos lucros e atingem resultados 

excelentes sobre os investimentos.

(   ) A agilidade no tempo de processamento e aprovação do crédito é um 

exemplo de evolução no desempenho logístico, porém, muito ainda 

precisa ser feito quanto ao planejamento de transporte e distribuição. 

Agora, marque a alternativa que contém a sequência correta:

a) V; V; F; F; V.

b) F; V; F; V; V.

c) V; F; F; F; V.

d) F; V; F; F; F.

e) V; V; V; F; F.

44. Ter um bom resultado no aspecto logístico no comércio virtual 
pode gerar resultados positivos. Marque a alternativa que NÃO 
faz parte desses resultados positivos:

a) Melhoria nos níveis de serviço.

b) Menor número de acidentes nas rodovias.

c) Aumento das vendas.

d) Redução dos custos.

e) Menor número de desistência por parte dos consumidores.
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45. Complete as lacunas nas frases abaixo que trata sobre a terceiri-
zação na logística: 

•	 Nesta última década, em todo o mundo, a maioria das empresas buscou 

se reestruturar para operacionalizar de forma mais _____________ suas ati-

vidades logísticas, e uma das alternativas encontradas foi _____________ . 

•	 Assim sendo, muitas empresas optaram por terceirizar suas atividades lo-

gísticas, entregando aos prestadores de serviços logísticos não somente as 

atividades _____________, mas também, as mais _____________.Podemos  

então dizer que atualmente no Brasil, a terceirização das atividades logísti-

cas é uma _____________. 

a) prática; o e-commerce; trabalhosas; práticas; moda.

b) alternativa; a terceirização; técnicas; lucrativas; moda.

c) eficiente; a terceirização; operacionais; estratégicas; realidade.

d) lucrativa; o comércio virtual; operacionais; incômodas; tendência.

e) eficiente; a terceirização; estratégicas; operacionais; necessidade.

46. Relacione as colunas que tratam sobre as atividades logísticas 
mais terceirizadas: 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência de palavras que preenche 

corretamente as lacunas das frases. 

( I ) Atividades Básicas

( II ) Atividades intermediárias

( III ) Atividades Sofisticadas

(   ) O índice de terceirização desse grupo é 

de aproximadamente 50%.

(   ) Apresentam os maiores potenciais de 

crescimento para os próximos anos.

(   ) Compreende as atividades de transpor-

te de distribuição, transferência e supri-

mento e o desembaraço aduaneiro.

(   ) O índice de terceirização desse grupo é 

de aproximadamente 38%.

(   ) São aquelas que apresentam o maior 

índice de terceirização, em função 

do seu alto grau operacional e pouco 

estratégico. São elas: o transporte de 

distribuição, transferência e suprimento 

e o desembaraço aduaneiro.

 Agora marque a 

alternativa que apresenta 

a sequência correta:

a) III; II; I; III; I.

b) II; III; III; I; III.

c) I; II; III; II; I.

d) II; I; I; III; II.

e) II; III; I; III; I.
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47. Analise as proposições que comparam as atividades da terceiriza-
ção da logística no Brasil com a de outros países. 

 I. No Brasil, na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, a atividade de 

transporte é a mais terceirizada.

 II. A atividade de desembaraço aduaneiro no Brasil evidencia um forte 

entrave logístico, dado às inúmeras legislações e exceções em vigor 

para as operações de importação e exportação.

 III. A dificuldade da atividade de desembaraço aduaneiro no Brasil, leva 

as empresas a buscarem nos PSLs, uma maior qualificação nesta área.

 IV. A atividade de logística reversa no Brasil também é muito inferior às 

demais regiões pesquisadas.

 V. As atividades de armazenagem e montagem de kits no Brasil são as 

mais altas que a média internacional.

Agora marque a alternativa correta:

a) V está correta;

b) I e II estão corretas;

c) I; II e III estão corretas;

d) I; III w IV estão corretas;

e) Todas as proposições estão corretas.

48. Em relação às vantagens e desvantagens da terceirização, marque 
V para verdadeiro e F para falso:

 I. (   ) Flexibilidade

 II. (   ) Redução de custos

 III. (   ) Ajuste às novas tecnologias 

 IV. (   ) Permite maior controle sobre as operações

Marque a alternativa correta:

a) F, F, V, V.

b) F, V, F, F.

c) V, V, F, V.

d) V, V, V, F.

e) F, V, F, V.
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49. São os critérios mais importantes utilizados na escolha de um 
Prestador de Serviço Logístico (PSC) exceto: 

a) Preço cobrado

b) Saúde financeira

c) Certificação ISO

d) Qualificação do pessoal

e) Experiência anterior na atividade terceirizada

50. Preencha as lacunas da frase abaixo que trata sobre o novo perfil 
do profissional de logística:

•	 O profissional de logística deve ser capaz de oferecer resultados extrema-

mente relevantes dentro dessa nova forma de gestão e, principalmente, 

na área de _____________. Contudo, o cenário atual para o profissional de 

logística não é nada _____________ . São muitos os _____________ a serem 

enfrentados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de palavras que completam 

adequadamente as lacunas da frase:
a) serviços; fácil; desafios.

b) estoques; fácil; riscos.

c) transportes; complexo; custos.

d) armazenagem; fácil; elementos.

e) terceirização; complicado; desafios.
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