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RESUMO

Diante da tendência de terceirização das atividades nas cadeias de
abastecimento, a presente dissertação teve como objetivo propor e analisar uma
escala para avaliar o desempenho de operadores logísticos. A literatura
concernente a serviço logístico permitiu identificar as dimensões de desempenho
mais utilizadas em logística e que serviram como base para avaliação da
performance dos operadores logísticos. Para essa avaliação, foi realizada
pesquisa de natureza descritiva com abordagem quantitativa. A unidade de
análise é a cadeia produtiva de alimentos perecíveis da empresa GAMA, em
particular os fornecedores de primeira camada ALFA e BETA que atendem a sua
cadeia produtiva. Para pesquisar os elementos que compõem a população alvo,
foram selecionados profissionais da área de compras e logística. O modelo
analítico proposto e analisado é formado pelo modelo de mensuração e pelo
modelo estrutural. O modelo de mensuração apresenta as principais dimensões
do serviço logístico, descritas no referencial teórico, com seus respectivos
indicadores, que fundamentaram as questões formuladas no questionário de
pesquisa. Por outro lado, o modelo estrutural estabelece as relações entre os
construtos do modelo conceitual e que passaram a constituir as hipóteses a serem
testadas. Após as validações do modelo de mensuração e do modelo estrutural, a
escala proposta foi aplicada para comparar o desempenho dos operadores
logísticos atuantes na cadeia produtiva pesquisada. Foi realizado o teste não
paramétrico de Mann-Whitney para confrontar o desempenho nas dimensões
formadoras do serviço logístico. O teste realizado pode identificar as diferenças
mais significativas e possibilita ranquear os operadores com base na performance
das dimensões do serviço logístico. A formulação e validação de uma escala para
avaliação do serviço logístico constituíram as principais contribuições do presente
estudo.
Palavras-chave: Cadeia de suprimentos, Escala para avaliação, Operador
logístico, Serviço logístico.

ABSTRACT

Faced with the tendency to outsource activities in supply chains, this dissertation
aimed to propose and analyze a scale to evaluate the performance of logistics
operators. The literature on logistics service allowed identifying the performance
dimensions most used in logistics and which served as a basis for evaluating the
performance of logistics operators. For this evaluation, we conducted a descriptive
research with a quantitative approach. The unit of analysis is the productive chain
of perishable foods of the company GAMA, in particular the suppliers of first layer
ALFA and BETA that serve its productive chain. In order to research the elements
that make up the target population, professionals from the area of procurement
and logistics were selected. The analytical model proposed and analyzed is
formed by the measurement model and the structural model. The measurement
model presents the main dimensions of the logistic service, described in the
theoretical framework, with their respective indicators, which substantiated the
questions formulated in the research questionnaire. On the other hand, the
structural model establishes the relationships between the constructs of the
conceptual model and that are hypotheses to be tested.
After the validation of the measurement model and the structural model, the
proposed scale was applied to compare the performance of the logistic operators
in the productive chain surveyed. The non-parametric Mann-Whitney test was
performed to compare performance in the dimensions that form the logistics
service. The test performed can identify the most significant differences and
enables operators to be ranked based on the performance of the logistics service
dimensions. The formulation and validation of a scale for evaluation of the logistics
service were the main contributions of the present study.

Keywords: Supply chain, Scale for evaluation, Logistic operator, Logistics
service.
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1 Introdução
Nos anos 1990, segundo Novaes (2001), consolidou-se no contexto mercadológico
mundial, a necessidade de melhorias estratégicas na área tecnológica que
ressaltaram nas organizações a importância do setor de logística para a gestão da
cadeia de suprimentos, incluindo o transporte de insumos e movimentação de
materiais.
De acordo com Fleury (2004), a logística no Brasil passou por importantes mudanças
em suas práticas de negócios, seja de eficiência, de qualidade, de disponibilidade de
infraestrutura de transporte e de comunicações, elementos indispensáveis para a
construção de uma logística moderna.
Esse movimento foi se transformando de forma exponencial e as empresas passaram
a perceber que a logística não é apenas um setor dentro de sua organização, mas um
departamento que tem a capacidade de agregar valor para o negócio, podendo
contribuir para alterar significativamente os resultados.
De acordo com Christopher (2016), a logística é em essência uma orientação e uma
estrutura de planejamento que visam criar um único plano para o fluxo de produtos e
informações e assim, obter vantagens competitivas no mercado.
Os efeitos de modernizações em infraestrutura logística sobre as condições gerais de
eficiência da economia são expressivos. A disponibilidade de uma infraestrutura
adequada potencializa ganhos de eficiência ao sistema produtivo como um todo
promovendo ganhos de competitividade e redução de custos. (CHRISTOPHER 2016).
Os anos 2000 vieram acompanhados de um crescimento da literatura especializada
que enfoca as relações entre a infraestrutura e crescimento econômico baseados em
desenvolvimento logístico. Christopher (2016) diz que a gestão da cadeia de
suprimentos envolve uma mudança significativa das tradicionais relações que
caracterizaram a convivência entre fornecedores e clientes do passado, que por
muitas vezes se mostraram distantes e até conflitantes.
O foco da gestão da cadeia de suprimentos está agora baseado na cooperação, na
confiança e no reconhecimento que, o resultado total conquistado pode ser maior que

10

a soma dos ganhos das partes envolvidas.
Para Bowersox e Closs (2001), o principal desafio da logística é balancear as
expectativas relacionadas ao nível de serviços e seus custos, de forma a alcançar os
objetivos do negócio onde, a chave para alcançar a liderança logística está em unir a
competência entre as expectativas e demandas centrais dos consumidores e a melhor
relação de custo - benefício onde raramente a estratégia logística desejada será
constituída pelo menor custo total ou pelo maior nível de serviço possível.
A terceirização dos serviços de logística, segundo Skjoett-Larsen (2000), que já foi
baseada no pilar redução de custos e na liberação de capital investido em ativos,
atualmente assume um papel estratégico, focada na melhoria do nível de serviço e
maior flexibilidade em relação aos requisitos dos clientes, como pode ser visto em
Christopher (2016)
As organizações têm buscado soluções externas para que possam se dedicar às suas
competências essenciais – core competences (Hamel; Prahalad, 2000), colocando os
operadores logísticos como provedores essenciais ao negócio, de forma que esses
possam contribuir para melhorar a percepção de satisfação dos clientes e
consequente alavancagem do desempenho das empresas (Bask, 2001).
Como salientado por Wong et al. (2000), os operadores logísticos também podem
colaborar com seus clientes gerando alguns outros benefícios operacionais, como:
redução de níveis de estoque, redução dos tempos de ciclo dos pedidos, dos prazos
de entrega e melhoria no atendimento aos clientes.
A expressão “Nível de Serviço” é utilizada por Ballou (2006), para definir o conceito de
atender as demandas dos clientes no tempo certo e ao menor custo possível. Este
então é utilizado como um indicador de monitoramento das atividades logísticas da
organização.
Segundo Novaes (2007), a tratativa das atividades logísticas como um sistema de
forma a garantir a eficiência reduzindo custos e otimizando tempo de entrega é a
chave para prover o nível de serviço adequado para gerar vendas e controlar custos.
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1.1 Contextualização
1.1.1 Nível de serviço ao cliente
O Serviço ao cliente está diretamente relacionado entre o marketing e o sistema
logístico. Lambert e Stock (1993) apresentam uma forma esquemática onde todas as
possibilidades de trade-offs se relacionam entre os componentes logísticos e o nível
de serviço ao cliente conforme figura 1.

‘

Figura 1
Trade-offs de custos e interface entre marketing e logística
Fonte: Lambert e Stock (1993)

Em organizações onde a relação entre marketing e sistema logístico não estão
expostas de forma objetiva, o processo logístico acaba se mostrando um conjunto de
atividades fragmentadas e normalmente não coordenadas, espalhadas por
departamentos que não interagem entre si.
Em alguns casos, atividades como transportes, armazenagem e processamento de
pedidos são vistas como atividade-fim, ao invés de ser atividade-meio que contribuem
para a otimização da logística integrada.
Para Bowersox e Closs (2001), o desempenho da logística em um ambiente
competitivo depende de sua compatibilidade com a estratégia de marketing da
empresa. Essa estratégia impacta nas dimensões de desempenho do serviço ao
cliente.
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Sharma et al (1995) acreditam que, em mercados competitivos, o entendimento das
expectativas dos clientes e a busca por excelência nos níveis de serviço criam uma
vantagem competitiva sustentável, visto que as melhorias introduzidas nesta variável,
serviço ao cliente, não são tão facilmente igualáveis quanto aos outros componentes
do marketing mix (preço – promoção – produto).

Para Novaes (2001), a logística moderna procura eliminar do processo tudo que não
tenha valor para o cliente, ou seja, tudo que acarrete somente custos e perda de
tempo. Movimentos como o ECR (Efficient Consumer Response) e QR (Quick
Response) visam, entre outras coisas, o enxugamento do processo logístico, criando
benefícios diretos aos consumidores.
A estratégia de Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR), de acordo com Lavratti
(2002), é utilizada principalmente na indústria de supermercados onde distribuidores e
fornecedores trabalham em conjunto para proporcionar maior valor ao consumidor
final.
Trata-se de um movimento baseado na mudança e na melhoria contínua que afeta
toda a cadeia de produção e distribuição de produtos de grande consumo.
O ECR tem como objetivo estabelecer um fluxo consistente de informações e
produtos da cadeia logística de abastecimento, tendo em conta a manutenção do
abastecimento do ponto de venda a custos baixos e estoques adequados.
O QR é baseado em tempo de resposta rápida e eficaz para munir a cadeia dessas
informações no sentido de melhorar as previsões e a programação.
A busca pela satisfação dos clientes através do nível de serviço em um ambiente
competitivo onde as organizações precisam ser flexíveis e inovadoras além de
eficientes em termos de custo, desperta uma necessidade que passa a ser vista com
um olhar mais apurado, como pode ser observado em Christopher (2016).
Segundo Barcelos (2002), é verificado um grau de dependência mútua entre as
organizações envolvidas no atendimento ao cliente onde uma diversa gama de
relacionamentos (fusões, joint ventures, consórcios, etc.), aproximam-se na formação
de alianças estratégicas.
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Vantagens logísticas como economia de escala na distribuição (através da
consolidação de cargas) e redução de volume de produtos e/ou partes em estoque
nas interfaces da cadeia de suprimentos são apontadas como os principais benefícios
para a formação dessas alianças.
O resultado esperado com alianças bem sucedidas é o fortalecimento das
organizações a fim de alcançar vantagem competitiva no seu negócio. Uma
cooperação bem sucedida exige que cada parceiro se comprometa, de acordo com
suas habilidades, sendo que uma série de pré-condições básicas e técnicas deve ser
estabelecida, de modo que a qualidade do serviço seja satisfeita.
Para Wanderley, Vasconcelos, Patriota e Oliveira (2011), o nível de serviço ao cliente
é um parâmetro que mede a qualidade do serviço prestado, identificando se a
organização está cumprindo o desempenho logístico contratado e esperado pelo
cliente.
Segundo Bowersox e Closs (2001), o nível de serviço pode ser mensurado em termos
de:
(1) disponibilidade: é a capacidade de ter o produto em estoque no momento em que o
cliente o deseja e é avaliada pela frequência da falta de estoque;
(2) desempenho operacional: compreende a velocidade, consistência, flexibilidade,
falhas e recuperação; e
(3) confiabilidade: é sinônimo de qualidade, a capacidade de manter níveis de
disponibilidade de estoque e de desempenho operacional planejados.
1.1.2 O operador logístico
Na última década, de acordo com Christopher (2016), a logística se consolidou,
entrelaçada com o marketing para suprir as necessidades das organizações quanto à
vantagem competitiva e estratégica. A prestação de serviços é um setor em fase de
crescimento e transformação.
O crescimento desse setor ocorre pelo fato das organizações terceirizarem cada vez
mais os serviços que não fazem parte da sua competência principal, porém, ao
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repassar esse serviço logístico, elas exigem que seja de forma integrada, que incluam
serviços de maior valor agregado para o cliente e com um adequado fluxo de
informações para a empresa referentes ao mercado, como observado em Figueiredo,
Fleury & Wanke (2003).
No Brasil de acordo com Fleury (2004) nota-se uma inclinação das organizações a
contratarem empresas para prestarem serviços logísticos e a forma de contratação
desses serviços está evoluindo tornando o processo de seleção mais complexo e
criterioso. As organizações desejam desenvolver e estabelecer um padrão de
serviços logísticos como referencial para um benchmarking.
Os prestadores de serviços logísticos de terceiros, segundo Christopher (2016), são
empresas fornecedoras de uma gama de atividades logísticas para seus clientes,
podendo oferecer centros de distribuição, gerenciamento das entregas com suas
frotas de transporte, realizar serviços com agregação de valor como reembalagens,
entre outros.
De acordo com Fleury (2000), os operadores logísticos podem ser fundamentalmente
de dois tipos: os baseados em ativos e os baseados em gestão e informação. No
primeiro caso o PSL (Prestador de Serviço Logístico) possuiria investimentos próprios
em armazéns, veículos, e etc.
Operadores baseados em informação estariam mais voltados à venda de know-how e
de capacidade analítica, empregando esforços na estruturação e controle da
operação através de subcontratação de ativos de terceiros.
Ainda segundo Fleury (2000), quanto à origem, os operadores poderiam ser
relacionados de duas formas: os que surgiram da ampliação de serviços e os
provenientes da diversificação do negócio original. Para os primeiros, as empresas
inicialmente prestavam serviços de armazenagem, transporte ou gestão da
informação e, mediante a constituição de parcerias ou aquisições, ampliaram a gama
de atividades oferecidas ao mercado.
No segundo grupo estão as empresas industriais ou comerciais que, em função do
elevado grau de eficiência de suas operações internas, passaram a disponibilizar o
serviço a terceiros.
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São várias as denominações encontradas na literatura para designar as empresas
prestadoras de serviços logísticos. Segundo Novaes (2001), operador logístico é o
prestador de serviços logístico (PSL) que tem competência em atividades logísticas,
desempenhando funções que podem englobar todo o processo logístico de uma
empresa, ou somente parte dela.
O operador logístico deve sempre buscar atender as necessidades do cliente
contratante e, dentro dessas necessidades é que o operador logístico precisa definir
suas funções, tendo sempre como objetivo principal gerar valor agregado ao serviço e
produtos do cliente contratante e diminuir seu custo logístico total.
O operador logístico deve possuir ferramentas adequadas para o tipo de serviço para
que foi contratado, executando todas as tarefas (inclusive as periféricas) que estão
associadas ao produto objeto do contrato, de forma que o cliente possa manter seu
foco voltado para o objetivo principal da organização.
Na literatura internacional, são usualmente utilizadas algumas denominações para se
referir aos operadores logísticos (logistics operators). Os termos variam desde
expressões como PSLs terceirizados (third-party logistics providers ou 3PL),
provedores de logística integrada (integrated logistics providers) e empresas de
logística contratada (contract logistics companies).
A denominação 3PL é a mais utilizada em nível internacional, embora no contexto
brasileiro, segundo Fleury & Ribeiro (2003), a tendência é utilizar a denominação
“OPERADOR LOGÍSTICO”.
Para ser capaz de atender às demandas de níveis de serviços solicitados pelos
clientes, o operador logístico necessita que todo seu corpo, seja de funcionários ou de
fornecedores, esteja envolvido com a missão de atender e superar as expectativas
dos clientes, pois, os resultados de um eficiente serviço logístico impactam no lucro da
empresa e este é, de acordo com Figueiredo (2004), a mola propulsora dos negócios
e interesse dos acionistas.
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1.2 Problematização
De acordo com estudo realizado pelo Centro de Estudos em Logística do Instituto
COPPEAD/RJ com embarcadores brasileiros em Figueiredo; Mora (2009), a redução
de custos encabeça a lista dos motivos pelos quais as empresas optam pela
contratação de um operador logístico.
Outras motivações, vistas em Fleury (2003) como, focar no core business, reduzir
investimentos em ativos, aumentar níveis de serviço e aumentar a eficiência
operacional, também são relevantes na tomada de decisão pela terceirização.
As diferenças nas preferências e necessidades dos clientes estão estimulando os
operadores logísticos a repensar seus aspectos estratégicos e três pontos de vista
contrastantes foram identificados em Langle, Dort, Ang e Sykes (2005):
- um operador logístico deveria fornecer somente um core service para que consiga
desempenhá-lo da melhor forma;
- um operador logístico deveria ser capaz de fornecer com eficiência diversos core
services;
- um operador logístico deveria se especializar em um ou dois core services e ser
capaz de subcontratar outros provedores para oferecer a seus clientes uma gama
mais completa de serviços, quando necessário. Desta forma o operador logístico se
tornaria seu único contato logístico para os clientes contratantes.
O interesse por trabalhar com um único contato logístico foi confirmado em pesquisas
conduzidas por Lieb & Bentz (2005), no entanto, embora a preferência seja esta, 60%
dos clientes que participaram da pesquisa reportaram que utilizam mais de um
operador logístico, seja devido a escala ou a cobertura geográfica.
No Brasil, seguindo a tendência mundial, o volume de serviços de maior valor
agregado está evoluindo, mostrando aos operadores logísticos a existência de espaço
para que expandam seu portfólio de serviços em áreas como soluções logísticas,
gestão de logística integrada e gestão compartilhada de estoques (FIGUEIREDO;
MORA, 2009).
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Dentre os serviços logísticos que requerem maior valor agregado está o atendimento
ao segmento de alimentação. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias da
Alimentação (ABIA), com uma movimentação em torno de R$ 185 bilhões ao ano, o
mercado de alimentação fora do lar representado por restaurantes, catering, fast food
e lanchonetes, representa a expressiva parcela de 27% deste montante.
Enquanto catering designa o fornecimento de refeições coletivas (restaurantes
empresariais, hospitais, escolas, companhias de aviação, entre outros), fast food
oferece, como principal benefício ao consumidor, rapidez e homogeneidade no
serviço de alimentação.
O grande desafio para empresas deste setor é organizar as cadeias de suprimentos
de diversos produtos como bebidas, congelados, refrigerados, panificados, de
limpeza, embalagens, entre outros.
Para atendimento a essas cadeias e suas exigências particulares, a Associação
Brasileira da Indústria de Armazenagem Frigorificada (ABIAF) afirma que é
necessário que o operador logístico atenda simultaneamente as atividades de gestão
de estoques, armazenagem, transportes e climatização.
Considerando as especificidades da Logística no setor de alimentos perecíveis, como
avaliar a performance dos operadores logísticos atuantes na cadeia produtiva?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo geral
Propor e analisar uma escala para avaliar o desempenho de operadores logísticos na
cadeia de suprimento no segmento de soluções em alimentação.
Para responder ao objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos
específicos:
1.3.2 Objetivos específicos
1. Propor uma escala que permita avaliar o desempenho de
operadores logísticos na cadeia de suprimento no segmento de
soluções em alimentação.
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2. Avaliar a confiabilidade e validade da escala proposta.
3. Aplicar a escala para medir a performance de operadores
logísticos na cadeia de suprimento no segmento de soluções em alimentação.
1.4 Justificativa
O operador logístico tem sido visto com maior atenção pelas empresas contratantes,
como uma orientação de competitividade do mercado tomador e prestador de serviços
logísticos, por se tratar de uma atividade relativamente nova no Brasil.
A evolução das competências dos operadores logísticos ganha importância à medida
que se desenvolvem e se aprimoram as cadeias de suprimentos.
De acordo com Fleury et al. (2000), atualmente os prestadores de serviços logísticos
se apresentam como elos integradores nas interfaces existentes nas diversas cadeias
de suprimentos sendo que em alguns sistemas podem estar presentes a montante,
durante e a jusante da cadeia de suprimentos que, quase sempre, são cadeias
distintas nessas operações, como o sistema de produção automobilístico, por
exemplo.
Ainda, Fleury et al. (2000) afirmam que o aumento da satisfação, resultado da
qualidade dos serviços desenvolvidos, são demonstrações claras da evolução que o
setor tem apresentado, comprovando a importância do comportamento exigente do
cliente e da mais aguçada percepção desse cliente sobre a importância dos serviços
logísticos.
É, portanto, neste cenário de discussão que este trabalho versa seus levantamentos e
observações buscando propor e analisar uma escala para avaliar o desempenho de
operadores logísticos na cadeia de suprimento no segmento de soluções em
alimentação.
Para a comunidade acadêmica, este trabalho poderá produzir referências para futuras
pesquisas, agregando informações aos pesquisadores uma vez que os estudos sobre
os níveis de serviço dos operadores logísticos ocorrem em diversos segmentos do
mercado.
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1.5 Estrutura da dissertação
O trabalho em questão foi estruturado em cinco capítulos conforme demonstrado na
figura 2. O primeiro contém a introdução ao tema abordado e sua contextualização, a
problemática, os objetivos pesquisados e a justificativa. O segundo capítulo traz a
fundamentação teórica descrevendo temas pertinentes a conceituação de operadores
logísticos, suas características, finalizando com as tendências em terceirização.
O terceiro capítulo trata da metodologia de pesquisa e sua natureza, a unidade de
análise e coleta dos dados. O quarto capítulo contempla os resultados da pesquisa
dentro da escala criada para avaliar o desempenho de operadores logísticos na
cadeia de suprimento no segmento de soluções em alimentação. Finalmente o sexto
capítulo traz as conclusões, limitações e sugestões para futuros trabalhos
acadêmicos.

Cap. 1
INTRODUÇÃO
Contextualização

Objetivos

Justificativa

Cap. 2
REF.
TEÓRICO
Conceituação
logística

Estratégia
competitiva
Desenvolv.
relaciona
mentos

Terceiriza-ção

Figura 2
Estrutura da dissertação
Fonte: elaborada pelo autor (2018).

Cap. 3
METODOLOGIA

Procedim.
metodológicos

Cap. 4
ANÁLISE DOS
RESULTADOS

Cap. 5
CONCLUSÃO
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2 Referencial Teórico
No referencial teórico são apresentados estudos realizados sobre o tema da
dissertação com a finalidade de fundamentar a teoria relacionada aos objetivos deste
trabalho. São explorados conhecimentos relacionados a conceituação e classificação
dos operadores logísticos bem como as principais diferenças entre transportador e
operador logístico.
São apresentados estudos que tratam dos desafios do operador logístico como
estratégia competitiva e ainda quanto ao desenvolvimento de relacionamentos,
característica fundamental para o sucesso na construção da relação entre contratante
e contratado.
2.1 Evolução da logística
O conceito de logística, para Carlsson e Sarv (1997), surgiu quando a economia do
pós-guerra passou a ser ditada pelo mercado, no qual os problemas dos clientes se
tornaram mais evidentes. Bowersox e Closs (2007) citam que logística não era um
conceito formal antes da década de 1.950.
Neste período, as funções logísticas eram consideradas como operações de apoio ou
de suporte à operação principal, não tendo interface ou coordenação entre as demais
funções de negócios (marketing, produção, finanças, recursos humanos, e outros),
gerando retrabalhos e desperdícios.
Em Lamberdt, Stock e Vantine (1998), tanto no âmbito acadêmico quanto na área de
negócios, referiam-se à logística utilizando-se de diversas denominações: distribuição
física, administração de materiais, distribuição, engenharia de distribuição, etc. Todos
estes termos diziam respeito à administração do fluxo de materiais ou de bens deste o
ponto de origem até o ponto de consumo.
A logística, de acordo com Carlsson e Sarv (1997), é um conceito de negócio que tem
relacionamento com diversas áreas: operações / produção, marketing, qualidade, etc.
Para Ballou (2006), a logística estuda como a gestão pode prover o melhor nível de
rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e aos consumidores através do
planejamento, organização e controle das atividades de suprimento, armazenagem,
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movimentação e distribuição, visando lidar com o planejamento e o controle do fluxo
de materiais provenientes de fornecedores e usuários finais.
A logística de um modo geral está cada vez mais focada na eficiência e eficácia do
desempenho de suas atividades e, em decorrência disso, no resultado do
desempenho operacional.
Além disso, de acordo com Flynn, Huo e Zhao (2010) a colaboração é um elemento
essencial na integração, em função de que a colaboração estratégica é necessária
para permitir a comunicação das atividades logísticas interfuncional e os esforços em
conjunto entre os parceiros de negócio.
Conforme

Christopher

(2007),

a

logística

é

um

processo

de

gerenciar

estrategicamente a aquisição, a movimentação e a armazenagem de materiais, peças
e produtos acabados bem como o fluxo de informação inerente, por meio da
organização de seus canais de marketing (ou de distribuição), de modo a poder
maximizar a lucratividade e a rentabilidade presente e futura por meio do atendimento
dos pedidos ao menor custo possível.
Isto inclui, de acordo com Kopczak (1997), toda a cadeia de fornecedores,
prestadores de serviço, fabricantes, distribuidores e revendedores, através de cada
material, produto, serviço e fluxo de informações.
Novaes (2007) salienta que a logística pode ser compreendida como um processo de
planejar, implementar e controlar, de maneira eficiente, o fluxo e a armazenagem de
materiais e de produtos, bem como os serviços e as informações associadas,
cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender
aos requisitos dos clientes e consumidores.
Assim, a logística, conforme Faria (2005), é a parte do processo da cadeia de
suprimentos que planeja, programa e controla, de forma eficiente e eficaz, a
expedição, o fluxo reverso e a armazenagem de bens e de serviços, bem como do
fluxo de informações relacionado, entre o ponto de origem e o ponto de consumo, com
o propósito de atender às necessidades dos seus clientes.
Aktas e Ulengin (2005) reforçam ainda que as empresas, ao adotarem o conceito de
logística, devem se concentrar no seu core business e, ao mesmo tempo, podem
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desenvolver a possibilidade de terceirizar suas atividades logísticas.
De modo geral, percebe-se que os autores são convergentes em assumir que a
logística tem como objetivo final atender às expectativas dos clientes ou dos
consumidores ao longo do tempo destacando ainda alguns aspectos relacionados à
definição de logística como: gestão da cadeia de suprimentos, serviços de
movimentação e de armazenagem, fluxo de materiais, melhoramento nos níveis de
serviço aos clientes, agregação de valor e consequente melhoria de resultados das
empresas.
A logística é, portanto, um elo entre o mercado e a empresa e ainda, entre empresa e
seus fornecedores. É Através da empresa que ocorre a coordenação dos fluxos de
materiais e de informações que possibilitam a busca de possíveis vantagens que lhe
diferenciem dos concorrentes proporcionando lucro e rentabilidade.
Quanto melhor coordenada a gestão logística, mais rápida será a resposta da
empresa ao mercado (DORNIER et al., 2000; BOWERSOX; CLOSS; STANK, 2003;
BALLOU, 2006; BOWERSOX; CLOSS, 2007).
No mercado globalizado, segundo observações de Visser (2007), ocorreram
inovações tecnológicas, ciclos de vida dos produtos mais curtos e uma constante
mudança no perfil e no comportamento dos consumidores, afetando o ambiente de
negócios de modo geral.
Os processos de negócios se tornaram mais especializados e com algumas
atividades externas aos domínios das empresas, sendo desenvolvidas por parceiros
de negócio.
Estas mudanças também influenciam o mercado de atuação dos operadores
logísticos, no qual as empresas precisam se focar nas suas competências essenciais
e, por esta razão, podem ocorrer a terceirização das atividades logísticas para
empresas especializadas.
Nesta interpretação, Christopher (2007) ressalta que uma vantagem competitiva pode
ser encontrada na capacidade da organização em se diferenciar de seus concorrentes
na percepção do cliente e pela capacidade de operar a baixo custo e consequente
maior lucratividade, em diferentes processos e atividades que produzem valor na
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forma de produtos e/ou serviços disponíveis ao consumidor.
Portanto, de acordo com Novaes (2007), a logística é a função de negócio que tem o
potencial e a capacidade de agregar valor à cadeia produtiva, valor relacionado às
dimensões de tempo, lugar, quantidade (ou volume) e qualidade além de informações,
eliminando processos ou atividades que não tem valor para o cliente.
A agregação de valor, portanto, poderá surgir por meio de entregas confiáveis e mais
rápidas, quantidades (lotes) menores, maior variedade de produtos e melhores
serviços ao cliente.
Estas facilidades poderão, em determinados mercados, tornar-se um diferencial
valioso na ótica dos compradores e, talvez, de difícil imitação por parte dos
concorrentes.
A logística busca soluções eficientes e eficazes, otimizadas em termos de custo e
nível de serviços. Assim, Novaes (2007) defende que a logística incorpora:
a) o cumprimento dos prazos ao longo da cadeia;
b) a integração efetiva e sistêmica entre todas as áreas da empresa;
c) a integração efetiva e estreita com seus parceiros (fornecedores, clientes e demais
parceiros);
d) a otimização dos processos de suprimentos, produção, comercialização e
distribuição, com a sua racionalização e redução de custos, sempre que possível; e
e) a satisfação dos clientes, com níveis de serviços adequados. Por consequência, o
objetivo final de todas as organizações é o equilíbrio entre os custos totais e a
manutenção de margens seguras para a consolidação e a perenização das empresas
(DORNIER et al., 2000; BOWERSOX; CLOSS; STANK, 2003; MILAN; 2006).
O desenvolvimento econômico global, de acordo com Bozarth et al. (2009), tornou
áreas que anteriormente trabalhavam de forma distinta como, compras, logística e
gerenciamento de operações, convergentes para a área de gerenciamento da cadeia
de suprimentos.

24

Reforça Ying e Dayong (2000), que a concorrência das cadeias de suprimentos
sobrepõem à concorrência entre empresas individuais, e somente quando a cadeia de
suprimentos atingir uma elevada competitividade a empresa poderá, efetivamente,
vislumbrar sua sustentabilidade no mercado de forma duradoura.
Desta forma, a gestão da cadeia logística, de acordo com Tan; Kannan; Hand’el
(1998), se concentra em como as empresas utilizam processos e seus fornecedores,
a tecnologia e a capacidade de melhorar alguma eventual vantagem competitiva,
sendo uma filosofia que se estende às tradicionais atividades intra organizacionais,
trazendo parceiros comerciais em conjunto com o objetivo comum de otimização e de
eficiência.
Para Bengtsson, Berggren e Lind (2005), isto motiva a terceirização de processos e de
atividades que não são o núcleo de competência das empresas, principalmente
porque as empresas estão procurando maior flexibilidade, eficiência operacional,
melhores níveis de serviços para seus clientes e um maior foco em seus negócios, e
tudo isso, com a possibilidade de obterem alguma melhoria de desempenho ou
alguma vantagem ao contratar operadores logísticos de acordo com Aguezzoul,
(2008).
Neste ambiente, com a complexidade dos serviços logísticos, aliada à necessidade de
redução de custos e à melhoria no nível de serviços aos clientes, a logística se tornou
um segmento capaz de racionalizar os recursos organizacionais e de otimizar o
processo produtivo das empresas (CRHISTOPHER, 1997).
Essa nova conjuntura foi responsável pelo crescimento da terceirização da logística,
dando origem aos operadores logísticos, empresas essas especializadas na
realização de atividades ligadas à logística, com conhecimento necessário para obter
a melhor eficiência das ferramentas disponíveis e possibilitando às empresas focarem
seus esforços em suas atividades principais.
Estas empresas, segundo Fleury, Avila e Wanke (1997), passam a ocupar um espaço
que anteriormente era ocupado pelas transportadoras, com o intuito de atenderam
aos objetivos estratégicos das empresas contratadoras.
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2.2 Conceituação de operadores logísticos
Em vista o uso generalizado e indiscriminado da figura do operador logístico no
mercado brasileiro, a Associação Brasileira de Logística (ABL), a Fundação Getúlio
Vargas (FGV) e a Associação Brasileira de Movimentação e Logística (ABML)
desenvolveram em conjunto uma definição para o termo sendo:
O prestador de serviços logísticos, especializado em gerenciar e executar
todas ou parte das atividades logísticas nas várias fases da cadeia de
suprimentos de seus clientes, agregando valor ao produto dos mesmos e que
tenha competência para, no mínimo, prestar simultaneamente serviços nas três
atividades básicas de controle de estoques, armazenagem e gestão de
transportes. Os demais serviços que possa ser oferecidos funcionam como
diferenciais de cada operador logístico.
Segundo Rao e Swarup (2001), a logística começou a ganhar importância na indústria
com a quebra do paradigma da produção em massa, reforçada ainda mais pela
filosofia do just in time e da manufatura enxuta, pois as empresas passaram a
demandar entregas de materiais e produtos em prazos e lotes menores, tornando a
logística uma atividade mais complexa e, sobretudo, requerendo especialistas para
gerenciá-la.
Surge então a necessidade da prestação de serviços logísticos e este crescimento
decorre em função das empresas preferirem focar em seu negócio central. Neste
processo surge a oportunidade da presença de um terceiro player, o operador
logístico, com capacidades para suprir as demandas por serviços logísticos de forma
integrada e customizada.
Com a tendência das empresas em terceirizar boa parte de suas atividades logísticas,
de acordo com Dornier et al., (2000), surge as parcerias com o operador logístico e
sua importância na competitividade do negócio principal vem evoluindo.
Nos Estados Unidos, com base em pesquisa realizada em 2004 por Bentz e Lieb
(2005), evidenciou-se que pelo menos 80% das grandes empresas manufatureiras
utilizavam os serviços dos prestadores de serviços logísticos. Como comparativo, a
mesma pesquisa realizada em 1991 resultou que o numero de empresas que
terceirizavam suas atividades logísticas não passavam de 38%. Para Lieb e Miller
(2002), a globalização dos mercados favoreceu a expansão dos operadores logísticos
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em maior escala.
Devido à velocidade com que novos produtos e novos mercados são desenvolvidos, é
de certa forma, difícil para as organizações preverem suas necessidades logísticas.
Mas para os operadores logísticos (logistics providers), segundo Lynch (2000), por
atuarem com diversos clientes e em diferentes mercados, e ainda por terem
necessidade de se atualizarem constantemente, desenvolvendo sua infraestrutura,
recursos humanos e tecnologias inerentes, apresentam maior conhecimento e
flexibilidade para oferecer soluções logísticas mais modernas e adequadas às
necessidades de seus clientes.
O operador logístico, para Coyle, Bardi e Langley (2003), é um fornecedor externo,
provedor de serviços que executa como transporte, armazenagem e distribuição,
oferecendo serviços de gestão e de operações de transportes, movimentação e
armazenagem de materiais e relativos ao controle de estoques.
No entanto existem outras atividades que são agregadas aos serviços de forma a
diferenciar um operador logístico dos demais, como montagem de componentes
(postponement), crossdocking, separação de pedidos, atividades de importação ou de
exportação, coleta programada tipo milk run, entre outros.
A terminologia de operador logístico, de acordo com Lieb e Miller (2002), surgiu nos
Estados Unidos da América na década de 1.980 e é fortemente difundida nos países
europeus com a denominação de Third-party Logistics Providers (3PL).
No Brasil, surge do conceito de terceirização de serviços logísticos (outsourcing) ou
logística contratada (contract logistics). Berglund, Sharman e Wandel (1999),
associam a expressão 3PL à empresa que oferece como contratada, os serviços de
operações e de gerenciamento de transporte, de movimentação e de armazenagem
de materiais ou produtos.
É consenso entre os autores que, para maior segurança entre as partes envolvidas,
deve existir um contrato de, no mínimo, um ano de vigência e também devem ser
previstas atividades de gerenciamento, análise de projetos e ainda, a possibilidade de
inserção de aditivos relacionando atividades como, administração de estoques e de
informações, acompanhamento e rastreamento de pedidos bem como outras
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atividades que agreguem valor ao cliente ou mesmo gerenciamento da cadeia
logística completa.
Fleury e Ribeiro (2001) abordam que, na década de 1.980, a tendência de integração
das atividades logísticas, entre duas ou mais atividades executadas de forma
coordenada, foi ficando frequente, levando autores a associar a expressão 3PL às
empresas com capacidade de fornecer mais de um tipo de serviço logístico de forma
integrada.
Para Van Laarhoven, Berglung e Peter (2000), um operador logístico engloba todo
tipo de atividades logísticas, por mais simples que sejam, não refletindo
necessariamente os avanços tecnológicos e operacionais de uma cadeia de
suprimentos (Supply Chain).
Então, para Aguiar (2001), um operador logístico é uma empresa que conduz o
planejamento, a implantação e o controle, de maneira eficiente, do fluxo de material
através da cadeia de abastecimento, assim como todos os serviços e informações
associados, desde a origem até o ponto de destino, satisfazendo as exigências dos
clientes.
2.2.1 Classificação dos operadores logísticos
Os operadores logísticos, segundo Novaes (2007) e Lynch (2000), podem ser
classificados pelos serviços prestados podendo ser:
A) Baseados em ativos: empresas que detêm ou alugam a terceiros ativos
tangíveis e oferecem outros serviços logísticos como ampliação natural de sua
atividade central;
B) Baseados em gestão e no tratamento de informações: empresas que operam
na gestão de atividades logísticas e que não detêm ou alugam ativos tangíveis,
mas oferecem aos seus clientes, recursos humanos e sistemas para
administrar toda ou parte de suas funções logísticas; e,
C) Híbridos ou integrados: empresas que oferecem serviços logísticos físicos e
administrativos de gestão simultaneamente.
De acordo com Colin e Fabbe-Costes (1995), são necessários a combinação de três
critérios para descrever o conjunto de atividades logísticas realizadas pelos
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operadores logísticos: a natureza das atividades, as características de circulação e
movimentação dos produtos como, por exemplo, os canais de distribuição, as
restrições físicas (peso, volume e exigências especiais como temperatura) e as
restrições de gestão (frequência, valor dos produtos e rotatividade / giros dos
estoques) e ainda a área geográfica atendida.
Conforme Sink, Langley e Gibson (1996), os operadores logísticos podem ser
classificados em cinco categorias:
1- Tipos de serviços prestados: podem ser classificados em especialistas
operacionais e os integradores, sendo que, os especialistas operacionais tem a
competência básica da excelência operacional e prestam serviços específicos
(transporte, armazenagem, consolidação de cargas ou etiquetagem). Os
integradores são capazes de prover uma solução logística completa, a partir de
um conjunto de serviços planejados e gerenciados integralmente.
2- Escopo geográfico de atuação: os operadores logísticos podem ser
classificados em regionais, nacionais ou globais. Percebe-se uma forte
tendência dos principais prestadores de serviços logísticos (PSL) a ampliarem
o espaço geográfico de atuação como forma de conseguirem maior utilização
para seus ativos.
3- Tipos de indústrias que atendem ou segmentação por cliente: visam uma maior
especialização e customização. Observa-se que nos Estados Unidos e Europa,
existe já instalada uma tendência à especialização com base no porte do
cliente.
4- Características dos ativos: a mais geral de todas as categorias de classificação
corresponde à propriedade dos ativos e dividem os operadores logísticos em
dois grandes grupos. O primeiro grupo possui e opera ativos de transporte e
armazenagem, enquanto que o segundo subcontrata os ativos e sua operação
com terceiros. Existem ainda os PSLs híbridos, que apesar de possuírem
ativos próprios também contratam e operam ativos de terceiros.
5- Atividades

de

origem:

algumas

empresas

tiveram

sua

origem

na

armazenagem, outras no transporte, a exemplo da FedEx, cuja origem remonta
a uma empresa exercendo atividades de entregas expressas.
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A origem dos operadores logísticos ainda pode ser classificada como:
a) ampliação de serviços: as fontes são as empresas especializadas em transporte ou
em armazenagem e ampliam a sua atuação para oferecer um serviço integrado de
logística para seus clientes;
b) diversificação de atividades: empresas industriais ou comerciais que, tendo
desenvolvido uma boa competência para o gerenciamento interno de suas operações
logísticas, decidem diversificar sua atividade por meio da criação de empresa ou
atividade prestadora de serviços logísticos para terceiros (Fleury, 2004).
Um melhor entendimento é possível através de alguns exemplos de operadores
logísticos apresentados na figura 3 abaixo com suas respectivas origens:

Surgimento pela ampliação de serviços
Exterior

Surgimento pela diversificação de atividades

Brasil

Exterior

Brasil

Ryder

Armazéns Columbia

Federal Express

DDF / Danzas

Roadway

Transp. Americana

UPS

Cotia Trading

TNT

Caterpillar

Marbo / Martins

Fritz Company

Mitsui Logistics

Exel
J.B. Hunt
Schneider
Figura 3
Exemplos de origens de operadores logísticos
Fonte: Fleury (2004, p. 134)

Segundo Alfredsson e Hertz (2003) a classificação dos operadores logísticos também
pode ser feita em relação aos serviços ofertados onde os operadores poderão ser:
a-

Tradicionais: oferecem serviços padronizados tais como, transferência,
armazenagem e distribuição;

b-

Desenvolvedores de serviços: são aqueles operadores que oferecem mix de
serviços de valor agregado, customizados e dedicados a um determinado
cliente;

c-

Adaptadores a clientes: destacam-se por absorver as atividades realizadas
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pelos clientes buscando melhor eficiência operacional sem necessariamente
investirem no desenvolvimento dos serviços.
De acordo com Bask (2001), no mercado, a comercialização de serviços logísticos
gera confusão, em virtude dos operadores logísticos afirmarem que podem fazer tudo
sem de fato possuírem toda a capacidade necessária. Desta forma, surgem várias
classificações, distinguindo principalmente entre os baseados em serviços logísticos
com ativos próprios e os serviços prestados sem envolvimento de ativos.
São exemplos de serviços logísticos baseados em ativos próprios: frota de
caminhões, armazéns próprios e focados na gestão e execução das atividades de
locação e utilização de transporte e armazenagem. E os não ativos das empresas com
base nas experiências e sistemas de informação e gestão orientadas para oferecer
serviços, subcontratação de atividade de distribuição física.
Cabe dizer que Berglund, Sharman e Wandel (1999) ressaltaram mudanças graduais
dos operadores de ativos próprios para sistemas com base em não ativos (ofertando
serviços específicos, competitivos e com baixo custo) e soluções (serviços
personalizados e complexos para alguns clientes), enquanto que Alfredsson e Hertz
(2003), classificam os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) em termos de suas
habilidades para resolução de problemas gerais e na medida de adaptação às
necessidades do cliente.
2.2.2 Diferenças entre transportadora e operadores logísticos
Fleury e Ribeiro (2001) ratificam que todo operador logístico pode ser considerado um
Prestador de Serviço Logístico (PSL), mas nem todo prestador, como exemplo, uma
transportadora, pode ser considerado um operador logístico. O operador logístico
surgiu para atender às necessidades do mercado que procura organizações ágeis,
com resposta para atender a uma demanda específica que pode surgir a qualquer
momento, em qualquer lugar.
Na figura 4, mostra-se a comparação entre as características gerais das
transportadoras de serviços tradicionais e os operadores logísticos.
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TRANSPORTADORA

OPERADORES LOGÍSTICOS

(Serviços Tradicionais)
Oferecem
serviços
genéricos
(commodities)
Tendem a concentrar em uma atividade
logística (transporte, estoques ou
armazenagem)
O objetivo da empresa contratante é a
minimização do custo específico à
atividade contratada

Contratos de serviços tendem a ser de
curto ou médio prazos (de 6 a 12 meses)
Know how tende a ser limitado e
especializado (transporte, armazenagem,
entre outros)
Negociações para os contratos tendem a
ser rápidas e em nível operacional

Oferecem
serviços
sob
medida,
customizados, personalizados
Oferecem múltiplas atividades de forma
integrada, como transporte, gestão de
estoques e armazenagem
Objetivo da contratante é reduzir os
custos totais da logística, melhorar os
serviços ao cliente e aumentar sua
flexibilidade e agilidade produtiva ou
operacional
Contratos de serviços tendem a ser de
longo prazo (entre 5 a 10 anos)
Possuem ampla capacitação de análise e
planejamento logístico, bem como de
toda as outras áreas ligadas às
operações da empresa
Negociações para os contratos tendem a
ser longas, em algo nível de gestão
(tático e/ou operacional)

Figura 4
Diferenças entre operadores logísticos e transportadores
Fonte: Fleury (2004)

As funções do operador logístico, de acordo com Fleury (2004), consistem em reduzir
os custos logísticos totais, gerar uma maior integração da cadeia de suprimentos e
melhorar o nível de serviços ao cliente. Destaca-se ainda que a integração da cadeira
de suprimentos, segundo Bowersox et al. (1989), tornou-se essencial para que uma
empresa obtenha algum tipo de vantagem competitiva.
Sendo assim, é possível destacar as principais diferenças entre um operador logístico
e uma transportadora, que atua na prestação de serviços tradicionais, com base nos
seguintes níveis:
A) operacional: ao contratar um transporte, a transportadora está preocupada em
atender a função isolada, não passando feedback sobre problemas com a carga. Em
contrapartida, o operador logístico além de fazer o básico, agrega também serviços
como o rastreamento da carga e a garantia da hora de chegada do produto no cliente;
B) tático: o relacionamento da transportadora com o cliente geralmente não é de longo
prazo. Caso a contratação seja para o controle de estoque, todo o serviço executado e
as melhorias implementadas não são difundidas para outras áreas ou setores da
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empresa-cliente.
Sheffi (1990) e Virum (1993) discorrem que as empresas de transporte evoluíram para
operadores logísticos, expandindo suas ofertas de serviços para se diferenciar da
concorrência.
Por seu turno, de acordo com Fleury (2004) o operador logístico procura agregar valor
e manter um relacionamento sob uma perspectiva de longo prazo, no qual ambas as
partes tendem a obter ganhos ou benefícios mútuos, e, neste caso, o operador
logístico se torna estratégico, fundamental para a organização na busca de novos
mercados ou na configuração de novas ofertas (produtos e/ou serviços), na redução
de custos, na agilidade e na segurança de suas operações no aumento de
flexibilidade e na competitividade da empresa a fim de manter e agregar clientes.
2.2.3 Vantagens e desvantagens da utilização do operador logístico
A combinação crescente da complexidade operacional e da sofisticação tecnológica
tem contribuído de forma decisiva para aumentar a demanda por empresas
operadores logísticos.
De acordo com Gracht e Darkow (2010), alguns fatores têm pressionado a logística no
sentido de se avolumarem em sua complexidade, são eles: proliferação de produtos,
ciclos de vida de produtos reduzidos, maior segmentação de mercados e clientes,
globalização e maior exigência de serviços agregados aos produtos. Isso contribui na
capacidade de adaptar-se rapidamente a flutuações de preços e demanda e a
diferentes exigências do mercado.
Neste sentido, Andersson e Norrman (2002) reiteram que os serviços prestado pelos
operadores logísticos diferem de outros serviços, pois auxiliam o desenvolvimento de
uma estreita relação business to business entre comprador (cliente) e o provedor do
serviço (operador logístico).
Para Dornier et al. (2000), as vantagens do uso de operadores logísticos está na
possibilidade de aporte consistente na penetração em novos mercados, na redução
dos riscos de investimento financeiro atrelados à propriedade dos ativos logísticos tais
como caminhões e armazéns, entre outros. Dentro de uma visão global, como no caso
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do acesso a novas tecnologias e soluções inovadoras, Bardi e Tracey (1991) reforçam
que o operador logístico também pode oferecer vantagens relacionadas aos custos
como redução dos investimentos em ativos (transformando custos fixos em variáveis)
e ainda nos custos de manutenção de máquinas e equipamentos.
Van Damme e Ploss Van Amsttel (1996) relatam que, por atenderem a diversos
clientes, as vezes de forma simultânea, os operadores logísticos são capazes de
utilizar melhor as suas capacidades e forças obtendo, desta forma, economia de
escala, o que provavelmente não seria possível ao seu cliente que teria sua força
trabalhando de forma individualizada.
Em acréscimo, são citados por Viswanathan, (2000) e Wong et al., (2000), outros
benefícios que incluem a redução nos níveis de estoque, tempo de ciclo de pedidos,
prazos de entrega e melhoria no atendimento ao cliente.
Por outro lado, para Dornier et al., (2000), as desvantagens podem ser identificadas
em quatro principais dimensões de análise:
1- Perda ou dificuldade de acesso a informações-chave do mercado: o contato
diário com fornecedores e clientes é fundamental para manter os gestores da
empresa sintonizados com as oportunidades e as ameaças do mercado.
2- Falta de percepção por parte do operador logístico acerca dos objetivos
mercadológicos do cliente contratante: no dia-a-dia as organizações são
obrigadas a fazerem escolhas (compensações, trade-offs) entre os diversos
objetivos relativos ao negócio (custos, margens de lucro, rentabilidade,
flexibilidade, entre outros).
3- Incapacidade do operador logístico em cumprir com suas obrigações e metas
compromissadas com o contratante: é o risco de o operador logístico, assumir
responsabilidades que não terá condições de cumprir, gerando prejuízos para
ambos os lados, e;
4- Dependência que pode ocorrer do cliente contratante em relação ao operador
logístico: a troca de um operador logístico ou até mesmo o retorno com a
operação então terceirizada para gestão interna (in-sourcing), pode causar
grandes transtornos como, deixar ativos na guarda de terceiros, informações e
know how, podendo causar aumento de custos operacionais para o cliente
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contratante.
Embora os operadores logísticos aumentem a flexibilidade em relação ao mercado
(necessidade de investimentos) e da procura (flexibilidade de atendimento ao
volume), a falta de capacidade de resposta às necessidades dos clientes é citada com
um possível problema por Van Damme e Ploss Van Amstel (1996).
Outros problemas relacionados se referem a interrupção do serviço, aos fluxos de
entrada, qualidade inadequada, perda de feedback do cliente e incapacidade de o
operador logístico em lidar com necessidades especiais de determinados produtos e
ainda no trato de emergências circunstanciais. (COOK; GIBSON, 2001).
Outro aspecto relevante se refere ao nível de dependência da empresa contratante
em relação ao operador logístico. A dependência diz respeito à necessidade, em alto
grau, de se manter um relacionamento com um determinado parceiro de negócios
para que se possa atingir determinados objetivos e metas ou um nível de excelência
específico. (PALMATIER; DANT; GREWAL, 2007).
Uma relação positiva e salutar, de acordo com Ganesan (1994), é esperada quando o
cliente fica dependente apenas no momento em que o provedor de serviços tem algo
a oferecer que é singular ou importante para ele e, quando a interface entre as partes
envolvidas se dá de forma tranquila.
Assim, Liu e Wang (2009), destacam que a dependência será maior nos casos que:
quando os serviços obtidos são altamente valorizados e quando os serviços excedem
os serviços ofertados por qualquer outro fornecedor alternativo. A contratação de
operadores logísticos está sendo vista como um fator relevante no crescimento das
empresas pois, ao contratarem podem se concentrar no seu negócio principal,
melhorando a sua eficiência e a melhor utilização de seus recursos aumentando
assim sua lucratividade.
2.2.4 Desafios do operador logístico
A competição entre empresas operadoras logísticas também vem se caracterizando
como intensa e os principais desafios é manter seus clientes com contratos ativos e os
lucros que, em ambiente competitivo, normalmente encontram-se pressionados para
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redução de preços. Participantes ainda neste cenário encontram-se os efeitos
decorrentes da globalização, o relacionamento com os clientes, entregas em novas
regiões geográficas, novas tecnologias e o surgimento dos 4PLs (VASILIAUSKAS;
BARYSIENÈ, 2008).
Ainda também descrevem Rao e Young (1994), a complexidade que os operadores
logísticos enfrentam como sendo, a complexidade da rede, referindo-se tanto a
dispersão geográfica quanto a intensidade das operações dos parceiros comerciais; a
complexidade do processo, referindo-se a compressão do tempo; e, a complexidade
do produto ou da carga, relacionada aos requisitos específicos do produto.
Os gestores, ao configurar a rede logística de suas empresas, conforme Cheong
(2004) devem estar atentos em projetar a rede mais adequada, a fim de satisfazer as
exigências do nível de serviço que necessitam ao menor custo, o que consiste em
refletir sobre o número ideal e a localização de armazéns, depósitos ou Centros de
Distribuição (CD), roteiros de entrega, entre outros aspectos como também sobre o
fluxo de materiais e de informações.
O fluxo de materiais se refere à circulação de materiais diversos e dos produtos por
meio do operador logístico. Enquanto isso, o fluxo de informações, geralmente
acompanha o fluxo de materiais, sendo que as informações incluem dados sobre os
pedidos, sobre os estoques, origem e destino de materiais diversos e produtos.
Também importante, a gestão do relacionamento entre a empresa e o operador
logístico, onde os gestores das partes envolvidas devem se preocupar com as
condições necessárias que facilitem a parceria sob uma perspectiva de longo prazo.
É na gestão desse relacionamento, diz Cheong (2004), que se encontra a maior
barreira na coordenação interorganizacional dos processos e da própria operação,
pois há a necessidade de compartilhamento de informações e conhecimento como
também de fomento a confiança mútua.
O operador logístico, segundo Cheong (2004), ao assumir a função logística de seus
clientes, geralmente tem que criar uma rede logística para suportar o fluxo de
materiais e de produtos dos pontos de origem do cliente até o ponto de entrega,
havendo ou não, interface com outros intermediários no contexto dos canais de
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distribuição.
Para tanto, os operadores logísticos necessitam de modelos de soluções efetivas para
contribuir com seus clientes a projetar / melhorar suas redes logísticas, operando com
custos mínimos e satisfazendo as exigências de seus compradores (clientes ou
consumidores finais).
O mesmo autor destaca que a maior barreira na coordenação de interação entre
empresa cliente e seu operador logístico, está principalmente na troca de informações
e no processo de comunicação entre as partes, assim como na construção e na
manutenção de uma confiança no relacionamento.
Nesse sentido, Maltz (1995), ressalta que o compartilhamento de informações é um
processo de comunicação entre as partes envolvidas, que seja efetivo e em tempo
real, fundamental na detecção de problemas e imediata reação a eles, mitigando
possíveis impasses e conflitos que possam surgir ao longo do tempo, qualificando o
processo e as atividades logísticas e potencializando seus resultados.
A adoção da TI e de uma comunicação eficaz se torna então ponto crítico para os
operadores logísticos na cadeia (EVANGELISTA; SWEENWY, 2003). A crescente
disseminação de tecnologias tem ocasionado a necessidade do desenvolvimento de
novas técnicas e outras competências.
Para Alfredsson e Hertz (2003), o problema enfrentado pelos operadores logísticos
está em encontrar o equilíbrio em sua capacidade de adaptação às necessidades dos
clientes e a organização dos seus processos para o desenvolvimento de suas
competências, podendo, dessa forma, desenvolver a sua especialização e sua
capacidade de apoiar a expansão nacional e internacional da cadeia na qual esteja
inserido.
Os operadores logísticos, segundo Gracht e Drakow (2010), irão se deparar com
obstáculos e oportunidades de mercado, em função do crescimento dos serviços,
ambientes mais complexos e dinâmicos, pela globalização, acirramento da
competitividade, aumento de demanda e escassez de recursos.

37

Complementam ainda Gunasekaran e Ngai (2004), o destaque que a logística tem no
importante papel de alavancar vantagem competitiva para as organizações. Em
decorrência desse cenário, Porter (2003) salienta que é necessário antecipar as
mudanças escolhendo estratégias apropriadas e sabendo explorar os aspectos
positivos melhores que seus concorrentes.
2.3 Estratégia competitiva
A estratégia competitiva é uma condição que determina a sobrevivência, o
crescimento e até a permanência de uma empresa ao longo do tempo. O
posicionamento competitivo envolve uma visão geral de negócio, metas de
desempenho e ações orientadas pela visão assim como sustentadas pelas metas
(PORTER; MONTGOMERY, 2007).
De acordo com Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), a estratégia de uma empresa
deve estar relacionada à consistência de seu comportamento ao longo do tempo e do
seu posicionamento competitivo.
De acordo com Porter e Montgomery (2007), uma indústria ou setor de mercado, sofre
a ação de diversas forças competitivas: fornecedores, compradores (clientes e
consumidores finais), concorrentes, novos entrantes e produtos ou serviços
substitutos.
A partir do conhecimento aprofundado acerca destas forças competitivas, os gestores
podem definir a sua estratégia, almejando um posicionamento de mercado, o que
deve estar fundamentado na busca de uma possível fonte de vantagem competitiva
sustentável, seja pela liderança em diferenciação de produtos e/ou serviços no
mercado, seja na liderança pelo custo, não necessariamente em preços.
Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), é por meio da estratégia que a
empresa irá se posicionar no mercado frente à concorrência, o que logicamente
implica em um processo de tomada de decisões, quanto à organização e quanto à sua
forma de competir.
Hamel e Prahalad (2000), trazem que, em uma perspectiva de longo prazo, a
competitividade deve resultar da capacidade de formar competências que propiciam à
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empresa ofertar produtos ou serviços inovadores ou diferenciados, que não podem
ser antecipados facilmente pelos concorrentes.
Percebe-se portanto, que os autores convergem que a estratégia tem como objetivo
final resultar, criar ou manter uma vantagem competitiva sustentável para as
empresas frente aos concorrentes. Daí surge a oportunidade da Logística, mais
especificamente, a possibilidade de parceria com os operadores logísticos para
fortalecer a competitividade das empresas ou, até mesmo, propicia uma vantagem
competitiva.
2.4 Terceirização
O ambiente competitivo vem impactando na crescente terceirização de certos
processos, como é o caso da logística. Com o aumento global da concorrência,
desregulamentação no setor de transportes, aumento das expectativas dos clientes,
empresas focadas em suas competências, a expansão do conceito Just-in-Time (JIT),
a revolução na informática e na comunicação são apontadas como as principais
causas do crescimento da terceirização dos serviços logísticos.
Lewis e Talalayevsky (2000) ressaltam também o rápido progresso das tecnologias de
informação (TI) e nas tecnologias e formas de comunicação que apoiam o
desenvolvimento dos PSLs, possibilitando a redução do custo de coordenação e
promoção de parcerias estratégicas.
Bask (2001) reconhece que as relações entre as estratégias alternativas da cadeia e
os diferentes tipos de PSLs disponíveis no mercado também seja algo muito
importante além ainda das implicações decorrentes das mudanças na configuração
da cadeia de fornecimento induzida pelo e-commerce e os desafios para as
operações e as estratégias dos PSLs.
Wanke (2004) salienta que os PSLs não são somente e simplesmente terceiros, mas
sim, devem ser vistos como parceiros que desenvolvem uma relação de negócio com
a empresa contratante e que est, de fato, comprometido com seus clientes.
Nos trabalhos de Willing e Juriado (2004), conduzidos em empresas europeias de
bens de consumo, foi identificado que as empresas terceirizam com objetivo de se
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beneficiarem das competências dos PSLs (56%), não focando obter unicamente
redução de custos, mas principalmente, a agregação de serviços.
Bowersox et al. (2003), afirmam que a empresa terceirizada, no caso um PSL, precisa
manter o relacionamento baseado em indicadores de desempenho operacional e
focado na gestão de custos.
Segundo Lieb e Miller (2002), das 500 maiores empresas da revista Fortune, 77%
utilizam serviços de um PSL, 15% trabalham com PSL há mais de cinco anos e
despendem mais de 19% do seu orçamento logístico com este tipo de fornecedor
enquanto 19% das empresas indicavam que não terceirizavam nenhuma atividade
logística.
Langley et al. (2005) comentam que o mercado tende a adotar soluções vindas de
empresas voltadas à coordenação logística, criando as seguintes expectativas: evoluir
para um provedor de soluções para a cadeia de suprimentos, ampliar os serviços aos
clientes, melhoria contínua em tecnologia e habilidade para prover serviços
necessários, ter foco nas necessidades dos clientes e assim, estender o
relacionamento com o cliente.
Para Lynch (2000), a empresa contratante tende a ganhar em produtividade do
pessoal, uma vez que o foco dos funcionários deve estar no negócio da empresa,
consequentemente, menos funcionários para treinar em menos atividades ou funções
a serem desempenhadas.
Complementando, Fleury (2004) e Wanke (2004) reforçam que a terceirização de
atividades logísticas tem como propósito básico aumentar a eficiência e a eficácia das
práticas de negócios na cadeia de suprimentos, via criação de vantagem competitiva
sustentável em longo prazo.
Para Vasiliauskas e Barysienè (2008), os motivos de terceirização são apresentados
na figura 5.
Os autores afirmam que as organizações procuram se concentrar nas suas
competências essenciais, para reduzir custos e ao mesmo tempo proporcionar
melhores condições de serviços aos seus clientes. Em suas pesquisas, os autores
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identificaram que 42% das empresas europeias estudadas utilizam operadores
logísticos em suas operações.
FOCO NAS ATIVIDADES
PRINCIPAIS

MELHOR
CUSTO E
MELHOR
SERVIÇO

MELHOR
CUSTO E
MELHOR
SERVIÇO

P.S.L.

MUDANÇA NA ESTRUTURA E
FLEXIBILIDADE

Figura 5
Motivos para terceirização
Fonte: Vasiliauskas e Barysienè (2008, p.18).

2.5 O modelo de avaliação do serviço logístico
Nesta seção é elaborado o modelo de avaliação da prestação dos serviços logísticos
de armazenagem e distribuição no segmento de alimentos perecíveis. Este modelo é
fundamentado nos componentes do serviço logístico e possibilitará responder à
questão norteadora da pesquisa objeto deste trabalho.
Abaixo são apresentados os indicadores de desempenho mais utilizados na logística,
segundo pesquisado em Keebler; Manradt: Durtsche; Leyarde (1999) e que
permanecem figurando como os principais indicadores utilizados pelos gestores:
Tabela 1
Indicadores Logísticos Mais Utilizados
INDICADOR

Entregas 100% no prazo
Preenchimento 100% nas ordens
de venda
Acuracidade das faturas
Performance no cumprimento dos
prazos de entrega

% DE CLIENTES QUE
UTILIZAM O INDICADOR

% DE CLIENTES QUE O
CONSIDERAM MUITO
IMPORTANTE

86

91

75

73

69

77

66

82
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Tempo de atendimento do pedido
Excesso ou falta de estoque
Acuracidade na entrega / danos
nas entregas
Itens dos pedidos 100% atendidos
Devoluções e re-entregas
Custo de frete
Tempo de resposta à consulta
Preenchimento de embalagens

63

78

62

84

61

88

55

84

44

63

44

78

36

63

32

77

Fonte: KEEBLER; MANRADT; DURTSCHE; LEDYARD (1999)

Como se verifica na Tabela 1, dos itens utilizados como indicadores de desempenho,
em ordem de importância, os sete principais figuram na seguinte sequência:
a) 91% - Entrega 100% no prazo;
b) 88% - Acuracidade na entrega;
c) 84% - Excesso ou falta de estoque;
d) 84% - Itens dos pedidos 100% atendidos;
e) 82% - performance no cumprimento dos prazos de entrega;
f) 78% - tempo de atendimento do pedido, e;
g) 78% - custo de frete.

Desde que o paradigma dos altos volumes em estoque foi quebrado pela filosofia do
Just-in-Time, que é um sistema que determina o que deve ser transportado ou
comprado para atendimento na hora exata, segundo com Rao & Swarup (2001), a
logística, dentre outros serviços, avançou em importância nas empresas exigindo
entregas em tempos menores gerando maior complexidade e demandando uma
maior gestão da qualidade dos níveis desses serviços.
Considerando a importância do monitoramento dos indicadores logísticos e
destacando os sete principais indicadores apontados na tabela 1, foi elaborado o
modelo analítico para avaliar a prestação dos serviços logísticos dos operadores
logísticos Alfa e Beta no segmento de alimentos perecíveis.
Este modelo, com suas questões baseadas nos requisitos para contratação de
serviços logísticos da empresa GAMA, está representado na figura 6.
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As entregas são realizadas em sua totalidade (100%)?
Entregas
100% no
prazo

As entregas são realizadas no prazo requerido?
As entregas são realizadas de acordo com os roteiros estabelecidos?
As entregas são realizadas nas quantidades solicitadas?

INDICADORES LOGÍSTICOS

Acuracidade
na
entrega

As entregas são realizadas sem danos aos materiais / produtos?
As entregas são realizadas nas embalagens convencionadas?

Estoque:
excesso ou
falta

O controle de estoque garante disponibilidade dos produtos solicitados?
A gestão de armazém controla para que não existam materiais com
estoque em excesso?
Os pedidos são atendidos na totalidade dos itens solicitados?

Itens dos
pedidos
100%
atendidos

O processo de separação é controlado antes de ser liberado para a área
de expedição?
Eventuais diferenças são corrigidas antes dos pedidos serem
embarcados para entrega?

Performance
nos prazos
entrega

Tempo de
atendimento
do pedido

Custo do frete

O operador monitora os prazos de entrega para atender aos pedidos
solicitados?
Os pedidos são atendidos no tempo requerido?
As entregas do operador são monitoradas até a chegada no destino
final?
Os componentes que compõem o frete são monitorados e controlados?
As rotas de entrega são programadas de forma a obter o menor custo
com fretes?

Figura 6
Roteiro de entrevistas
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos requisitos para contratação de serviços logísticos da
empresa GAMA.

Os questionários elaborados para pesquisas de avaliação dos operadores logísticos
encontram-se ao final deste trabalho na lista de apêndices, sendo que o questionário
do operador Alfa é tratado no apêndice A e o questionário do operador Beta é tratado
no apêndice B.
Além do modelo de mensuração, foi elaborado o modelo estrutural, que permite testar
hipóteses sobre as relações entre os construtos apresentadas na figura 7.
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Figura 7
Modelo de mensuração e modelo estrutural
Fonte: Elaborado pelo autor

As hipóteses formuladas pelo modelo estrutural acima construído são a seguir explicitadas na
figura 8:
Hipótese

Relações de Influência

H1

O construto Tempo influencia o construto Entrega

H2

O construto Tempo influencia o construto Acuracidade

H3

O construto Entrega influencia o construto Itens

H4

O construto Entrega influencia o construto Estoque

H5

O construto Entrega influencia o construto Custo

H6

O construto Entrega influencia o construto Performance

H7

O construto Acuracidade influencia o construto Itens

H8

O construto Acuracidade influencia o construto Estoque

H9

O construto Acuracidade influencia o construto Custo

H10

O construto Acuracidade influencia o construto Performance

Figura 8
Hipóteses da pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor
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A seguir descreve-se a metodologia adotada na pesquisa que permitiu atingir os objetivos
estabelecidos e testar as hipóteses formuladas na presente dissertação.
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3 Metodologia
O objetivo principal da pesquisa científica é encontrar respostas para os problemas e,
a metodologia, segundo Galuppo (2007), é o caminho que nos conduz de um ponto a
outro, desempenhando importante papel na realização de um trabalho científico. A
pesquisa científica, segundo Andrade (2003), é uma conjuntura de procedimentos
sistêmicos, baseados no raciocínio lógico, com objetivo a utilização de métodos
científicos para solucionar e responder os problemas propostos.
Neste capítulo estão descritas as características da presente investigação e os
procedimentos metodológicos desenvolvidos para realização da pesquisa.
Este capítulo está dividido em duas partes que são a natureza da pesquisa e os
procedimentos metodológicos. Os procedimentos metodológicos estão subdivididos
em: unidade de análise, unidade de observação, método de coleta de dados e
estratégia de análise dos dados.
3.1 Natureza da pesquisa
Este trabalho tem como principal objetivo, analisar os componentes envolvidos na
prestação de serviços de logística entre operadores logísticos e seu contratante,
atuante no segmento de soluções de alimentação.
Considerando que o presente estudo foca a relação de operadores logísticos e
contratante, optou-se pelo método de estudo de caso. A estratégia empregada na
pesquisa é de natureza descritiva com abordagem quantitativa.
De acordo com Malhotra (2012), a pesquisa descritiva é um tipo de estudo conclusivo
que busca descrever algo, enquanto que Oliveira (2001) esclarece que a pesquisa
quantitativa visa determinar a quantidade de opiniões, dados, nas formas de coleta de
informações, além de utilizar técnicas estatísticas.
Como forma de coleta de dados, foi realizada uma pesquisa de campo do tipo survey.
O método survey se baseia no inquérito dos participantes diante de perguntas
inerentes ao que se pretende pesquisar.
Gil (1999) apresenta as etapas principais da pesquisa survey, que envolvem a criação
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do instrumento de coleta de dados, o pré-teste do questionário, a seleção da amostra,
coleta, análise dos dados e interpretação e apresentação dos resultados. Estas
etapas são contempladas a seguir na descrição dos procedimentos metodológicos.
3.2 Procedimentos metodológicos
Os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa detalham a
unidade de análise, a unidade de observação, o método e o formulário para coleta dos
dados e a estratégia para análise dos dados coletados.
3.2.1 Unidade de análise
A unidade de análise define o locus onde é realizada a investigação. Collis e Hussey
(2005) afirmam que a unidade de análise obedece ao foco da ação da pesquisa, ou
seja, onde foi aplicada.
No trabalho em questão, a unidade de análise foi no setor de logística, responsável
pelo atendimento aos restaurantes e lanchonetes pertinentes à cadeia de suprimentos
da empresa GAMA no estado de Minas Gerais, por meio de seus operadores
logísticos.
Unidade de análise é a cadeia produtiva de alimentos perecíveis da empresa GAMA,
em particular os fornecedores de primeira camada ALFA e BETA que atendem a sua
cadeia produtiva.
3.2.2 A empresa GAMA e sua cadeia produtiva
A história da empresa começa em 1967 na França com a união de dois empresários e
a criação de um grupo que inicia a exploração de negócios no segmento hoteleiro.
Posteriormente, a partir de 1974, o grupo inicia sua expansão para outros países da
Europa e das Américas.
O grupo chegou ao Brasil em 1976 introduzindo no país o conceito de
refeição-convênio e ocupando a liderança no setor a partir de 1977, com a criação da
GAMA administradora de restaurantes. A partir de 1988, a GAMA abre seu foco para
restaurantes de coletividade com serviços de alimentação para empresas industriais,
hospitais e posteriormente, em 2005, passando a atuar também no segmento
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especializado em alimentação escolar.
Atualmente a empresa alimenta diariamente em todo o Brasil mais de 1,8 milhão de
pessoas em empresas, escolas, hospitais, terminais de passageiros e em locais
remotos como plataformas de petróleo. A GAMA possui ainda uma variedade de
opções em alimentação para locais de grande circulação como centros comerciais e
terminais de passageiros com soluções próprias e operando diversas marcas
franqueadas reconhecidas nacionalmente como Subway, Spoleto, Bob’s, entre
outras.
A área de logística da empresa GAMA é a responsável por assegurar o resultado de
entregar os alimentos e demais produtos dentro dos padrões de qualidade definidos,
do custo programado e no tempo necessário. Para fazer as entregas em todo o Brasil,
a GAMA conta com quatro centros de distribuição localizados em Taboão da
Serra/SP, Manaus/AM, Salvador/BA e Contagem/MG.
Esta pesquisa foi realizada no Centro de Distribuição logística da cidade de
Contagem/MG onde dois operadores logísticos denominados de ALFA e BETA, são
os responsáveis pela execução dos serviços de atendimento e distribuição dos
pedidos das unidades da GAMA nas diversas regiões do estado de Minas Gerais.
O operador logístico ALFA realiza distribuições nas regiões do triângulo mineiro, alto
paranaíba, oeste e sul de minas, enquanto o operador BETA atende a capital e as
regiões, central de minas, zona da mata, vale do rio doce e norte de minas.
A empresa ALFA opera com 15 caminhões com carrocerias do tipo baú de diversas
capacidades sendo 04 para carga seca, 05 para carga refrigerada e 06 para cargas
com temperatura variadas. Sua organização administrativa hierárquica compreende:
diretor

geral,

gerente

de

operações,

gerente

comercial

e

gerente

administrativo-financeiro.
A empresa BETA opera com 23 caminhões com carrocerias do tipo baú de diversas
capacidades sendo 05 para carga seca, 07 para carga refrigerada e 11 para cargas
com temperaturas variadas. Sua organização administrativa hierárquica compreende:
diretor geral, gerente administrativo-financeiro, gerente comercial, gerente de
operações e gerente de qualidade.
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A figura 9 apresenta o mapa do estado de Minas Gerais e as regiões atendidas pelos
operadores logísticos ALFA e BETA.

ÁREA DE ATUAÇÃO DA
EMPRESA ALFA

ÁREA DE ATUAÇÃO DA
EMPRESA BETA

Figura 9
Regiões atendidas pelas empresas ALFA e BETA
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),adaptado pelo autor 2018.

3.3 Unidade de observação
3.3.1 População e amostra
A população é constituída pelos contratantes de operadores logísticos “in bound”, que
incorporam as funções de compras e logística das empresas contratantes. O foco da
pesquisa consiste em estudar como os contratantes avaliam os operadores logísticos,
fornecedores de primeira camada.
Estima-se que existem 1000 empresas que compram alimentos perecíveis e que em
seus departamentos existam em média cerca de 4 profissionais envolvidos com
compras e logística. Desta forma a população seria constituída por cerca de 4000
agentes que poderiam avaliar o desempenho dos operadores logísticos que estão
relacionados ao objeto desta dissertação.
Para pesquisar os elementos que compõem a população alvo, foram selecionados
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profissionais da área de compras e logística de uma empresa alimentícia contratante
de serviços (operadores) logísticos para fornecimento de suprimentos perecíveis de
sua cadeia produtiva.
Trata-se de uma amostra concentrada em uma única empresa que possui suas
vantagens e desvantagens para a concretização da pesquisa. A desvantagem é que
esta amostra pode não representar perfeitamente o universo da qual faz parte.
Consiste, portanto, de uma amostra por conveniência que traz a vantagem de
acessibilidade.
Para uma população com cerca de 4000 agentes, intervalos com 95% de confiança e
7% de margem de erro, podem ser obtidos com amostras de tamanho igual a 188
elementos. Portanto foram pesquisados 200 funcionários do setor de compras e
logística da empresa Gama, obtendo-se 178 questionários totalmente respondidos.
3.3.2 Método para coleta dos dados
Para aplicação do questionário, foi utilizada a ferramenta “Google Forms”. O
preenchimento do questionário foi solicitado via e-mail e aplicativos de celular dos
entrevistados.
As questões foram fundamentadas a partir dos sete principais indicadores logísticos
apontados na tabela 1 e criadas tomando como base os requisitos presentes no
documento “requisitos para contratação de serviços logísticos” de uso interno do
contratante, que é parte integrante do contrato de prestação de serviços celebrado
entre o contratante GAMA e seus operadores logísticos, ALFA e BETA, fornecedores
que compõem a cadeia produtiva. Este documento encontra-se disposto no anexo 1.
3.3.3 Análise dos dados
A análise estatística constituiu o principal método para análise e apresentação dos
resultados da pesquisa. Foram utilizados métodos da estatística descritiva, inferencial
e multivariada com finalidade de apresentação dos resultados da pesquisa realizada.
A análise estatística foi desenvolvida tendo os objetivos específicos como norte do
estudo.
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4 Apresentação E Análise Dos Resultados
Neste capítulo apresenta-se inicialmente o teste de confiabilidade e validade da
escala empregada e a seguir o estudo das relações entre os construtos do modelo
analítico, por meio de equações estruturais.
4.1 Teste de confiabilidade e validade da escala
Os testes de escalas utilizados em pesquisas são realizados avaliando-se a
confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a validade
convergente e a validade discriminante. Os critérios para os testes da escala estão
apresentados nas tabelas 2 e 3..
A tabela 2 indica critérios para avaliação da confiabilidade dos indicadores e da
confiabilidade interna, como apresentado a seguir.
Tabela 2
Critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores e a confiabilidade interna.
VALOR
CRITÉRIO
INDICADOR
REFERÊNCIAS
DESEJADO
Acima de
0.70
Confiabilidade
Interna

Alfa de Cronbach

Nunnally (1978)
Nunnally and Bernstein (1994)
Hair, Black, Babin, Anderson, and
Tatham (2010)
Urbach and Ahlemann (2010)

Confiabilidade
do Indicador

Carga do indicador
(individual)

Acima de
0.60

Lyberg et al. (1997)

Acima de
0.70

Kock (2013)

Acima de
0.50

Nunnally (1978)

Acima de
0.40
Abaixo de
0.40(eliminar
do modelo)

Hair et al. (2010)
Gorsuch (1974)
Homburg (1995)
Krasnova, Hildebrand, Günther,
Kovrigin, and Nowobilska (2008)
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Fonte: Hair et al. (2010)

A tabela 3 apresenta os critérios para avaliação da validade convergente e da validade
discriminante e está disposto a seguir.
Tabela 3
Critérios para avaliar a validade convergente e a validade discriminante

CRITÉRIO

INDICADOR

VALOR
DESEJADO

Carga do indicador
padronizada sobre seu
fator

Acima de 0.50

Carga com sig. p-valor

P<.05

Confiabilidade
Composta (CR)

REFERÊNCIAS
Nunnally (1978)
Hair et al. (2010)
Gefen and Straub (2005)

Acima de 0.80

Peter (1979)

Acima de 0.70

Fornell and Larcker (1981)
Nunnally and Bernstein (1994)
Hair et al. (2010)

Acima de 0.50

Barclay, Thompson, and Higgins
(1995)
Hair et al. (2010)

Validade
Convergente

Variância media
extraída (AVE)

Urbach and Ahlemann (2010)
Abaixo de
0.50(deve ser
eliminado do
modelo)

Bagozzi (1988)

AVE > 0.5,
mas
CR < 0.6, a
validade
convergente
do constructo
ainda é
adequada
Abaixo de
0.40
(deve ser
eliminado do
modelo)

Fornell and Larcker (1981)

Bagozzi (1988)
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Raiz quadrada da AVE
Validade
Discriminante
Fator de inflação da
variância (VIF)

Maior que as
correlações
entre as
variáveis
latentes

Hair et al. (2010)

< 10
Hair et al. (2010)
<5
Kock and Lynn (2012)
< 3.3 (ideal)

Fonte: Hair et al. (2010)

O teste da escala utilizada na pesquisa e o estudo das relações entre os construtos do
modelo analítico proposto foram fundamentados na modelagem de equações
estruturais. O passo inicial da análise consistiu em testar a escala utilizada na
pesquisa avaliando a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência
interna, a validade convergente e a validade discriminante. Calculou-se inicialmente o
modelo analítico proposto na Figura 7, utilizando a técnica PLS – Partial Least Square
estimation, utilizando o programa SmartPLS.
Os resultados para o modelo de mensuração e para o modelo estrutural estão
apresentados na Figura 10.

Figura 10
Modelo de mensuração e modelo estrutural
Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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As cargas fatoriais de cada construto com seus indicadores, pertinentes ao
modelo de mensuração, estão apresentadas na Figura 10 e organizadas na Tabela 4.

Tabela 4
Cargas Fatoriais
CARGAS FATORIAIS
CONSTRUTOS
A1
A2
A3
C1
C2
E1
E2
E3
F1
F2
I1
I2
I3
PERFORMANCE
T1
T2

ACURACI
DADE
0,94
0,94
0,94

CUSTO

ENTREGA

ESTOQUE ITENS PERFORMANCE TEMPO

0,96
0,95
0,94
0,93
0,92
0,95
0,95
0,95
0,95
0,94
1
0,96
0,96

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Pode-se observar que as cargas fatoriais de todos os indicadores com os seus
construtos são maiores que 0,50 demonstrando que a escala empregada satisfaz ao
critério de confiabilidade dos indicadores (Hair et al., 2010).
A confiabilidade da consistência interna da escala pode ser examinada por meio da
Tabela 5, que apresenta o coeficiente Alfa de Cronbach e o coeficiente de
confiabilidade composta (CR). O coeficiente Alfa de Cronbach (A.C.) é um indicador
que representa a proporção da variância total da escala que é atribuída ao verdadeiro
escore do construto latente que está sendo mensurado. A Confiabilidade Composta
(C.C.) é a medida do grau em que um conjunto de itens de um construto é
internamente consistente em suas mensurações. De acordo com Tenenhauset al.
(2005), os indicadores A.C. e C.C. devem ser maiores que 0,70 para indicação de
confiabilidade do constructo, sendo que, para autores como Hair et al. (2010), valores
acima de 0,60 também são aceitos.
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Tabela 5
AVE; Alfa de Cronbach e Composite Reliability
AVE; ALFA DE CRONBACH; COMPOSITE RELIABILITY
Composite R
Reliability Square 0,93
ACURACIDADE
0,88
0,96
0,77
CUSTO
0,91
0,95
0,83
ENTREGA
0,87
0,95
0,7
ESTOQUE
0,9
0,95
0,85
ITENS
0,9
0,96
0,82
PERFORMANCE
1
1
0,72
TEMPO
0,92
0,96
Fonte: Dados da pesquisa (2018)
CONSTRUTOS

AVE

Communality Redundancy
0,9
0,93
0,89
0,94
1
0,92

0,88
0,91
0,87
0,9
0,9
1
0,92

0,68
0,66
0,61
0,56
0,64
0,61

Pode-se constatar que todos os construtos, constantes no modelo preconizado,
atenderam a condição de Alfa de Cronbach e Confiabilidade Composta acima de 0,60,
aprovando o critério de consistência interna da escala Hair et al. (2010).
Portanto a confiabilidade da escala pode ser atestada pela comprovação da
confiabilidade dos indicadores e pela confiabilidade da consistência interna da escala.
A validade da escala é composta por quatro componentes: validade convergente,
validade discriminante, validade de face e validade nomológica (Hair et al., 2010).
A validade convergente pode ser constatada pela avaliação do grau em que as
medidas do mesmo construto estão correlacionadas. Para comprovar a presença da
validade convergente utilizou-se o critério proposto por Fornell e Larcker (1981), que
estabelece que há validação quando a Variância Média Extraída – AVE for superior a
50% (Henseleret al., 2009) ou 40% (Nunnaly& Bernstein, 1994). A AVE indica o
percentual médio de variância compartilhada entre a variável latente e seus
indicadores. A Tabela 5 apresenta o valor da AVE para cada dimensão do modelo
analítico.
De acordo com a Tabela 5 todos os construtos, constantes no modelo analítico
formulado nesta pesquisa, atenderam o critério de AVE – Average Variance Extracted,
acima de 0,50, de fato para todos os construtos a variância média extraída ficou acima
de 0,80, comprovando o critério de validade convergente da escala.
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A validade discriminante da escala estabelece que as correlações dos indicadores
com as variáveis latentes subjacentes, devem ser superiores às correlações com os
outros construtos presentes no modelo. Ou seja, constitui a condição indicadora de
que um constructo é verdadeiramente diferente dos demais. Para verificar a validade
convergente Fornell e Larcker (1981) sugerem a comparação da variância extraída
média (AVE) de cada construto com a variância compartilhada (o quadrado do
coeficiente de correlação) entre todos os pares de construtos. Quando todos os
construtos apresentam variâncias extraídas maiores do que as respectivas variâncias
compartilhadas, a validade discriminante é comprovada.
Para investigar a validade discriminante da escala, foram obtidos os coeficientes de
correlação entre as variáveis latentes, presentes no modelo, e dispostos na Tabela 6.
Tabela 6
Correlações entre as variáveis latentes

ACURACIDADE
CUSTO
ENTREGA
ESTOQUE
ITENS
PERFORMANCE
TEMPO

Correlações entre as variáveis latentes
ACURACIDADE CUSTO ENTREGA ESTOQUE ITENS
1
0,9
1
0,88
0,87
1
0,89
0,87
0,89
1
0,89
0,88
0,86
0,93
1
0,83
0,84
0,81
0,82 0,83
0,88
0,89
0,84
0,85 0,86

PERFORMANCE

TEMPO

1
0,86

1

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

O quadrado das correlações dispostas na Tabela 6 constituem as variâncias
compartilhadas, que são comparadas com a AVE na Tabela 7.
Tabela 7
AVE e Variâncias compartilhadas
AVE e Quadrado das Correlações entre as variáveis latentes (Variâncias Compartilhadas)
AVE e Variâncias Compartilhadas

ACURACIDADE
CUSTO
ENTREGA
ESTOQUE
ITENS
PERFORMANCE
TEMPO

AVE ACURACIDADE CUSTO ENTREGA ESTOQUE ITENS PERFORMANCE TEMPO
0,88
1
0,91
0,81
1
0,87
0,77
0,76
1
0,9
0,79
0,76
0,79
1
0,9
0,79
0,77
0,74
0,86
1
1
0,69
0,71
0,66
0,67 0,69
1
0,92
0,77
0,79
0,71
0,72 0,74
0,74
1

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Como pode ser observada na Tabela 7, a AVE – Average Variance Extracted, ou
Variância Média Extraída, mostrou-se superior à variância compartilhada, para todos
os construtos, comprovando a validade discriminante da escala.
O poder discriminante da escala pode ainda ser examinado pelo critério das cargas
fatoriais cruzadas, apresentadas na Tabela 8. A correlação do indicador com o seu
construto deve ser superior às correlações com os outros construtos do modelo
proposto.
Tabela 8
Cargas fatoriais cruzadas
Cargas fatoriais cruzadas
A1
A2
A3
C1
C2
E1
E2
E3
F1
F2
I1
I2
I3
PERFORMANCE
T1
T2

ACURACIDADE CUSTO ENTREGA ESTOQUE ITENS PERFORMANCE
TEMPO
0,94
0,82
0,83
0,82 0,83
0,77
0,8
0,94
0,87
0,83
0,85 0,85
0,81
0,84
0,94
0,83
0,81
0,84 0,84
0,76
0,82
0,87
0,96
0,83
0,83 0,85
0,83
0,86
0,85
0,95
0,83
0,83 0,83
0,77
0,84
0,83
0,8
0,94
0,85 0,81
0,79
0,79
0,8
0,78
0,93
0,82 0,79
0,69
0,76
0,84
0,84
0,92
0,83 0,82
0,76
0,79
0,84
0,81
0,85
0,95 0,86
0,8
0,8
0,86
0,84
0,84
0,95
0,9
0,76
0,82
0,88
0,85
0,82
0,9 0,95
0,82
0,83
0,84
0,83
0,83
0,89 0,95
0,77
0,83
0,82
0,82
0,79
0,85 0,94
0,78
0,78
0,83
0,84
0,81
0,82 0,83
1
0,86
0,85
0,85
0,81
0,83 0,85
0,86
0,96
0,84
0,86
0,8
0,81
0,8
0,78
0,96

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

A carga fatorial de cada construto com o indicador que reflete mostrou-se superior às
cargas fatoriais deste indicador com os demais construtos do modelo. O critério das
cargas fatoriais cruzadas comprovou mais uma vez a validade discriminante da
escala.
De acordo com Cronbach & Meehl (1955), sobre validação de construtos (validação
nomológica), um construto é definido implicitamente pela rede de relacionamentos e
associações em que está inserido dentro do arcabouço teórico pesquisado. As
referências apresentadas no referencial teórico desta dissertação fundamentam a

57

validade nomológica da escala utilizada na pesquisa. Os construtos, que são os
pilares do modelo analítico e seus indicadores, apresentados no questionário, estão
fundamentados na teoria e em pesquisas realizadas sobre o tema da investigação.
A condição para que um construto seja admitido é que seus correlatos sejam
observáveis. Para todas as escalas utilizadas nesta investigação, os construtos e
indicadores foram adaptados da literatura e posteriormente avaliados antes de serem
submetidos aos respondentes através dos questionários.
Uma vez demonstradas a confiabilidade e validade da escala do modelo analítico
proposto, o foco da dissertação volta-se para estudar a relação entre os construtos
presentes no modelo estrutural e teste das hipóteses formuladas.
O teste das hipóteses estabelecidas ao formular o modelo analítico representado na
Figura 7, pode ser realizado mediante a solução do modelo estrutural, apresentado na
Figura 10.
Os coeficientes de caminho, ou coeficientes estruturais estão explícitos na Figura 10 e
organizados na Tabela 9.
Tabela 9
Coeficientes de caminho ou coeficientes estruturais
Coeficientes de caminho ou coeficientes estruturais
ACURACIDADE
CUSTO
ENTREGA
ESTOQUE
ITENS
PERFORMANCE
TEMPO

ACURACIDADE CUSTO ENTREGA ESTOQUE ITENS
PERFORMANCE TEMPO
0,61
0,48
0,61
0,55
0,33

0,88

0,47

0,33

0,32

0,84

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Os coeficientes de caminho mais relevantes foram: tempo com acuracidade (0,88) e
tempo com entrega (0,84).
Para testar a significância estatística dos coeficientes de caminho encontrados na
Figura 10 e Tabela 9, foi realizado o teste t de Student apresentado na Figura 11 e
também na Tabela 10.
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Figura 11
Teste T dos coeficientes estruturais
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

A significância estatística foi testada pelo método bootstraping, que consiste em
simular várias amostras, a partir da base de dados da pesquisa.
Tabela 10
Coeficientes de caminho – Teste T
PATH COEFFICIENTS - TESTE T

ACURACIDADE -> CUSTO
ACURACIDADE -> ESTOQUE
ACURACIDADE -> ITENS
ACURACIDADE -> PERFORMANCE
ENTREGA -> CUSTO
ENTREGA -> ESTOQUE
ENTREGA -> ITENS
ENTREGA -> PERFORMANCE
TEMPO -> ACURACIDADE
TEMPO -> ENTREGA

Original
Sample
(O)
0,6107
0,4756
0,6053
0,5456
0,3273
0,4723
0,3282
0,3247
0,8786
0,8387

Sample
Standard Standard
T Statistics
Mean
Deviation
Error
(|O/STERR|)
(M)
(STDEV)
(STERR)
0,5671
0,1538
0,1538
3,9715
0,4641
0,0995
0,0995
4,7778
0,5904
0,1227
0,1227
4,9322
0,5498
0,1335
0,1335
4,088
0,3688
0,1533
0,1533
2,1342
0,4813
0,1031
0,1031
4,5826
0,3382
0,1207
0,1207
2,7199
0,3156
0,1208
0,1208
2,6886
0,8739
0,0353
0,0353
24,9095
0,8337
0,0422
0,0422
19,8736

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

A estatística T de Student superior ao valor crítico de 1,96 mostra a existência de
significância estatística do coeficiente estrutural. Para o modelo estrutural formulado
na Figura 7 e calculado na Figura 10, todos os coeficientes de caminho tiveram a
significância estatística comprovada e, portanto, válidas as relações estabelecidas
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entre construtos. Sendo assim, as hipóteses estabelecidas concomitantemente com o
modelo conceitual deste estudo puderam ser comprovadas, conforme Figura 12
Hipótese

Relações de Influência

Resultado do Teste T

1

Tempo influencia Entrega

Confirmada

2

Tempo influencia Acuracidade

Confirmada

3

Entrega influencia itens

Confirmada

4

Entrega influencia Estoque

Confirmada

5

Entrega influencia Custo

Confirmada

6

Entrega influencia Performance

Confirmada

7

Acuracidade influencia Itens

Confirmada

8

Acuracidade influencia Estoque

Confirmada

9

Acuracidade influencia Custo

Confirmada

10

Acuracidade influencia
Performance

Confirmada

Figura 12
Resumo das hipóteses que foram confirmadas
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Após as validações do modelo de mensuração e do modelo estrutural, esta
dissertação passa a explorar os resultados obtidos relativos ao desempenho dos
operadores logísticos.
Desta forma a Tabela 11, apresenta a performance dos operadores em relação aos
indicadores das dimensões estudadas.
Tabela 11
Performance dos operadores logísticos
INDICADORES SATLOG X PROLOG
Operador Logístico

INDICADORES
As entregas do operador são realizadas em sua totalidade
(100%).
As entregas do operador são realizadas no prazo requerido.
As entregas do operador são realizadas de acordo com os
roteiros estabelecidos.
As entregas do operador são realizadas nas quantidades
solicitadas.

PROLOG

SATLOG

Total

N
Mean
88
7,64

N Mean
90
7,95

N
178

Mean
7,79

88

7,64

90

7,84

178

7,74

88

7,56

90

7,93

178

7,75

88

7,65

90

7,78

178

7,71
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As entregas do operador são realizadas sem danos aos materiais
/ produtos.
As entregas do operador são realizadas nas embalagens
convencionadas.
O controle de estoque do operador garante disponibilidade dos
produtos solicitados.
A gestão de armazém do operador controla para que não existam
materiais com estoque em excesso.
Os pedidos são atendidos pelo operador na totalidade dos itens
solicitados.
O processo de separação dos pedidos é controlado pelo operador
antes de ser liberado para a área de expedição.

88

7,55

90

7,90

178

7,72

88

7,63

90

7,81

178

7,72

88

7,56

90

7,82

178

7,69

88

7,49

90

7,94

178

7,72

88

7,63

90

7,90

178

7,76

88

7,58

90

8,02

178

7,80

Eventuais diferenças são corrigidas pelo operador antes dos
pedidos serem embarcados para a entrega.
O operador monitora os prazos de entrega para atender aos
pedidos solicitados.
Os pedidos são atendidos pelo operador , no tempo requerido.

88

7,41

90

7,87

178

7,64

88

7,52

90

7,91

178

7,72

88

7,61

90

8,04

178

7,83

As entregas do operador são monitoradas até a chegada no
destino final.
Os componentes que compõem o frete do operador são
monitorados e controlados.
As rotas de entrega do operador são programadas de forma a
obter o menor custo com fretes.

88

7,68

90

7,97

178

7,83

88

7,50

90

8,03

178

7,77

88

7,56

90

8,07

178

7,81

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Pode-se

observar

que

o

operador

logístico

SATLOG

obteve

avaliações

consistentemente superiores às avaliações atribuídas ao operador logístico PROLOG.
Entretanto, devido a proximidade das avaliações atribuídas aos dois operadores
logísticos o teste de Mann-Whitney apresentado na tabela 12 não identificou a
significância estatística da diferença existente em alguns indicadores. Todavia
significância estatística da diferença pode ser comprovada para os indicadores:
- A gestão de armazém do operador controla para que não existam materiais com
estoque em excesso.
- Eventuais diferenças são corrigidas pelo operador antes dos pedidos serem
embarcados para a entrega;
- Os componentes que compõem o frete do operador são monitorados e controlados;
- As rotas de entrega do operador são programadas de forma a obter o menor custo
com fretes.
Tabela 12
Teste de Mann-Whitney
INDICADORES

Mann-Whitney Wilcoxon
U
W

Z

Asymp.
Sig.
(2-tailed)

Estatisticamente
Significante?

As entregas do operador são realizadas
em sua totalidade (100%).

3389,0

7305,000 -1,698

,090

Não

As entregas do operador são realizadas
no prazo requerido.

3631,5

7547,500

,330

Não

-,975
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As entregas do operador são realizadas
de acordo com os roteiros estabelecidos.

3368,5

7284,500 -1,756

,079

Não

As entregas do operador são realizadas
nas quantidades solicitadas.

3785,0

7701,000

-,521

,602

Não

As entregas do operador são realizadas
sem danos aos materiais / produtos.

3447,5

7363,500 -1,526

,127

Não

As entregas do operador são realizadas
nas embalagens convencionadas.

3740,0

7656,000

-,652

,514

Não

3510,0

7426,000 -1,338

,181

Não

3343,0

7259,000 -1,826

,068

Não

3594,5

7510,500 -1,089

,276

Não

3341,0

7257,000 -1,831

,067

Não

3286,5

7202,500 -1,999

,046

Sim

3410,0

7326,000 -1,637

,102

Não

3165,0

7081,000 -2,377

,017

Sim

3486,0

7402,000 -1,406

,160

Não

3133,5

7049,500 -2,465

,014

Sim

3232,5

7148,500 -2,161

,031

Sim

O controle de estoque do operador
garante disponibilidade dos produtos
solicitados.
A gestão de armazém do operador
controla para que não existam materiais
com estoque em excesso.
Os pedidos são atendidos pelo operador
na totalidade dos itens solicitados.
O processo de separação dos pedidos é
controlado pelo operador antes de ser
liberado para a área de expedição.
Eventuais diferenças são corrigidas pelo
operador antes dos pedidos serem
embarcados para a entrega.
O operador monitora os prazos de
entrega para atender aos pedidos
solicitados.
Os pedidos são atendidos pelo operador ,
no tempo requerido.
As entregas do operador são
monitoradas até a chegada no destino
final.
Os componentes que compõem o frete do
operador são monitorados e controlados.
As rotas de entrega do operador são
programadas de forma a obter o menor
custo com fretes.

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Para as dimensões do modelo, novamente o operador logístico SATLOG mostrou
desempenho superior à performance do operador logístico PROLOG, conforme
Tabela 13.
Tabela 13
Construtos SATLOG x PROLOG
Operador Logístico

CONSTRUTOS

PROLOG
N

SATLOG

Entregas 100% no prazo

88

Mean
7,6118

N
90

Mean
7,9090

Acuracidade na entrega

88

7,6061

90

Estoque excesso ou falta

88

7,5227

90

Itens dos pedidos 100% atendidos

88

7,5379

Performance nos prazos entrega

88

Tempo de atendimento do pedido
Custo de frete

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Total
N
178

Mean
7,7621

7,8296

178

7,7191

7,8833

178

7,7051

90

7,9296

178

7,7360

7,5227

90

7,9111

178

7,7191

88

7,6446

90

8,0056

178

7,8271

88

7,5284

90

8,0500

178

7,7921
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Para verificar a significância estatística das diferenças existentes na Tabela 13, foi
realizado o teste de Mann-Whitney, apresentado na Tabela 14.
Tabela 14
Teste de Mann-Whitney
CONSTRUTOS
Entregas 100% no prazo

Asymp.
Mann-Whitney Wilcoxon
Sig.
U
W
Z
(2-tailed)
3405,000 7321,000 -1,622
,105

Acuracidade na entrega

3613,500 7529,500 -1,012

,312

Estoque excesso ou falta

3405,500 7321,500 -1,623

,105

Itens dos pedidos 100% atendidos

3364,000 7280,000 -1,740

,082

Performance nos prazos entrega

3410,000 7326,000 -1,637

,102

Tempo de atendimento do pedido

3300,000 7216,000 -1,934

,053

Custo de frete

3078,000 6994,000 -2,588

,010

Estatisticamente
Significante?

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim

Fonte: Dados da pesquisa (2018

Novamente, devido a proximidade das avaliações atribuídas aos dois operadores
logísticos o teste de Mann-Whitney não identificou a significância estatística da
diferença existente para alguns construtos. Todavia significância estatística da
diferença pode ser comprovada para os construtos:
- Tempo de atendimento do pedido (0,053), e;
- Custo de frete (0,010).
Esta dissertação proporcionou um melhor insight sobre avaliação dos serviços de
operadores logísticos, estimulando a formulação de modelos para estudos de
influências entre as dimensões investigadas e comparação de performance. As
conclusões do estudo serão exploradas no próximo capítulo.
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5 Conclusões, Limitações E Recomendações De Novas Pesquisas
Diante da tendência de terceirização das atividades nas cadeias de abastecimento, a
presente dissertação teve como objetivo propor e analisar uma escala para avaliar o
desempenho de operadores logísticos. A literatura concernente a serviço logístico
permitiu identificar as dimensões de desempenho mais utilizadas em logística e que
serviram como base para avaliação da performance dos operadores logísticos.
Foi então elaborado o modelo analítico para avaliar a prestação dos serviços dos
operadores logísticos no segmento de alimentos perecíveis. O modelo analítico
proposto e analisado é formado pelo modelo de mensuração e pelo modelo estrutural.
O modelo de mensuração apresenta as principais dimensões do serviço logístico,
descritas

no

referencial

teórico,

com

seus

respectivos

indicadores,

que

fundamentaram as questões formuladas no questionário de pesquisa. Por outro lado,
o modelo estrutural estabelece as relações entre os construtos do modelo conceitual e
que passaram a constituir hipóteses a serem testadas.

Após formulada a escala para avaliação do serviço logístico, com base no referencial
teórico estudado, a sua avaliação e posterior aplicação, como métrica da performance
de operadores logísticos, foram realizadas mediante uma pesquisa de natureza
descritiva com abordagem quantitativa.

O passo inicial da análise consistiu em testar a escala utilizada na pesquisa avaliando
a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a validade
convergente e a validade discriminante. O modelo analítico proposto foi resolvido
utilizando a técnica PLS – Partial Least Square estimation, utilizando o programa
SmartPLS.
Uma vez demonstradas a confiabilidade e validade da escala do modelo analítico
proposto, o foco da dissertação voltou-se para estudar a relação entre os construtos
presentes no modelo estrutural e teste das hipóteses formuladas.
Os coeficientes estruturais mais relevantes destacaram a relação entre o tempo de
atendimento do pedido e a acuracidade da entrega, e o tempo de atendimento do
pedido e a entrega no prazo estabelecido. A significância estatística dos coeficientes
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estruturais foi examinada pelo método bootstraping, que consiste em simular várias
amostras, a partir da base de dados da pesquisa.
Todos os coeficientes estruturais tiveram a significância estatística comprovada
validando as relações estabelecidas no modelo conceitual. Desta forma, as hipóteses
vinculadas ao modelo conceitual estabelecido no estudo puderam ser comprovadas.
Após as validações do modelo de mensuração e do modelo estrutural, a escala
proposta foi aplicada para comparar o desempenho dos operadores logísticos
atuantes na cadeia produtiva pesquisada. Foi realizado o teste não paramétrico de
Mann-Whitney para confrontar o desempenho nas dimensões formadoras do serviço
logístico. O teste realizado pode identificar as diferenças mais significativas e
possibilita ranquear os operadores com base na performance das dimensões do
serviço logístico.
A formulação e validação de uma escala para avaliação do serviço logístico
constituíram as principais contribuições do presente estudo. A escala elaborada pode
ser aplicada para comparar a performance de operadores logísticos atuantes na
cadeia de suprimentos. No presente estudo os indicadores e as dimensões do serviço
logístico, tiveram o mesmo peso na formação de um índice agregado de desempenho.
Entretanto, com base nas avaliações do desempenho em cada indicador e sua
importância para um índice global, a performance dos operadores pode ser auferida,
possibilitando ranquear os operadores com base na performance das dimensões do
serviço logístico. Esta dissertação propôs um método para a avaliação de operadores
logísticos e buscou contribuir para a mensuração dos serviços de operadores
logísticos, estimulando a formulação de modelos para estudos de influências entre as
dimensões investigadas e comparação de performance.
O estudo apresenta como principal limitação a abrangência da pesquisa, que
contemplou apenas uma cadeia produtiva. Fica como sugestão para nova pesquisa o
estudo da escala proposta para avaliação da performance de operadores logísticos
em cadeias de abastecimentos diversificadas. A relação entre as dimensões da
escala proposta, ou seja, a validade do modelo estrutural proposto, foi realizada em
uma única cadeia de suprimentos alimentícia, pode também ser testada englobando
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diferentes redes de abastecimento e portanto, constitui outra recomendação para
pesquisa.
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Apêndice A – Questionário da pesquisa operador logístico PROLOG

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA ACADÊMICA
Fundação Pedro Leopoldo
Mestrado Profissional em Administração
Avaliação DO OPERADOR LOGÍSTICO PROLOG na prestação de serviços de
armazenagem e distribuição no segmento de alimentos perecíveis.
As respostas seguem uma escala de 0 a 10, onde a nota “0” expressa a menor
aderência da prestação do serviço ao requisito avaliado e a nota “10” expressa a
maior aderência da prestação do serviço ao requisito avaliado.

INDICADORES
LOGÍSTICOS
AVALIADOS

Entregas 100%
no prazo

PERGUNTAS

RESPOSTAS

As entregas do operador PROLOG
realizadas em sua totalidade (100%).

são

As entregas do operador
realizadas no prazo requerido.

são

PROLOG

As entregas do operador PROLOG são
realizadas de acordo com os roteiros
estabelecidos.
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As entregas do operador PROLOG
realizadas nas quantidades solicitadas.
Acuracidade na
entrega

são

As entregas do operador PROLOG são
realizadas sem danos aos materiais / produtos.

As entregas do operador PROLOG são
realizadas nas embalagens convencionadas.

Estoque
excesso ou falta

O controle de estoque do operador PROLOG
garante disponibilidade dos produtos solicitados.

A gestão de armazém do operador PROLOG
controla para que não existam materiais com
estoque em excesso.

Os pedidos são atendidos pelo operador
PROLOG na totalidade dos itens solicitados.
Itens dos
pedidos 100%
atendidos

O processo de separação dos pedidos é
controlado pelo operador PROLOG antes de ser
liberado para a área de expedição.

Eventuais diferenças são corrigidas pelo
operador PROLOG antes dos pedidos serem
embarcados para a entrega.
Performance
dos prazos de
entrega

O operador PROLOG monitora os prazos de
entrega para atender aos pedidos solicitados.

77

Tempo de
atendimento do
pedido

Os pedidos são atendidos pelo operador
PROLOG no tempo requerido.

As entregas do operador PROLOG são
monitoradas até a chegada no destino final.

Custo do frete

Os componentes que compõem o frete do
operador PROLOG são monitorados e
controlados.

As rotas de entrega do operador PROLOG são
programadas de forma a obter o menor custo
com fretes.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Apêndice B – Questionário da Pesquisa operador logístico SATILOG

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA ACADÊMICA
Fundação Pedro Leopoldo
Mestrado Profissional em Administração
Avaliação DO OPERADOR LOGÍSTICO SATILOG na prestação de serviços de
armazenagem e distribuição no segmento de alimentos perecíveis.

As respostas seguem uma escala de 0 a 10, onde a nota “0” expressa a menor
aderência da prestação do serviço ao requisito avaliado e a nota “10” expressa a
maior aderência da prestação do serviço ao requisito avaliado.

INDICADORES
LOGÍSTICOS
AVALIADOS

Entregas 100%
no prazo

PERGUNTAS

RESPOSTAS

As entregas do operador SATILOG
realizadas em sua totalidade (100%).

são

As entregas do operador
realizadas no prazo requerido.

são

SATILOG

As entregas do operador SATILOG são
realizadas de acordo com os roteiros
estabelecidos.
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As entregas do operador SATILOG
realizadas nas quantidades solicitadas.

Acuracidade na
entrega

são

As entregas do operador SATILOG são
realizadas sem danos aos materiais / produtos.

As entregas do operador SATILOG são
realizadas nas embalagens convencionadas.

Estoque
excesso ou falta

O controle de estoque do operador SATILOG
garante disponibilidade dos produtos solicitados.

A gestão de armazém do operador SATILOG
controla para que não existam materiais com
estoque em excesso.

Os pedidos são atendidos pelo operador
SATILOG na totalidade dos itens solicitados.
Itens dos
pedidos 100%
atendidos

O processo de separação dos pedidos é
controlado pelo operador SATILOG antes de ser
liberado para a área de expedição.
Eventuais diferenças são corrigidas pelo
operador SATILOG antes dos pedidos serem
embarcados para a entrega.

Tempo de
atendimento do
pedido

Os pedidos são atendidos pelo operador
SATILOG no tempo requerido.
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As entregas do operador SATILOG são
monitoradas até a chegada no destino final.

Custo do frete

Os componentes que compõem o frete do
operador SATILOG são monitorados e
controlados.

As rotas de entrega do operador SATILOG são
programadas de forma a obter o menor custo
com fretes.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Anexo A - Requisitos para contratação de serviços logísticos
Para interpretação dos requisitos é condição básica respeitar a seguinte legenda:
Onde se lê “DEVE”, o requisito é Imprescindível para todas as operações e onde se lê
“RECOMENDA-SE”, o requisito é desejável como boa prática, porém não
imprescindível.
Com relação aos REQUISITOS GERAIS:
É imprescindível que o contratado possua um Manual de Qualidade, definindo
papéis, responsabilidades, referência aos procedimentos e instruções de trabalho e
descrição de elementos de boas práticas de armazenamento, operação e separação.
O manual deve ser revisto regularmente pela equipe de gerenciamento objetivando a
melhoria contínua;
É necessário definir indicadores e metas para avaliação da performance do Sistema
de Gestão do contratado.

Com relação a seus EMPREGADOS:
Todos os colaboradores devem receber treinamentos apropriados, alinhados também
às descrições de cargo. É necessário estabelecer um plano de treinamento para
todas as atividades para manutenção dos padrões de qualidade;
É necessário definir um processo de ações corretivas e preventivas, para tratamento
de não conformidades e oportunidades, respectivamente. O mesmo deve incluir as
seguintes etapas:
- Identificação do problema/oportunidade;
- Análise dos dados para investigar e determinar a causa-raiz;
- Desenvolvimento e implantação de soluções;
- Monitoração e avaliação de resultados.

Com relação a INFRAESTRUTURA:
É recomendado que o contratado possua premissas, equipamentos e facilidades
localizados, projetados e construídos para que a condução das operações , limpeza, e
manutenção sejam facilitadas para minimizar os riscos de contaminação e obtenha
uma preservação adequada dos materiais/produtos mantendo um fluxo de processo
lógico e ordenado.
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Com relação a ÁREAS EXTERNAS:
O acesso ao site deve ser controlado e é necessário que as estruturas físicas estejam
em bom estado de conservação, ou seja, isentas de rachaduras, pinturas
descascadas, infiltrações, etc. O pátio de movimentação dos veículos deve ter uma
superfície firme e adequada que minimize poeira e seja drenada adequadamente e a
área deve possuir espaço suficiente para manobras e o contratado deve ainda dispor
de local para situações de espera para o descarregamento e carregamento.
Recomenda-se demarcação visível no pavimento, visando auxiliar a localização das
carretas e docas. Os niveladores de doca devem ter condições que permitem aos
veículos descarregar e carregar de forma segura e eficiente enquanto as docas ou
áreas de recepção de materiais devem ser providas de proteção à intempéries
(chuva, etc.) de forma a proteger os materiais/produtos de qualquer risco no momento
do recebimento e inspeção.
Com relação às INSTALAÇÕES GERAIS:
Deve ser disponibilizado espaço adequado para o trabalho e as instalações devem
ser mantidas em bom estado de conservação, de modo a propiciar um ambiente
agradável e seguro aos seus empregados e ainda condições adequadas para
prevenção de acesso e abrigo de pragas;

Com relação aos ARMAZÉNS (estocagem):
As áreas de estocagem devem ter boas condições estruturais e de conservação e
com acabamento adequado, ou seja, piso projetado para comportar a movimentação
e volume de materiais/produtos, paredes com pintura isentas de buracos ou
infiltrações; teto livre de goteiras, gretas e com proteção para prevenir acesso de
pragas. As áreas de armazenamento devem ter capacidade suficiente para
possibilitar o estoque ordenado de materiais e produtos;
É imprescindível que exista um sistema de endereçamento para facilitar a
localização e também evitar trocas no momento da disponibilização destes. Todo
material deve ser estocado fora do chão, em pallets e afastados das paredes e o
empilhamento e armazenagem devem ser realizados de acordo com a especificação
e característica de cada material ou produto para preservação de sua identidade e
integridade física. Toda área de estocagem deve ser limpa, os corredores devem ser
desimpedidos de materiais.
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Com relação ao RECEBIMENTO DA CARGA:
É necessário definir métodos ou instruções escritas para as etapas de
descarregamento. As etapas de recebimento devem ser ordenadas e, para tanto, o
contratado deve dispor de equipamentos/dispositivos (esteira, transpaleteira,
empilhadeira, rebocadores entre outros) e uma área para recebimento condizente
com o volume das operações para garantir a correta conferência e avaliação dos
materiais/produtos. Estes devem permanecer o menor tempo possível na área de
recebimento à espera da liberação para envio ao estoque sendo que todo
material/produto deve ser acomodado em pallets para assegurar a eficiência do fluxo
de movimentação.
Todos os materiais, produtos e processos devem possuir identificação clara e
padronizada de forma a garantir a rastreabilidade e prevenir trocas/misturas.
Veículos e carga devem ser inspecionados em relação à higiene e contaminação
antes da descarga. É necessário que se estabeleça diretrizes para ocorrências de
não conformidade, todo material/produto danificado deve ser segregado e devolvido.
Todos os materiais/produtos recebidos devem ser verificados de forma que seja
assegurada que a entrega esteja em conformidade com o pedido. Cada entrega de
material deve ser registrada e verificada quanto à integridade e identidade do
material/produto.
Todo material/produto com validade inferior a 180 dias (6 meses) não deve ser
recebido, salvo sob concessão documentada pelo contratante.
O Operador Logístico deve avaliar toda documentação (recebida e emitida) durante o
Recebimento.
Todo material deve ser estocado e preservado de acordo com os requerimentos
inclusos na especificação e /ou definidos pelo fabricante.
É recomendável programar os horários para o recebimento da carga, evitando
congestionamento de veículos e falta de docas para o descarregamento da carga.

Com relação ao estoque e ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ou produtos:
Deve ser assegurado processo adequado para designação dos locais para guarda
temporária dos materiais/produtos e a garantir a integridade e identidade destes
durante a permanência no estoque.
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Após a liberação pelo recebimento, o Operador Logístico deve endereçar os materiais
e/ou produtos para os locais corretos, o sistema de endereçamento dos materiais e/ou
produtos para o estoque deve ser informatizado.
A área de estocagem deve possuir um layout eficiente, com espaçamento adequado
para os corredores, bom sistema de localização e acesso fácil aos itens.
Todas as posições das estantes e/ou porta-paletes devem estar devidamente
identificadas permitindo a fácil localização do material e/ou produto em estoque.
É necessário verificar se os materiais e/ou produtos estão em condições de
alocação/armazenamento, ou seja, sem desvios, por exemplo: volumes avariados,
sem identificação ou paletização.
O Operador Logístico deve providenciar e disponibilizar a espaço suficiente para
acomodar todos os materiais e/ou produtos de forma preservar a sua integridade.
É proibido o armazenamento dos materiais e/ou produtos com produtos radioativos,
tóxicos e de limpeza, para evitar contaminações. Todo material e/ou produto deve ser
estocado fora do chão, em pallets e afastado das paredes, respeitando o limite de
quatro (4) volumes de altura no empilhamento em arranjo trançado/amarrado e,
quando necessário, empilhamento máximo de dois (2) pallets.
Os corredores devem ser identificados, limpos e desimpedidos de materiais e/ ou
Produtos. É necessário que os materiais e/ou produtos de alta rotatividade (maior
saída) sejam alocados em alturas acessíveis, ou seja, em níveis mais baixo.
Operador Logístico deve ter métodos e sistema de controle de material e/ou produtos
para certificar-se que todos os materiais estocados estão corretamente identificados
(código, descrição do produto, quantidade, lote e validade) permitindo a
rastreabilidade em todo o processo.

O armazenamento de alimentos resfriados e congelados deverá ser efetuado a uma
temperatura apropriada para o produto e com um mínimo de flutuações. Esta
temperatura não será superior à especificada no padrão individual do alimento sendo,
na falta de indicação específica, para alimentos resfriados, a temperatura ideal é
entre 0ºC e 7ºC, e para alimentos que requerem congelamento total, abaixo de -18ºC.
Para cada tipo de alimento é recomendado um determinado nível de temperatura:
– Lácteos, como iogurte, queijos, leite, manteigas, margarina, de 0ºC a 5ºC.
– Carnes congeladas, igual ou menor que -18ºC. E quando frescas, aves e
salsichas, de 0ºC a 5ºC.
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– Peixes congelados, igual ou menor que -18ºC. E quando frescos, de 0ºC a 3ºC.
– Ovos frescos, de 0ºC a 15ºC, pasteurizados de 0ºC a 3ºC.
– Hortofrutícolas frescos de 7ºC a 10ºC. Congelados menor que -18ºC.
A movimentação dos materiais e/ou produtos deve ser realizada de acordo com o
conceito FEFO (First-Expire First-Out) evitando itens obsoletos no estoque,
eliminando as perdas de estocagem por ineficiência do processo.
O Operador Logístico deve ter métodos e sistema de controle das validades dos
materiais/produtos. Produtos com validade inferior a 180 dias (6 meses) deve ser
retirado do estoque. Todo material/produto vencido deve ser identificado e segregado
(fisicamente e/ou via o sistema de gerenciamento de material/produto). Além da
segregação, é imprescindível ter um gerenciamento adequado destes itens com
definição clara das responsabilidades para agilidade na disposição / destinação.
Toda e qualquer movimentação deve ser registrada e documentada, para fins de
verificação e rastreabilidade.
O Operador Logístico deve estabelecer periodicamente inventários cíclico e rotativo
para todos os materiais e/ou produtos em estoque.
O Operador Logístico deve prover os recursos, equipamentos necessários para
movimentação dos materiais e/ou produtos ( ex.: transpaleteira, empilhadeira) e todos
os empregados envolvidos devem estar aptos e habilitados para realização das
atividades.

Com relação a PRODUTO DESCONTINUADO:
O Contratado Deve ter um processo estabelecido para retirada de produtos
descontinuados, de acordo com a solicitação da GAMA. O Operador Logístico deve
ter métodos e sistema de controle para os produtos descontinuados, ou seja,
identificação, segregação, preservação (os produtos considerados próprios para uso,
devem ser identificados e armazenados, preservando o código, descrição do produto,
lote e prazo de validade) e, quando autorizado, devolvido para o armazém central.
A movimentação desses produtos, em caso de eventuais saídas devido a ações
extras autorizadas pela GAMA deve ser priorizada de acordo com o conceito FEFO
(First-Expire First-Out).

86

Com relação a SEPARAÇÃO DE PEDIDOS para atendimento às solicitações:
O contratado deve garantir o abastecimento correto dos produtos nas linhas de
separação, inclusive obedecendo ao FEFO (First-Expire First-Out);
Deve ser verificado o código, descrição, lote e validade do produto, evitando erro de
abastecimento. Nenhum produto com validade inferior a 30 dias, deve ser alocado
nas linhas para atendimento a pedidos.
Todas as movimentações de produtos/materiais devem ser realizadas concomitantes
no sistema, ou seja, realizadas em sequência. O operador logístico deve garantir e
manter a ordem nas linhas de separação para prevenir qualquer desvio (ex.: trocas,
danos ao produto) inclusive prevenção de acúmulo de poeira.

Com relação ao PROCESSO DE SEPARAÇÃO:
Deve-se assegurar que os processos de separação sejam bem controlados,
resultando em uma atividade isenta de erros de acordo com os padrões de qualidade
estabelecidos, garantindo o atendimento do serviço prestado as unidades cliente.

O processo de separação precisa ser projetado para ser seguro e é necessária a
avaliação de risco em todas as suas etapas. O Operador Logístico deve ter uma
sistemática para garantir o processo de separação, ou seja, assegurar que os desvios
de pedido sejam identificados antes do envio para as unidades cliente.
Todos os empregados devem estar aptos e habilitados para realização das
atividades. Instruções de trabalhos e manuais devem estar disponíveis aos
empregados em local de fácil acesso.
O fluxo de montagem das embalagens para separação dos pedidos precisa ser
monitorado para garantir a integridade dos produtos e evitar retrabalhos. O operador
logístico deve assegurar que as embalagens estejam em boas condições e que exista
somente uma identificação válida devendo ser inutilizadas quaisquer identificações
obsoletas.

O processo de identificação das embalagens deve ser monitorado para garantir
legibilidade e que as mesmas estejam bem aderidas e na posição correta para evitar
desvios no processo e/ou erro de leitura. É imprescindível que seja realizado
controle e registros dos parâmetros do processo de separação onde se recomenda a
implementação do CEP (Controle Estatístico de Processo).
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A calibração de equipamentos críticos deve ser documentada e realizada de acordo
com as características de cada um, com uma sistemática estabelecida e ainda devem
ter manutenção adequada conforme as recomendações dos fabricantes. É
necessário manter o registro histórico das manutenções corretivas e preventivas.
Devem ser adotados procedimentos para tratamento de não-conformidades, como
ações preventivas e corretivas para manter o processo dentro da conformidade e toda
documentação deve estar acessível sempre que solicitado pelo contratante.

O Operador Logístico deve ter métodos e sistema de controle dos produtos (código,
descrição do produto, quantidade, lote e validade) disponíveis para separação e deve
realizar a separação dos produtos de acordo com os pedidos da unidade solicitante.
Somente produtos liberados devem ser disponibilizados nas linhas de separação.
O Operador Logístico deve garantir que os produtos sejam bem acondicionados e que
suas embalagens preservem sua identidade e integridade física. Todos os produtos
disponíveis nas linhas de separação devem estar devidamente arrumados, limpos e
organizados em sua posição de conferência para embarque.
O Operador Logístico deve realizar a separação dos pedidos garantindo o nível de
serviço e padrões de qualidade requeridos, garantindo que os produtos sejam
acondicionados dentro da especificações respeitando o limite máximo de peso
estabelecido e otimização de cubagem do veículo a ser utilizado.
Não devem ser feitas mudanças nas especificações do processo de separação sem
autorização expressa da GAMA.

Com relação a NÃO CONFORMIDADES:
Todo material/produto suspeito deve ser identificado e segregado (fisicamente e via
sistema

de

gerenciamento

de

material/produto).

Além

da

segregação,

é

imprescindível ter um gerenciamento adequado destes itens com definição clara das
responsabilidades para agilidade na disposição / destinação.
Todas as não conformidades devem ter ações imediatas de acordo com
procedimentos concordados e definição de investigação e ações corretivas para evitar
reincidências. Estas situações devem ser registradas.
Produtos bloqueados ou não conforme só devem ser liberados com autorização
expressa do contratante.
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Com relação a RASTREABILIDADE dos lotes e Identificação:
O Operador Logístico deve ter métodos e sistema de controle dos produtos (código,
descrição do produto, quantidade, lote e validade) permitindo a rastreabilidade pelo
processo até a distribuição final.
Com relação a CONFERÊNCIA FINAL para expedição:
Todos os itens separados devem ser conferidos (descrição do produto e quantidade),
conforme a descrição apresentada no pedido da unidade solicitante.
Após finalização da separação dos produtos, as cargas paletizadas devem passar por
um processo de conferência obrigatória.
Quando for identificado qualquer tipo de desvio (falta, dano, excesso ou material
suspeito), deve ser feita a correção imediata e tomar as ações abaixo:
- caso o desvio identificado seja troca de produto, deve ser verificada imediatamente a
posição de abastecimento do produto na linha de separação. Existindo divergência,
realizar correção imediata e avaliar outros pedidos que contenham o mesmo item
(varredura). É imprescindível a investigação da ocorrência com ações corretivas
para evitar reincidências;
- no caso de falta do item, o pedido deve ser separado e solicitado à reposição do item
imediatamente;
- no caso de dano, o item danificado deve ser retirado juntamente com outros itens se
também foram avariados, identificar o pallet com o(s) produto(s) que devem ser
repostos e solicitar reposição imediata do item ou itens.
- no caso de excesso, deve ser retirado o item excedente, realizando a devolução
para linha de separação de origem.
Com relação ao TRANSPORTE – TRANSFERÊNCIA:
É recomendado análise de prevenção para possíveis situações de transporte e
transferência, incluindo manuseio, proteção, identificação e particularidades em
função de necessidades específicas da unidade solicitante.
O Contratado deve possuir veículos em condições sanitárias adequadas para o tipo
de transporte nos processos de transferência e entregas. Deve realizar sanitização
e/ou desinsetização dos veículos envolvidos na operação.
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Os veículos devem estar em boas condições de uso (pneus, equipamentos de
segurança e outros). É proibido o transporte de produtos alimentícios juntamente
com produtos radioativos ou tóxicos (inseticidas, detergentes, lubrificantes,
agrotóxicos e outros) e, esta prática deve ser de conhecimento de todos.
Os produtos devem ser transportados em veículos tipo baú, de forma a evitar
exposição ao sol, umidade, e de qualquer outro fator que possa afetar a qualidade ou
integridade do produto transportado.

O transporte dos alimentos congelados deve ser efetuado em veículo e equipamentos
capazes de manter a temperatura do produto a menos dezoito graus centígrados
(-18°C), ou inferior.
Uma elevação de temperatura do produto poderá ser tolerada por curtos períodos,
porém, a temperatura nunca deverá ser superior a menos quinze graus centígrados
(-15°C).
O transporte dos alimentos refrigerados deve ser efetuado em veículo e equipamentos
capazes de manter a temperatura do produto entre zero e sete graus centígrados (0°C
a 7°C).
Uma elevação de temperatura do produto poderá ser tolerada por curtos períodos,
porém, a temperatura nunca deverá ser superior a dez graus centígrados (10°C).

É recomendado a utilização de veículos multitemperaturas para atendimento às rotas
de entrega das unidades solicitantes.
Os veículos de temperatura única só poderão ser utilizados quando não houver
necessidade de transporte de produtos de diferentes características (secos,
refrigerados ou congelados).

Com relação ao CARREGAMENTO:
Para o carregamento, deve ser observado o acondicionamento da carga atentando-se
quanto à disposição e alocação da mesma, sempre observando a característica de
cada embalagem para garantir a preservação de integridade dos produtos e materiais.
O Operador Logístico deve arrumar a carga de forma a observar e preservar a
integridade dos volumes, durante o processo de formação da carga.
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Os volumes avariados devem ser separados para avaliação da integridade do
conteúdo e, quando aplicável, a substituição do produto, com cuidado de manter os
mesmos dados da identificação. O Operador Logístico deve disponibilizar os
materiais de apoio (insumos) para realização deste processo, como por exemplo:
madeirite (comprimento 1200mm . largura 2000mm. espessura 10mm) cordas para
amarração, lonas plásticas, pallets, cintas de poliéster, filme strech, cantoneiras.
É Recomendável que o empilhamento seja realizado de acordo com o tipo e peso do
produto/material, ou seja, priorizar a colocação de produtos/materiais mais pesados
na base. O acondicionamento deve ser realizado de modo que a cada 3 (três)
camadas empilhadas deve existir uma separação com madeirite para receber o
empilhamento da próxima camada.
A cada 4 metros de carga formada no comprimento do veículo, devem ser utilizadas
cordas (amarração cruzada) para fixação e travamento dos mesmos, este
procedimento deve garantir que a carga não se mova durante o trajeto percorrido.

Os pallets devem, estar em boas condições de uso, limpos e livres de defeitos;
- o tipo de arranjo deverá ser trançado/amarrado sendo que a última camada deve ser
amarrada;
- os pallets formados devem ter cantoneiras nos 4 (quatro) cantos e envolvidos com
filme plástico (strech) visando manter a consolidação e preservação da carga;
- no caso de empilhamento de pallets na carga, deverá ser inserido um madeirite a
cada dois (2) pallets.
Com relação a EXPEDIÇÃO:
Deve ser assegurado que a expedição de todos os materiais/produtos seja controlada
adequadamente de acordo com as especificações, de forma que os procedimentos
garantam que condições críticas para a segurança e integridade do produto sejam
mantidas e controladas.

Todo produto/material deve ser estocado fora do chão e longe o suficiente das
paredes possibilitando inspeção e controle de pragas.
Devem-se obedecer todas as orientações de empilhamento dos produtos bem as
condições necessárias para manter a sua integridade. Os pallets devem estar em
boas condições, limpos e livres de defeitos.
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Os veículos de transporte devem ser inspecionados antes do carregamento quanto
as condições gerais de preservação e higiene e também possibilidade de
contaminação cruzada (prevenção de transferência de odor entre produtos, matérias
primas, dano nas embalagens, etc). É recomendável que a inspeção seja registrada.

Todas as caixas devem estar em boas condições e lacradas adequadamente.
É necessário que as operações de separação de produtos sejam conduzidas de
maneira ordenada a fim de evitar danos no manuseio das embalagens, falhas e/ou
trocas.
Todos os pallets formados devem ser conferidos quanto à integridade, identidade,
quantidade e rota de destino e separados em área demarcada para expedição.
Toda a documentação do processo de expedição deve ser mantida, inclusive
numeração de lacres, quando aplicável.

