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Resumo 

 

 

O presente trabalho aborda a importância da gestão dos processos logísticos, 
para que a empresa Elcio Antonio Daldegan, que atua no ramo de comércio varejista 
de cereais, frutas e verduras, localizada no município de Quatiguá – PR, cujas 
comercializações são realizadas nos Estados de Mato Grosso e Rondônia, consiga 
alcançar um alto nível de serviço. A fim de obter informações dos processos 
logísticos executados na empresa, observou-se durante um determinado período, 
como os colaboradores planejavam e executavam as atividades, permitindo assim, 
que fossem detectados alguns problemas nos processos de separação e 
conferência dos pedidos, no processo de entrega, e também alguns problemas com 
o estoque. Sendo assim, realizou-se uma pesquisa com os clientes contendo 12 
questões, as quais abordaram assuntos relacionados ao atendimento dos 
colaboradores, qualidade dos produtos, preços, qualidade e tempo da entrega, 
estrutura da empresa, entre outros, todas com o objetivo de agregar informações a 
respeito da empresa, e auxiliar no processo de identificação dos problemas. Através 
da pesquisa, concluiu-se com relação ao atendimento dos colaboradores, que 
apenas o desempenho dos entregadores deixou a desejar, enquanto o dos 
vendedores foi muito satisfatório, quanto à qualidade dos produtos, uma parcela 
significativa dos entrevistados relatou insatisfação, o que despertou grande 
preocupação da empresa, alguns também disseram ter problemas quanto ao 
comprometimento da empresa para com os pedidos a serem entregues. Os 
resultados insatisfatórios apresentados na pesquisa são resultantes da ineficiência 
no planejamento e execução dos processos logísticos que foram observados e 
citados mais acima. Diante dos problemas apresentados, realizou-se uma pesquisa 
em livros, artigos e sites, a fim de explicar, segundo autores, as áreas abordadas no 
trabalho. Após esta etapa, recomendaram-se algumas sugestões de melhorias para 
que os problemas fossem resolvidos, tais sugestões foram:  inserção de um 
colaborador especifico para separar e conferir os pedidos que estão para ser 
carregados, não sobrecarregando os entregadores e possibilitando que os mesmos 
realizem sua função com mais eficiência, e por fim a informatização do estoque, com 
o objetivo de agilizar as atividades deste setor e as informações de entrada e saída 
de mercadoria, bem como reduzir os erros que eram decorrentes da contagem 
manual de estoque. Através destas ações de melhorias que serão aplicadas aos 
processos da empresa, a mesma conseguirá alcançar seu objetivo de lucro e de alto 
nível de serviço.  

 

Palavras Chave: Processos logísticos. Separação e conferência. Entrega. 

Nível de serviço.  

    



 

 

Abstract 

 

 

The present work deals with the importance of the management of logistics 
processes, so that the company Elcio Antonio Daldegan, which operates in the retail 
trade of cereals, fruits and vegetables, located in the municipality of Quatiguá - PR, 
whose commercialization is carried out in the States of Mato Grosso and Rondônia, 
can achieve a high level of service. In order to obtain information about the logistic 
processes executed in the company, it was observed during a certain period, how the 
employees planned and executed the activities, thus allowing some problems to be 
detected in the processes of separation and verification of the orders, in the delivery 
process , And also some problems with the stock. As a result, a survey was 
conducted with clients containing 12 questions, which addressed issues related to 
employee attendance, product quality, prices, quality and delivery time, company 
structure, among others, all with the objective of adding Information about the 
company, and assist in the process of problem identification. Through the research, it 
was concluded regarding the service of the employees, that only the performance of 
the deliverers left to be desired, while that of the sellers was very satisfactory, 
regarding the quality of the products, a significant part of the interviewees reported 
dissatisfaction, which aroused great Concern, some also said they had problems 
regarding the company's commitment to the orders to be delivered. The 
unsatisfactory results presented in the research are due to the inefficiency in the 
planning and execution of the logistic processes that were observed and mentioned 
above. In view of the presented problems, a research was carried out in books, 
articles and websites, in order to explain, according to authors, the areas addressed 
in the work. After this step, some suggestions for improvement were recommended 
so that the problems could be solved, such suggestions were: insertion of a specific 
collaborator to separate and check the orders that are to be loaded, not overloading 
the deliverers and enabling them to carry out their More efficiently, and finally the 
computerization of the stock, with the purpose of streamlining the activities of this 
sector and the information of entry and exit of merchandise, as well as reduce the 
errors that were due to manual inventory counting. Through these improvements 
actions that will be applied to the company's processes, it will achieve its profit 
objective and high level of service. 

 
Key Words: Logistics processes. Separation and verification. Delivery. Level 

of service.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A logística é parte da gestão da cadeia de suprimentos, a qual é um sistema 

que integra os processos relacionados com o produto ou serviço que a empresa 

oferece, desde os fornecedores de matéria prima, até a etapa de entrega física ao 

cliente, é parte fundamental para o desenvolvimento da organização, 

Segundo Bertaglia: 

 

A cadeia de abastecimento corresponde ao conjunto de processos 
requeridos para obter materiais, agregar-lhes valor de acordo com a 
concepção dos clientes e consumidores e disponibilizar os produtos para o 
lugar (onde) e para a data (quando) que os clientes e consumidores 
desejarem (2003, p. 4). 

 

Portanto, nota-se que os processos da cadeia de suprimentos são planejados 

não apenas para um controle interno da empresa, mas para atender a necessidade 

do cliente, entregando o produto correto, com a qualidade esperada, no prazo 

exigido, e com um custo reduzido. 

A necessidade de respostas cada vez mais rápidas por parte dos clientes faz 

com que as organizações investam em tecnologia, e capacitação dos colaboradores 

responsáveis, para assim atende-los com clareza, agilidade e eficiência. 

Martins e Alt, afirma que cadeia de abastecimento:  
 

[...] nada mais é do que administrar o sistema de logística integrada da 
empresa, ou seja, o uso de tecnologias avançadas, entre elas 
gerenciamento de informações e pesquisa operacional, para planejar e 
controlar uma complexa rede de fatores visando produzir e distribuir 
produtos e serviços para satisfazer o cliente (2006, p. 377 et seq.). 

 

Assim, temos que, uma administração bem planejada e executada desta área, 

em conjunto com a inovação da empresa, gera uma grande vantagem competitiva 

diante dos concorrentes que não se atentarem a estes dois fatores. 

Levando-se em conta este contexto, formulou-se o seguinte problema para 

esta pesquisa: Qual a importância de uma gestão dos processos logísticos para 

atingir um alto nível de serviço dentro de uma organização? 
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De acordo com esta questão, o trabalho foi realizado com o intuito de avaliar 

algumas etapas da gestão da cadeia de suprimentos na empresa Elcio Antonio 

Daldegan, bem como a sua influência no atendimento as necessidades dos clientes. 
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2 LOGÍSTICA 

 

 

A logística é um sistema com uma visão organizacional, e que tem por 

responsabilidade gerenciar as áreas de recursos materiais, financeiro e pessoal, 

desde o primeiro momento da compra e entrada de meteria prima na empresa até a 

etapa de entrega do produto, com o objetivo principal de atender da melhor forma as 

necessidades e exigências de seus clientes. 

Martins e Alt afirmam:  

 

A logística é responsável pelo planejamento, operação e controle de todo o 
fluxo de mercadorias e informação, desde a fonte fornecedora até o 
consumidor [...]. Assim, dentro do espírito da empresa moderna, o básico da 
atividade logística é o atendimento do cliente. (2006, p. 326). 

 

O trabalho de um profissional de logística tem inicio a partir do momento em 

que determinada pessoa sente o desejo ou a necessidade de ter algo.  

O site Guia do Estudante, www.guiadoestudante.com.br, cita algumas das 

funções que o profissional da área logística poderá exercer após o cliente tomar a 

decisão de realizar seu desejo e/ou sanar suas necessidades.   

 

Este profissional avalia, projeta e implementa sistemas de transporte, 
armazenamento, compras de suprimentos, distribuição e entrega de 
produtos numa empresa, buscando economia, rapidez e segurança. Pode 
atuar nos setores de controladoria, coordenação, expedição e almoxarifado 
e nos diversos segmentos da logística. Gerencia as redes de distribuição, 
acompanha os processos de compra, identifica fornecedores, negocia e 
estabelece as formas de entrega e recebimento de mercadorias e define o 
meio de transporte e rota a serem adotados. Também faz o cálculo do frete 
e escolhe a embalagem para o produto. Faz o acompanhamento de pedidos 
e controla os estoques. 

 

Portanto, nota-se que a área logística é ampla, e composta por diversas 

atividades, as quais todas precisam ser executadas com precisão, rapidez e 

segurança, a fim de buscar economia para a empresa, bem como realizar seu 

trabalho com eficiência e entregar um produto/serviço de qualidade. 

Levando-se em conta que esta área é ampla e complexa, e que seu 

desenvolvimento compromete o restante das operações da empresa, torna-se 
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imprescindível um planejamento estratégico por parte dos responsáveis para que as 

atividades sejam bem executadas, e o nível de serviço exigido seja alcançado. 

Stone explica:  

 

Planejamento estratégico é um método formal de considerar alternativas 
relacionadas ao crescimento, desenvolvimento ou outras opções de uma 
empresa, uma organização ou um negocio. [...] Quando desenvolvido 
adequadamente, um plano estratégico proporciona:  
• revisão total dos negócios atuais;  
• descrição dos problemas e oportunidades a serem tratados a curto 
prazo;  
• um rumo claro;  
• um plano prático de ação (1992, p. 42 et seq.).  

 

Através do planejamento estratégico dentro da área logística, a empresa 

conseguirá observar seus pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e 

fraquezas ligadas a esta área, podendo assim planejar suas ações com uma visão 

de futuro e se desenvolver de maneira a otimizar o máximo possível dos recursos 

disponíveis e conquistar seus objetivos de lucro e nível de serviço. 

 

 

2.1 PROCESSO DE SEPARAÇÃO E CONFERÊNCIA 

 

 

A etapa de separação e conferência dos pedidos é uma das principais 

atividades do processo logístico, tornando-se de suma importância a sua eficiente 

realização, afim de que os itens dos pedidos sejam entregues corretamente, nas 

quantidades e nas condições desejadas pelo cliente. Rosário explica isso quando 

conceitua que: “O processo de conferência é uma garantia adicional de que o 

produto certo está seguindo para o cliente certo” (2009, p. 509). 

 Na visão de Bertaglia: “A separação de produtos consiste em uma série de 

atividades que vai desde a retirada do estoque dos produtos a serem enviados aos 

clientes, até sua colocação em determinado local para que seja efetuado o 

carregamento do veiculo” (2009, p. 190). 

O autor explica que esta parte do processo envolve diversos colaboradores, 

os quais estão responsáveis por atividades que estão diretamente ligadas ao 
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processo de separação e conferência dos itens incluídos nos pedidos a serem 

entregues.  

Levando-se em consideração as atividades mencionadas, o autor Ballou 

explica que: 

 
Os pedidos costumam ser separados em ondas pelo armazém, significando 
isso que entre todos os outros pedidos, um subconjunto será processado de 
uma vez só. O tamanho deste subconjunto e os pedidos nele 
compreendidos são escolhidos com base em considerações de embarque. 
Pedidos de clientes localizados na mesma região são escolhidos 
simultaneamente a fim de chegarem no ponto de embarque e na carroceria 
do caminhão ao mesmo tempo (2004, p. 135). 

 

Percebe-se então que, esta atividade é realizada de forma onde os pedidos 

são separados em conjuntos menores de acordo com suas características físicas, e 

também de acordo com as considerações de carregamento e entrega, esta 

separação em conjuntos menores é feita com intuito de facilitar a otimizar o processo 

de carregamento e também o de entrega.  

A conferência após a separação dos itens dos pedidos é atividade 

imprescindível para evitar prejuízos para a empresa, Vieira afirma isso quando 

menciona: “Opera-se a conferência da carga a ser expedida, com a finalidade de 

evitar-se problemas futuros que possam gerar um possível retorno da mercadoria 

em razão de divergência na quantidade física” (2009, p. 80). 

 A não conferência ou a conferência realizada de forma inadequada dos 

pedidos a serem entregues pode gerar grandes problemas para a empresa, um 

deles é o prejuízo financeiro com estoque de mercadorias que irão retornar, e outro 

não menos importante é a perca de credibilidade para com os clientes, visto que, 

alguns itens podem faltar, outros podem sobrar, como também podem ser entregues 

itens que não foram pedidos. 

 

 

2.2 DISTRIBUIÇÃO FÍSICA 

 

 

A distribuição física diz respeito a movimentação do produto dentro da 

empresa e fora dela também, é por meio desta distribuição e de suas atividades que 

o produto consegue chegar até seu cliente. 
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Bertaglia expressa seu ponto de vista quanto a distribuição fisica quando faz a 

seguinte colocação: 

 

O processo de distribuição esta associado à movimentação física de 
materiais, normalmente de um fornecedor para um cliente. Esse processo 
envolve atividades internas e externas, acompanhadas de documentos 
legais. Podem ser divididas em funções mais nucleares como recebimento e 
armazenagem, controle de estoques, administração de frotas e fretes, 
separação de produtos, cargas de veículos, transportes, devoluções de 
materiais e produtos, entre outras (2003, p. 169). 

  

Portanto, nota-se que segundo o autor, a distribuição fisica é bem mais que o 

simples fato de transportar o produto do fornecedor até seu cliente, este processo 

envolve diversas atividades de cunho gerencial, estratégico e operacional, as quais 

se não foram bem dirigidas, planejadas e controladas, acarretarão em custo 

exorbitantes para a organização. 

Segundo Magalhães [et al], a administração da distribuição física é 

desempenhada em três níveis: 

 

Nível estratégico: a alta administração da companhia irá tomar decisões de 
longo prazo, de modo a definir como deverá ser constituído e estruturado o 
sistema de distribuição. [...]; 
Nível tático: a gerência de nível médio irá tomar decisões de curto prazo 
relativas à otimização do sistema de distribuição. [...]; 
Nível operacional: o pessoal da chefia, supervisão e os postos subordinados 
colocarão em pratica a movimentação das mercadorias (2013, p.88). 

 

Estes três níveis citados pelo autor, são responsáveis por decisões de longo e 

curto prazo, as quais determinarão como o produto irá chegar até o cliente, e em que 

condições o cliente irá encontraram este produto. 

O Autor ainda complementa:  

  

A distribuição física costuma ser a atividade mais importante em termos de 
custo para a maioria das empresas. [...] O objetivo da distribuição física é 
assegurar que os produtos estejam em lugares certos, nas quantidades 
certas e no tempo correto para satisfazer a demanda do cliente. Para isso 
ela pode ocorrer diretamente entre a companhia e o comprador ou 
indiretamente, através de depósitos regionais (MAGALHÃES, [et al], 2013, 
p.86).  

 

Caso o desenvolvimento das atividades deste setor não esteja condizente 

com o planejamento realizado pelo nível estratégico e tático, a área mais afetada 

será a financeira, seguida de uma perca de mercado devido aos custos 
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desprendidos sem necessidades, e a insatisfação dos clientes em não ter seu 

produto no lugar, quantidade e tempo desejado. 

É importante lembrar que o processo de distribuição física não está somente 

voltado para a saída do produto em direção ao cliente, portanto, os três níveis de 

administração devem estar também preparados para quando o inverso ocorrer. 

 

A tarefa de movimentação do produto não termina necessariamente quando 
os bens chegam ao cliente. Em muitas ocasiões, a mercadoria pode ser 
devolvida pelo cliente (entrega de produto errado, produto danificado, ou 
simplesmente no caso de o cliente mudar de ideia) (BALLOU, 2006). 

 

O fato do cliente devolver o produto independente do motivo, gera custos para 

a organização, custos com logística reversa, com estoque, com processos, gera um 

retrabalho, e também há chances de perca do cliente com a insatisfação com o 

produto.  

Outra dica importante para aprimorar a distribuição e a logística é criar um 

mapa para todos os pedidos que sua empresa recebe em um determinado mês. Ao 

lado de cada pedido, insira informações como nome do cliente, valor da compra, 

prazo de entrega e distâncias percorridas. 

 

Ao visualizar os pedidos nesse formato, você poderá montar esquemas de 
distribuição especiais para os clientes ou produtos mais rentáveis, assim 
como encontrar consumidores cujos valores dos pedidos não compensam 
as despesas com a entrega (www.sankhya.com.br). 

 

A realização do mapa ajuda a planejar as rotas, permite que a organização 

consiga avaliar os meios de transportes disponíveis para aquela ocasião e definir 

qual é o mais adequado para aquele cliente, em termos de custo, tempo e 

qualidade, diminuindo a porcentagem de erros, prejuízos e clientes insatisfeitos. 

Outra ferramenta importante para a administração do processo de distribuição 

física é a roteirização de entregas. 

 

O transporte representa um dos maiores custos dentro da logística de 
distribuição. Por isso, se não for bem planejado, pode gerar grandes 
prejuízos para as empresas. O momento da entrega tem papel fundamental 
na maximização do aproveitamento de recursos de transporte, e nesse 
caso, deve-se considerar custos, prazos e qualidade. Por causa disso, os 
distribuidores estão apostando em roteirizadores inteligentes capazes de 
identificar as melhores rotas, ou seja, aquelas com menor tempo, distância e 

qualidade (situação das estradas, por exemplo, no caso do modal 
terrestre). Dessa forma, economiza-se além de combustível e tempo, os 

http://www.sankhya.com.br/
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gastos com manutenção do veículo de transporte 
(www.painellogistico.com.br). 

 

Partindo-se do ponto que a distribuição física preza por disponibilizar o 

produto no local, tempo e quantidades desejadas pelos clientes, torna-se 

indispensável a roteirização das entregas, seja ela por meio de roteirizadores 

inteligentes, ou planejamento feito pela própria equipe estratégica. Independente do 

meio utilizado, e dos recursos disponíveis para o planejamento e execução das 

atividades do processo de distribuição física, o objetivo deverá ser sempre o 

atendimento a demanda e satisfação do cliente. 

 

 

2.3 NÍVEL DE SERVIÇO LOGÍSTICO 

 

 

O nível de serviço logístico de uma organização diz respeito ao resultado 

obtido com os esforços durante o planejamento e execução das atividades desta 

área levando-se em conta desde o processo de compra de matéria prima, até o 

momento em que o produto chegue ao seu destino final. Este resultado pode ser 

negativo ou positivo para a empresa, a resposta irá depender da avaliação dos 

clientes com relação ao serviço prestado para que o produto chegasse até seu 

destino final. 

Do ponto de vista de Marques:  

 

Nível de serviço logístico é a qualidade com que o fluxo de bens e serviços 
é gerenciado. É o resultado liquido de todos os esforços logísticos da firma. 
É o desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus clientes no 
atendimento de pedidos. O nível de serviço logístico é o fator-chave do 
conjunto de valores logísticos que as empresas oferecem aos seus clientes 
para assegurar sua fidelidade. Como o nível de serviço logístico está 
associado aos custos de prover esse serviço, o planejamento da 
movimentação de bens e serviços deve iniciar-se com as necessidades de 
desempenho dos clientes no atendimento de seus pedidos. (2011, p.44). 

 

Um resultado positivo com este indicador de qualidade faz com que a 

empresa aumente as chances de assegurar a fidelidade de seus clientes, bem como 

evite prejuízos financeiros e perca uma parcela de mercado por causa de altos 

preços gerados com investimentos desnecessários nesta área. 

http://www.painellogistico.com.br/
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O site Administradores, www.administradores.com.br, em seu artigo: Nível de 

Serviço Logístico – Um diferencial competitivo, de 2006, relaciona algumas das 

atividades que estão envolvidas com o nível de serviço logístico. 

 

Nível de Serviço Logístico que consiste avaliar o ciclo do pedido, 
considerando desde a recepção do pedido até a entrega deste ao cliente, 
sendo que em alguns casos este processo vai até as funções de montagem, 
assistência técnica e outros tipos de apoio ao cliente no uso do produto e/ou 
serviço adquirido. [...] Como principais indicadores de Nível de Serviço 
Logístico podem ser destacados: Tempo médio de Entrega, Variabilidade do 
Tempo de Entrega, Informações sobre o atendimento do pedido 
(rastreabilidade), Serviços de Urgência, Resolução de Reclamações, 
Políticas de Devolução, Procedimentos de Cobrança, Flexibilidade do 
Sistema, Serviços Técnicos, Nível de Estoque e Reposição temporária do 
produto durante reparos.  

 

Antes de definir quais serão os fatores relevantes para a avaliação deste 

indicador de qualidade, é necessário lembrar as reais necessidades dos clientes, a 

empresa deve estar sempre atenta as necessidades individuais de cada um, visto 

que, o que é importante e essencial para um cliente, pode não ser para outro, 

prejudicando a empresa, caso a mesma venha ter uma única linha de pensamento 

no momento de planejar e executar as ações logísticas.  

Viera afirma isso, quando cita que:  

 

É importante ressaltar que nem todo cliente precisa ou deve ser tratado da 
mesma forma. Muitas vezes, isso ocorre por pouco se saber a respeito das 
verdadeiras necessidades de serviço exigido pelo cliente, e a empresa 
mantém um elevado nível de serviço. Isso resultará evidentemente em 
custos maiores do que o necessário, tendo por consequência um preço 
maior para o serviço ou produto oferecido (2009, p.158). 

 

O autor afirma o fato da importância da individualidade de cada cliente para 

um resultado positivo com o nível de serviço logístico, e argumenta que caso a 

empresa venha a manter um nível de serviço inadequado para um grupo de clientes, 

a mesma possa ter prejuízos, por desprender recursos desnecessários, para os 

serviços inadequados, para os clientes errados.  

Portanto, percebe-se que este indicador não é apenas uma avaliação dos 

clientes para com o serviço prestado pela empresa, mas sim um indicador de muita 

importância, que envolve recursos financeiros e de tempo, e que compromete o 

desenvolvimento da organização bem como da equipe logística, caso não seja 

planejado, controlado e executado da maneira correta. Um resultado negativo faz 

http://www.administradores.com.br/
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com que a empresa perca uma parcela de mercado bem como a credibilidade de 

seus clientes.  

 

 

2.4 ESTOQUES 

 

 

Em se tratando de estoques, temos que esta parte da organização exige certo 

investimento para se manter ativa, investimento este que se não for bem alocado e 

utilizado no momento correto, pode futuramente gerar prejuízos, com produtos 

estocados que tem pouca ou nenhuma demanda, bem como a falta de produtos que 

tem uma grande demanda. 

Na concepção de Ballou: 

 

A armazenagem de mercadorias prevendo seu uso futuro exige 
investimento por parte da organização. O ideal seria a perfeita sincronização 
entre oferta e demanda, de maneira a tornar a manutenção de estoques 
desnecessária. Entretanto, como é impossível conhecer exatamente a 
demanda futura e como nem sempre os suprimentos estão disponíveis a 
qualquer momento, deve-se acumular estoque para assegurar a 
disponibilidade de mercadorias e minimizar os custos totais de produção e 
distribuição (2012, p. 204). 

 

O autor descreve o estoque como parte do investimento da empresa, e 

explica que como é difícil prever a demanda futura dos produtos, o que a empresa 

deve fazer para se prevenir é aproveitar os recursos existentes naquele momento e 

abastecer o estoque para atender os clientes.  

Sucupira explica que o estoque além de exigir um investimento por parte da 

organização, também é um fator de vantagem ou desvantagem competitiva entre os 

concorrentes. 

 

Os estoques são elementos cruciais no atendimento a demandas 
previstas, alimentam todo o fluxo produtivo, permitem racionalizações 
nos processos de compra, garantem homogeneidade em processos 
produtivos e possibilitam às organizações a pratica de economia de 
escala em muitas tarefas. Por esse prisma, os estoques podem ser 
encarados como fatores intimamente relacionados à competitividade 
das organizações e das cadeias de suprimentos (SUCUPIRA, 2008). 
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Os estoques são considerados fatores de competitividade entre as empresas, 

visto que, quando um cliente procura determinada organização para satisfazer sua 

necessidade e a mesma não consegue atende-lo por falta de estoque, este cliente 

vai em direção ao concorrente para que o mesmo possa satisfazê-lo, se o mesmo 

estiver preparado com seu estoque, ganha uma vantagem competitiva diante do 

concorrente que não estava preparado, e também tem a possibilidade de garantir a 

fidelidade do cliente para compras futuras. 

Partindo-se do ponto que o objetivo principal do estoque é atender a demanda 

dos clientes, foram estruturados quatro tipos, cada um com sua função de 

atendimento de demanda específica. 

 

Estoque de proteção: o estoque de proteção, também conhecido como 
estoque isolador, tem como objetivo compensar as incertezas envolvidas na 
demanda e no fornecimento. [...] 
Estoque de ciclo: o estoque de ciclo ocorre principalmente nas empresas 
que operam com vários produtos, ou porque as operações possuem 
múltiplos estágios. Considere que uma empresa fabrique os produtos A, B, 
C e D. Ela não pode fabricar os quatro simultaneamente, mas comercializa 
os quatro simultaneamente. Portanto, deve programar sua produção de 
maneira a produzir os quatro tipos de produtos numa quantidade tal que 
supra completamente a demanda. [...] 
Estoque de antecipação: é aquele que a empresa forma quando antecipa 
sua produção para atender a uma demanda futura esperada. Isso ocorre 
principalmente em situação de demanda sazonal. [...] 
Estoque de canal: é aquele que se encontra no canal de distribuição. Em 
outras palavras, é o estoque em trânsito. Os estoques de materiais não 
podem ser transportados instantaneamente de um ponto a outro. Exemplo, 
um fabricante de autopeças envia seus produtos para o distribuidor regional, 
que por sua vez, envia os materiais ao distribuidor local, que por vez, envia 
os materiais para a concessionária. Esse estoque que ficou no distribuidor 
regional, depois no distribuidor local é chamado de estoque de canal 
(www.portaldaeducação.com.br). 

 

Cada tipo de estoque citado acima pelo site Portal da Educação, possui a sua 

particularidade, fazendo com que a empresa esteja preparada financeira e 

estrategicamente para atender as necessidades destes estoques, sem comprometer 

o atendimento da demanda. 

Magalhães [et al] afirma que: 

 

Os estoques têm como função diminuir o hiato existente entre a oferta e a 
demanda. A utilização de estoques pode gerar custos logísticos 
comparáveis aos custos de transportes. Por isso, uma boa administração de 
estoques deve se preocupar em manter seus níveis tão baixos quanto 
possível, sem prejudicar a disponibilidade desejada pelos clientes (2013, 
p.83).   
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Portanto, diante do ponto de vista dos autores mencionados, tem-se que a 

principal atividade do estoque é atender a demanda do cliente, ou seja, suprir a 

lacuna existente entre a oferta e a demanda de determinando produto, os níveis 

estratégico e tático precisam tomar decisões de curto e longo prazo, as quais se não 

forem bem planejadas e executadas, podem comprometer a organização 

financeiramente, e também comprometer seu mercado, caso haja uma insatisfação 

por parte dos clientes, durante um problema no atendimento de sua necessidade 

com relação a compra de um produto que a empresa não tem naquele momento. 

 

 

2.4.1 Gestão de Estoques 

 

 

Gerir um estoque é o processo de planejar e controlar as ações estratégicas 

envolvendo os produtos e sua movimentação dentro da organização, para que os 

objetivos sejam atendidos de forma eficaz, no menor espaço de tempo, e com o 

menor custo possível. 

Segundo a opinião de Meinberg: 

 

Administrar os estoques diz respeito a procurar colocar os volumes no 
menor nível possível que atenda ás necessidades dos clientes face ao seu 
alto custo. Dentro da Cadeia de Suprimentos existem dois grandes vilões: o 
excesso e a falta de estoques. O correto é o acerto entre a quantidade ideal 
de estoque para atender ao correto ritmo de demanda (2016, p.23).  

 

São diversas as atividades que compõe o processo de gerenciamento de um 

estoque, o qual tem por objetivo geral conseguir um equilíbrio entre oferta e 

demanda, evitando prejuízos com excesso e falta de mercadorias, dentre elas, 

estão: 

 

Impedir entrada de materiais desnecessários, mantendo em estoque 
somente os de real necessidade da empresa; 
Centralizar as informações que possibilitem o permanente 
acompanhamento e planejamento das atividades de gestão; 
Determinar, para cada material, as quantidades a comprar, por meio dos 
respectivos lotes econômicos e intervalos de parcelamento; 
Analisar e acompanhar a evolução dos estoques da empresa, 
desenvolvendo estudos estatísticos a respeito; 
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Ativar o setor de compras para que as encomendas referentes a materiais 
com variação nos consumos tenham suas entregas aceleradas; ou para 
programar encomendas em andamento, em face das necessidades da 
empresa (VIANA, 2000, p. 117). 

 

Além destas atividades citadas pelo autor, há outras inumeras que compõem 

o setor de gerenciamento de estoque, porém, cada organização irá saber as 

atividades condizentes com a necessidade do seu setor de estoque, bem como a 

necessidade de seus clientes e de seus colaboradores. 

A fim de conciliar o correto andamento das atividades deste setor, com o 

cumprimento por parte dos colaboradores, dos objetivos determinados pela 

organização, torna-se necessário a criação de regras e normas a serem cumpridas. 

De acordo com o artigo de 2016: Como elaborar o controle de estoque de 

mercadorias, do site do Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas, algumas destas regras são: 

 

 O correto controle das entradas e saídas de materiais deve se 
constituir em uma obrigatoriedade a ser cobrada rigidamente; 

 Todas as entradas e saídas devem ser anotadas em fichas ou em um 
sistema informatizado; 

 Qualquer saída de estoque (produção, transferência, troca etc.) deve 
ser acompanhada de requisição de saída; 

 Não permitir que sejam retiradas mercadorias ou materiais sem a 
devida requisição e com a identificação de quem retirou; 

 Implantar o "Inventário Rotativo". Nesse sistema, diariamente são 
escolhidos alguns itens para serem contados. As diferenças encontradas 
deverão ser comunicadas e sua causa, investigada; 

 Todo processo de movimentação de estoque deve ser estabelecido por 
meio das Normas de Entrada e Saída de Estoque. Com informações 
estatísticas sobre o que está saindo, o gestor pode calcular o giro das 
mercadorias/materiais, auxiliando na compra para melhor aproveitamento 
do capital de giro da empresa. Além disso, terá segurança de que estas 
mercadorias/materiais são utilizadas na empresa, e não desviadas.  

 

As regras citadas pelo site do Sebrae não são de caráter obrigatório, cada 

empresa deve determinar suas regras de acordo com suas necessidades e 

objetivos, porém, estas citadas acima, são regras básicas, para que qualquer 

organização tenha um controle eficaz do estoque, evitando que funcionários possam 

agir de má fé, tentando sabotar a empresa, evitando que haja saída ou entrada de 

produtos sem conhecimento do responsável pelo estoque, entre outros problemas 

que podem surgir caso não haja regras a serem cumpridas pelos funcionários que 

desempenham sua atividade neste setor. 
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Preocupar-se efetivamente com os estoques pode interferir nos resultados 
estratégicos de uma empresa. Definir o momento correto da compra, a 
quantidade ideal a ser comprada, os melhores preços, os níveis de 
segurança, a qualidade do bem ou do serviço, são características 
importantes nesse processo. O balanceamento da demanda real de 
consumo com a produção também é elemento fundamental para evitar 
estoques elevados (BERTAGLIA, 2003, p. 314). 

 

Outra ação importante a qual o setor estratégico deve estar atento é o fato de 

dedicar esforços e recursos demais ao estoque, e descuidar dos demais setores da 

empresa, isto pode fazer com que os resultados estratégicos sejam prejudicados, 

visto que, grande parte da atenção da empresa estará voltada para o estoque, o 

qual não deixa de ter sua importância na organização, porém, acabam esquecendo 

de dedicar parte dos objetivos e recursos para as outras áreas, que também fazem 

parte do contexto para que os objetivos de atendimento de demanda e de alcance 

de lucros, sejam atendidos. 

 

 

2.4.2 Custo de Estoque 

 

 

A empresa que deseja ter e manter um estoque, a fim de atender a demanda 

de seus clientes, deve estar ciente de que é necessário recursos financeiros para 

desenvolver e implantar os processos, bem como colaboradores para, planeja-los, 

controla-los e executá-los. 

 

São 3 as origens de custos de estoque: 
• Custo de Manutenção de estoque: são todos os custos associados 
para manter uma certa quantidade de mercadoria estocada por um 
determinado tempo. [...]. 
• Custos de Compra: está diretamente associada à capacidade de 
obtenção do produto e seu processo de negociação. No custo de compra 
estão inclusos: 
o Custos de processamento do pedido de compra. 
o Custo de envio do pedido de compra ao fornecedor. 
o Custo de preparação da produção ou do manuseio para atender a 
necessidade produtiva. 
o O preço da mercadoria. 
• O custo da falta, que ocorrem caso haja demanda por aquele item 
faltante, devem ser considerados sob duas vertentes: o custo das vendas 
perdidas e os custos dos atrasos (MEINBERG, 2016, p.25).  
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Os dois primeiros custos citados acima são necessários para que a empresa 

possa realizar as compras dos itens que serão estocados, e também para que os 

colaboradores consigam desenvolver suas atividades com o objetivo de manter 

estes itens no estoque com a qualidade desejada pelo cliente.  

O terceiro custo é resultante de uma gestão ineficiente do estoque, visto que, 

é um custo gerado pela falta de um produto que teve uma demanda, e não pode ser 

atendida. Este custo tem impacto tanto financeiro, pelo fato das vendas perdidas 

com a falta do item, bem como impacto sob a imagem da empresa para com o 

cliente, o qual pode vir a procurar o concorrente para satisfazer sua necessidade 

daquele momento, e caso o concorrente consiga a fidelidade do mesmo, pode ser 

um cliente que não volte mais a procurar a empresa para futuras compras. 

 

A perda de venda devido à falta de produto para atender a demanda 
prejudica uma das principais dimensões do serviço logístico, a 
disponibilidade. Entre a serie de complicações decorrentes da falta de 
produto, pode-se destacar o resultado negativo para a marca e a perda de 
fidelidade dos clientes, que acabam recorrendo a outras marcas e produtos 
substitutos (VIEIRA, 2009, p.198). 

 

A grande chave para um perfeito equilíbrio entre a oferta e demanda do 

produto, é a gestão conseguir identificar a demanda futura que a empresa terá com 

aquele item, evitando assim prejuízos com itens faltantes ou em excesso no 

estoque. 

Uma ferramenta que auxilia no processo de gestão de estoque é uma correta 

analise dos custos, porém para que esta analise aconteça é necessário que a 

organização estabeleça premissas a serem seguidas, bem como os objetivos e 

regras a serem cumpridos.  

 

Para realizar uma analise dos custos de estoque é necessário estabelecer 
uma mecânica para dimensionar os custos de forma correta. Há diversas 
formas de apropriar os custos de estoque [...] a grande questão é identificar 
a demanda futura dos produtos e, como nem sempre os suprimentos estão 
disponíveis a todo o tempo, deve-se armazenar estoques para assegurar a 
disponibilidade de mercadorias e minimizar os custos totais de produção e 
distribuição (MARQUES, 2012, p.63).  

 

Partindo-se do ponto que a empresa tem uma perda maior ao não ter um 

estoque disponível para atender o cliente de imediato, do que ao ter produtos 

parados no estoque, fica claro a necessidade de aproveitar os recursos que a 
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organização tem disponíveis naquele momento e abastecer o estoque, evitando que 

vendas e clientes sejam perdidos, pois, caso haja uma grande quantidade de 

produto parado, a empresa tem como queimar este estoque por meio de promoções 

e outras ferramentas da área e marketing, e caso haja a perda permanente de um 

cliente para o concorrente, fica muito mais difícil conseguir recuperá-lo.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

 

Os tipos de pesquisa são as formas utilizadas para levantar e explicar os 

dados a respeito de algo que incomoda nosso cérebro, algo que nos faz querer 

saber mais e assim buscar informações de terceiros, ou seja, livros, artigos, internet, 

pesquisa de mercado, estudo de caso, entre outras ferramentas. 

Segundo o site do Portal da Educação, www.portaleducacao.com.br: 

 

Uma pesquisa só existe através do levantamento de dúvidas referentes a 
algum tema, e as suas respostas buscam meios que levam o pesquisador a 
algum lugar com o seu trabalho científico. Todas as grandes invenções e 
acontecimentos do homem foram concluídos sempre pelo pressuposto de 
uma pergunta, de uma dúvida inerente que gerou análises para se chegar a 
uma solução. 

 

Para que a pesquisa se desenvolva é necessário escolher um caminho pelo 

qual se chegará ao resultado esperado, podendo ser este, pesquisa qualitativa ou 

pesquisa quantitativa. 

De acordo com o site do Portal da Educação, www.portaleducacao.com.br 

explica: 

 

Metodologia de Pesquisa Qualitativa: Não se preocupa com relação aos 
números, mas sim com relação ao aprofundamento e de como ela será 
compreendida pelas pessoas. Os pesquisadores que utilizam este método 
procuram explicar o porquê das coisas, explorando o que necessita ser feito 
sem identificar os valores que se reprimem a prova de dados, porque os 
dados analisados por este método não estão baseados em números. 
Metodologia de Pesquisa Quantitativa: Diferente da pesquisa qualitativa, 
este método busca por resultados que possam ser quantificados, pelo meio 
da coleta de dados sem instrumentos formais e estruturados de uma 
maneira mais organizada e intuitiva. 

 

No trabalho em questão, foi utilizado o meio de pesquisa qualitativa, onde o 

objetivo foi deixar claro os problemas encontrados na estrutura logística da empresa, 

e também demonstrar através do referencial teórico, a importância de uma gestão da 

http://www.portaleducacao.com.br/
http://www.portaleducacao.com.br/
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cadeia de suprimentos eficiente, e avaliar como o desenvolvimento dos processos 

envolvidos nesta área pode afetar o nível de serviço prestado aos clientes. 

 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

 

Inicialmente, foi realizada uma entrevista com o proprietário da empresa, a fim 

de, coletar informações sobre a fundação da mesma, e como se inseriu no mercado 

varejista de produtos alimentícios. Feito isso, foi dado sequencia ao estudo de caso, 

avaliando os processos da área logística, como a coleta de mercadorias, separação 

e conferência dos pedidos, a distribuição física, a entrega ao cliente, o processo de 

armazenamento e o estoque. 

Segundo Yin: 

 

Seja qual for o campo de interesse, a necessidade diferenciada da pesquisa 
de estudo de caso surge do desejo de entender fenômenos sociais 
complexos. Em resumo, um estudo de caso permite que os investigadores 
foquem um “caso” e retenham uma perspectiva holística e do mundo real 
(2015, p. 4). 

 

Para a pesquisa em questão foi escolhido o estudo de caso, devido ao fato do 

mesmo proporcionar uma visão real do cotidiano da empresa, permitindo que todas 

as áreas fossem observadas e analisadas, através de entrevistas informais com os 

responsáveis pelo setor, permitindo assim que problemas reais fossem levantados, 

enriquecendo os resultados do trabalho. O estudo foi realizado no período de 

Janeiro a Abril de 2017. 

Com o intuito de fundamentar o trabalho, e aprofundar o conhecimento nas 

áreas determinadas para estudo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, em bancos 

de dados da internet, livros, artigos, e outros. 

Na visão de Fonseca: 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto (2002, p. 32). 
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Devido ao fato da pesquisa bibliográfica ser composta por informações 

teóricas já analisadas, isso contribui para o andamento do trabalho, permitindo que 

as considerações feitas sobre as áreas em análise não percam o foco e se tornem 

ainda mais reais e concretas. 

 

 

3.2.1 Área de Atuação da Empresa 

 

 

A empresa em questão atua no ramo do comercio varejista de produtos 

alimentícios, atendendo as classes de cereais, frutas, verduras e legumes. Por ser 

um comercio varejista, não atende diretamente o consumidor final, e sim o 

estabelecimento que irá fornecê-lo, como supermercados, mercearias, padarias, 

açougues, e quitandas. 

A empresa conta com clientes fixos, os quais realizam a compra por meio de 

pedidos de uma a duas vezes por semana, e também com clientes eventuais, que 

não possuem certa regularidade de compra, não têm um pedido certo para ser 

entregue, conforme a demanda no dia em que o veículo com os produtos realiza a 

visita no estabelecimento, eles efetuam a compra na hora. 

 

 

3.2.2 Histórico da Empresa 

 

 

A empresa tem a razão social Elcio Antonio Daldegan, e como nome fantasia, 

Cereais, Frutas e Verduras Santa Ângela. 

Segundo uma entrevista realizada com o proprietário Elcio Antônio Daldegan, 

sobre o surgimento da empresa Santa Ângela, e como ela começou a atuar no ramo 

do comercio varejista, o mesmo relatou o seguinte histórico:  

A empresa teve início em 1994 quando o Sr. Elcio, que na época trabalhava 

com um caminhão de frete, precisou se deslocar até o Estado de Rondônia a fim de 

receber uma pendência de pagamento, e para que a viagem de ida não resultasse 

somente em custos para ele, decidiu então carregar o mesmo caminhão com batata 
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e cebola, na tentativa de vendê-las nas cidades próximas a cidade onde teria que 

receber o pagamento, com isso percebeu a necessidade que os moradores tinham 

para comprar este tipo de produto alimentício, como cereais, frutas, verduras e 

legumes e decidiu então iniciar suas atividades neste ramo.  

A empresa começou suas atividades somente no Estado de Rondônia, e 

depois de alguns anos passaram a atender também a cidade de Comodoro no 

Estado do Mato Grosso.  

A Santa Ângela contava no inicio com apenas um veículo simples, sem 

refrigeração que levava as mercadorias até alguns clientes e retornava com frete 

para cobrir os custos da viagem, no decorrer dos anos com o aumento das vendas, 

outros veículos foram comprados, expandindo assim a frota da empresa.  

O primeiro prédio administrativo contava com 330 m2 e localizava-se em 

frente sua residência onde morava na época com seus pais, mais precisamente no 

Município de Quatiguá, Estado do Paraná, de onde os caminhões partiam para suas 

rotas de atendimento.  

Em 2000, com o aumento da demanda dos clientes e um crescimento 

empresarial significativo, construíram um prédio maior em Quatiguá no Paraná, que 

conta com 900 m2, onde hoje se encontra o armazém da Matriz e o Escritório 

Administrativo que controla toda a empresa.  

Com o objetivo de ampliar ainda mais os negócios, e para melhor atender 

seus clientes e colaboradores, em 2002 alugaram um prédio de 750 m2 na cidade 

de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia, onde se encontra hoje o armazém da Filial 

da Santa Ângela.  

Este armazém conta com um ambiente refrigerado para estoque de produtos, 

um pátio onde os veículos possam ficar estacionados, um escritório administrativo e 

um ambiente onde os motoristas dos caminhões possam ficar durante os dias que 

permanecem na cidade até carregá-los com frete para retornar.  

Hoje a empresa atende uma região no Estado do Mato Grosso, e 5 

Microrregiões no Estado de Rondônia, estas 5 Microrregiões, somam 35 Municípios. 

A frota conta com 10 veículos de cargas modernos e refrigerados, responsáveis pelo 

transporte dos produtos, e com outros 6 veículos menores que auxiliam também 

nesta função.  
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3.2.3 Missão 

 

 

Comercializar e transportar produtos alimentícios naturais, garantindo uma 

entrega eficiente e com produtos de excelente qualidade, proporcionando assim 

satisfação máxima para os nossos clientes. 

 

 

3.2.4 Visão 

 

 

Alcançar a liderança do comercio varejista em que atua no Estado de 

Rondônia, expandir seu mercado no Estado do Mato Grosso e ser reconhecida pelo 

seu comprometimento com a qualidade dos produtos e pela excelência ao 

atendimento dos clientes. 

 

 

3.2.5 Valores 

 

 

 Ética;  

 Comprometimento com o cliente;  

 Agilidade de entregas;  

 Atendimento de qualidade.  

 

 

3.3 SITUAÇÃO PROBLEMA (ÁREA LOGÍSTICA) 

 

 

Após uma observação e uma análise minuciosa em todas as áreas da 

empresa e seus processos, percebeu-se que há uma quantidade considerável de 

falhas nos processos logísticos, os quais são responsáveis por planejar, organizar, e 

controlar as ações voltadas ao fluxo de mercadorias, falhas principalmente nas 
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atividades de separação e conferencia de pedidos, na entrega dos itens e no 

armazenamento do estoque. 

Por ser uma empresa que está no ramo de transportes, os processos 

logísticos precisam estar alinhados, e é necessário que sejam desempenhados da 

melhor maneira possível por um profissional bem capacitado, para que não haja 

prejuízos com faltas ou sobras de mercadorias em estoque, bem como para não 

prejudicar o relacionamento da empresa para com seus clientes.  

 

 

3.3.1 Coleta de Mercadorias 

 

 

Esta etapa é realizada pela frota própria da empresa, o que torna 

desnecessário a contratação de serviços terceirizados, e consequentemente 

consegue-se uma redução de custo logístico. Os veículos se deslocam do armazém 

da Matriz, na Cidade de Quatiguá, PR e os produtos são coletados diretamente nos 

estabelecimentos dos fornecedores da empresa, os quais se encontram nos Estados 

do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. 

 

 

3.3.2 Separação e Conferencia de Pedidos 

 

 

O processo de separação e conferência dos pedidos a serem entregues é 

realizado por um colaborador, que coordena outros colaboradores responsáveis pelo 

manuseio e carregamento dos produtos no veículo. Os relatórios para o 

carregamento são feitos no escritório da matriz de acordo com a cidade no caso do 

Estado do Mato Grosso ou microrregião de atendimento como no Estado de 

Rondônia. 

No momento em que o veículo chega ao depósito da filial no Estado de 

Rondônia, há uma nova etapa de separação e conferência dos produtos os quais 

são distribuídos para veículos menores para assim serem encaminhados às 
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microrregiões e então serem entregues aos estabelecimentos comerciais atendidos 

pela empresa.  

Porém, de acordo com o proprietário, evidenciou-se que, nesta segunda 

etapa de separação, às vezes não é realizada uma conferência criteriosa pelos 

colaboradores responsáveis, pelo fato destes colaboradores muitas vezes serem os 

próprios motoristas, o que resulta na falta de alguns produtos para serem entregues 

aos clientes, e consequentemente uma sobra no estoque a ser armazenado. 

 

 

3.3.3 Entrega dos Produtos 

 

 

As entregas são realizadas pelos veículos da própria empresa, os quais são 

comandados por um motorista e um entregador, e estes são encaminhados cada um 

para sua região de atendimento. Em media demora de 2 a 3 dias para que os 

produtos sejam entregues aos clientes, este tempo é devido a distancia de 

aproximadamente 2.600 km da Matriz até a Filial, e também até as microrregiões 

atendidas. 

Com isso, e também por outros imprevistos que ocorrem pela estrada, por 

mais que os produtos sejam transportados em veículos refrigerados já a fim de 

manter sua qualidade, alguns ainda chegam ao seu destino com algum dano. 

Existe o fato também, do responsável pela entrega, devido à pressa de 

chegar ao destino final, realiza-la de maneira incorreta, manuseando os produtos de 

forma inadequada, comprometendo o restante da carga, bem como as embalagens 

e consequentemente a qualidade dos produtos.  

 

 

3.3.4 Armazenamento no Estoque 

 

 

Conforme já descrito no ramo de atuação da empresa, a mesma trabalha com 

estimativa de vendas para os clientes eventuais, devido a isto, pode acontecer de 
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alguns produtos comprados não serem solicitados pelos clientes, e, portanto acabam 

retornando ao estoque, que fica localizado no armazém da Filial. 

 Este estoque permanece em um ambiente refrigerado, e é destinado para 

satisfazer as necessidades de determinados clientes, que precisam de alguns 

produtos fora do período de vendas e entregas determinado pela empresa. 

Nesta etapa do processo logístico, evidenciou-se que não há um sistema 

informatizado de controle de estoque, ou seja, não tem um controle preciso e rápido 

que forneça um relatório de entrada e saída de mercadorias quando solicitado, visto 

que, a contagem deste estoque é feita manual por um colaborador, dificultando 

assim o trabalho do responsável por determinada função e aumentando as chances 

de erro na hora da contagem, gerando assim um prejuízo para a empresa. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Nesta etapa apresentam-se os resultados obtidos com uma pesquisa de 

campo, realizada com os clientes da empresa em estudo. Os resultados da pesquisa 

de campo juntamente com a observação feita pela aluna, dos processos realizados 

na empresa, ajudaram a levantar os problemas que a mesma vem apresentando em 

determinadas áreas.  

Foi aplicado um questionário de 12 perguntas, onde os clientes puderam 

expressar suas opiniões sobre alguns fatores, e as respostas estão apresentadas 

logo em seguida. 

 

1) Levando-se em consideração o atendimento dos vendedores, 

como você considera? 

 

 
                 Gráfico 1 – Atendimento dos vendedores 
         Fonte: A Autora, 2017. 

 

Com relação à pergunta sobre o atendimento dos vendedores, obteve-se a 

seguinte resposta, 5% dos clientes responderam que o atendimento é razoável, 40% 

disseram que o mesmo é bom, e 55% que o atendimento é ótimo. 
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2) Observando a capacitação dos funcionários responsáveis pela 

entrega, você os classifica como? 

 

 
                   Gráfico 2 – Capacitação dos entregadores 
         Fonte: A Autora, 2017. 

 

Ao questionar os clientes sobre a capacitação dos funcionários que executam 

o serviço de entrega, os mesmos avaliaram a capacitação da seguinte forma, 5% 

responderam que os entregadores estão despreparados, 42% responderam que a 

capacitação é razoável, e 53% disseram que o serviço de entrega fica entre boa e 

ótima qualidade. 

 

3) Como você classifica a qualidade dos produtos entregues? 

 

 
                   Gráfico 3 – Qualidade dos produtos 
          Fonte: A Autora, 2017. 
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A qualidade dos produtos entregues é um fator essencial para o 

desenvolvimento da empresa, sendo assim, ninguém respondeu que a qualidade 

dos mesmos fosse ruim, entretanto, 65% disseram que a qualidade é boa, e 35% 

mencionaram que é excelente.  

 

4) O tempo e qualidade da entrega, levando em conta a distancia, 

você consideram como? 

 

 
                   Gráfico 4 – Tempo e qualidade da entrega 
         Fonte: A Autora, 2017. 

 

Conforme explicado anteriormente, a empresa fica á mais de 2000 km de 

distancia dos seus clientes, portanto, leva-se um tempo para que os produtos sejam 

entregues, sendo assim, foi questionado aos clientes como eles consideram este 

tempo, e as respostas foram as seguintes, 3% responderam que os produtos 

demoram a chegar, 7% que o tempo é razoável, e 90% das respostas ficaram entre 

um tempo de entrega bom e rápido, levando-se em consideração a distancia.  
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5) Para você, o comprometimento da empresa para com os pedidos 

de compra é satisfatório? 

 

 
                   Gráfico 5 – Comprometimento da empresa com os pedidos 
         Fonte: A Autora, 2017. 

 

Em se tratando do comprometimento da empresa com os pedidos de entrega, 

apenas 1% respondeu que a empresa não tem comprometimento, enquanto 23% 

responderam que o comprometimento da empresa não é satisfatório, visto que 

algumas vezes faltam itens dos pedidos, e 76% afirmaram que sim, a empresa tem 

comprometimento, e que os itens são entregues corretamente. 

 

6) Quando há algum problema com seu pedido, você é informado? 

 

 
                   Gráfico 6 – Informação sobre problemas com o pedido de entrega 
         Fonte: A Autora, 2017. 
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Dando sequencia a pergunta anterior, questionou-se aos que responderam 

que a empresa não tinha comprometimento, ou que às vezes tinham problemas com 

as entregas, se era lhes dado alguma justificativa para o problema, sendo assim, 

35% responderam que precisam por conta própria buscar informações com a 

empresa, e 65% disseram que a empresa entra em contato para informar o que 

aconteceu e se justificar. 

 

7) Ao acontecer algum problema com sua entrega, a empresa está 

aberta para ouvir as reclamações e tentar solucionar o ocorrido? 

 

 
                   Gráfico 7 – Atenção da empresa para ouvir e solucionar problemas 
                   Fonte: A Autora, 2017. 

 

Devido ao fato de 24% das respostas da questão 5 dizerem que há problemas 

com as entregas, foi questionado aos mesmos, se a empresa está aberta a ouvir as 

reclamações bem como tentar da melhor maneira resolvê-las. 1% das pessoas 

respondeu que a empresa não está aberta a ouvir e nem resolver as reclamações, 

porém, 25% mencionaram que dependendo do problema, a empresa ouve sim as 

reclamações, e os outros 74% disseram que independente do problema, a empresa 

escuta as reclamações e tenta sempre resolvê-las. 
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8) Os preços que a empresa oferece são: 

 

 
                   Gráfico 8 – Preços 
                   Fonte: A Autora, 2017. 

 

Os clientes foram indagados quanto aos preços que a empresa trabalha, 1% 

disseram que os preços são baixos, outros 63% afirmaram que os preços são 

satisfatórios, porém, 36% responderam que a empresa trabalha com preços altos. 

 

9) Ao solicitar uma negociação de preços, você percebe que a 

empresa está disposta a isso? 

 

 
                   Gráfico 9 – Negociação de preços 
         Fonte: A Autora, 2017. 

 

Dando sequencia ao assunto de atenção da empresa para com o cliente, 

questionou-se a respeito da negociação de preços, onde 8% disseram ser difícil 
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negociar preços com a empresa, 23% responderam ser possível sim, mas que 

depende do valor a ser negociado, e 69% disseram que a empresa esta sempre 

disposta a negociar com o cliente. 

 

10) Com relação à frota da empresa, você considera que a mesma está 

adequada para o transporte de produtos alimentícios? 

 

 

                   Gráfico 10 – Qualidade dos veículos da frota 
          Fonte: A Autora, 2017. 

  

Por se tratar de uma empresa de transporte rodoviário de produtos 

alimentícios em longas distancia, o estado de conservação dos veículos é fator 

indispensável para a qualidade da entrega e do produto, com isso, 100% das 

pessoas afirmaram que os veículos da frota estão bem conservados e adequados 

para o transporte. 
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11)  Você indicaria esta empresa para outros clientes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
                  Gráfico 11 – Indicação da empresa para outros clientes 
        Fonte: A Autora, 2017. 

 

O desempenho dos colaboradores da empresa faz com que a mesma tenha 

ou não reconhecimento no mercado, sendo assim foi questionado aos clientes, se os 

mesmos indicariam a empresa para terceiros, assim, apenas 4% disseram que não 

indicariam, enquanto outros 96% disseram que sim, indicariam a empresa para 

outros clientes. 

 

12) Se você respondeu não, na questão anterior, qual seria o motivo? 

 

 
                   Gráfico 12 – Motivo de não indicar a empresa para outros clientes 
         Fonte: A Autora, 2017. 
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Na pergunta anterior, 4% das pessoas mencionaram que não indicariam a 

empresa para outros clientes, portanto, foi-lhes questionado qual seria o motivo por 

não indicar a empresa. 5% deles responderam que não indicaram devido ao 

atendimento de uma maneira geral, 32% disseram ser por causa do preço, 53% 

devido a qualidade dos produtos, e 10% não indicariam por causa do tempo de 

entrega. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Diante da observação de como as atividades do setor logístico se 

desenvolvem dentro da empresa em questão, juntamente com uma pesquisa 

realizada com os clientes, obtiveram-se resultados os quais apontaram algumas 

falhas que a organização vem apresentando, falhas estas que podem ser 

determinantes para o crescimento financeiro e de mercado. 

Um dos problemas apresentados durante a observação das atividades foram 

falhas nos processos de separação e conferência dos pedidos a serem entregues, 

os problemas acontecem no momento em que os produtos chegam ao depósito da 

Filial, e precisam ser redistribuídos para os veículos menores que irão entrega-los. 

Conforme explicitado no capítulo Referencial Teórico pelo Autor Rosário, o processo 

de separação e conferência é uma garantia de que o produto certo está seguindo 

para o cliente certo, no tempo certo, e nas qualidades desejadas por ele, ou seja, se 

esta etapa não é bem planejada e executada, as chances de erros são grandes, o 

que pode resultar na insatisfação do cliente, bem como em prejuízos para a 

empresa.  

Outro problema se deve a distancia entre o ponto de coleta das mercadorias, 

e o destino final. Esta distancia, juntamente com situações inesperadas que podem 

ocorrer no trajeto, bem como o fato do responsável pela entrega, realiza-la de 

maneira incorreta, manuseando os produtos de forma inadequada, comprometendo 

o restante da carga, e as embalagens e consequentemente a qualidade dos 

produtos. Segundo Ballou, a movimentação do produto não termina quando o 

produto é entregue ao cliente, pois pode acontecer do cliente mudar de ideia e não 

querer mais aquele item, ou do produto ser entregue errado, ou na qualidade inferior 

do que o cliente esperava, inúmeros são os fatores que podem fazer com que o 

produto retorne para a empresa, e gere custos desnecessários e inesperados pela 

gestão, portanto, torna-se indispensável um serviço eficiente de separação e 

conferencia juntamente com uma entrega bem sucedida. 

E o terceiro problema observado nas atividades logísticas, foi que a empresa 

não conta com um estoque informatizado, o que dificulta o trabalho dos 

responsáveis na hora de emitir relatórios de entrada e saída, e aumentam as 
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chances de erros já que a contagem é feita manualmente. Um dos autores citados 

no Referencial Teórico sobre os estoques, diz que os estoques são elementos 

cruciais no atendimento a demandas previstas, e que podem ser encarados como 

fatores intimamente relacionados à competitividade das organizações, sendo assim, 

percebe-se que o fato da empresa em estudo não disponibilizar de um estoque 

informatizado, a deixa em desvantagem com relação as empresas que possuem 

uma tecnologia destinada para esse fim.  

Os resultados obtidos com a pesquisa realizada com os clientes são reflexos 

dos problemas observados durante as atividades de conferencia, separação e 

entrega dos produtos, e também dos problemas com o estoque. 

Como resultado dos problemas, durante a pesquisa, 23% dos clientes 

alegaram que algumas vezes a empresa não tem comprometimento com o pedido a 

ser entregue, o que é reflexo de um processo ineficiente de separação e conferencia 

dos produtos, bem como reflexo de um estoque mal gerenciado. 

Com relação às entregas, 5% dos clientes disseram que os entregadores são 

despreparados, e 42% que o preparo dos mesmos é razoável, o que reflete na 

qualidade dos produtos entregues, onde 15% dos entrevistados disseram ser ruins. 

Tais problemas relacionados acima afetam diretamente a satisfação do 

cliente, bem como o nível de serviço prestado pela empresa. 

Os demais itens que foram avaliados na pesquisa, como: preço, atendimento 

dos vendedores, qualidade da frota, e disponibilidade de negociação, tiveram 

resultados satisfatórios para a organização, porém, não deixam de ter sua devida 

importância para o desenvolvimento e crescimento da empresa, visto que, alguns 

destes itens ainda apresentam uma pequena porcentagem negativa, estas, precisam 

ser observadas para que não se elevem, e ações estratégicas em longo prazo 

podem contribuir para que as mesmas sejam reduzidas, beneficiando a organização 

como um todo.  
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6 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 

 

Levando-se em consideração as falhas e os problemas encontrados na 

empresa, torna-se claro a necessidade de implantação de mudanças e melhorias 

nos processos de separação e conferência dos itens a serem carregados e que irão 

partir pra entrega, no processo de entrega em geral, e no setor de estoques. 

Para solucionar as falhas abordadas no processo de separação e 

conferência, a empresa pode optar por colocar uma pessoa no depósito da filial, a 

qual ficará responsável pela atividade de separar e conferir os pedidos que devem 

ser carregados nos veículos menores, com a inserção desse colaborador, o qual 

será treinado e capacitado para tal função, as chances de erros com produtos 

incorretos, em quantidades e qualidades indesejadas, irão reduzir 

consideravelmente, visto que, a separação e conferência não serão mais realizadas 

pelos próprios entregadores, os quais não se dedicam muito para esta função, já 

que a atividade para qual são remunerados pela empresa, é de conduzir o veiculo 

até o ponto de entrega e deixar o pedido no local determinado. Para a empresa em 

estudo não seria viável a contratação de um colaborador para esta função, pois 

agregaria mais custos à contabilidade. Portanto, para que haja a inserção deste 

colaborador, deverá ser realizada uma seleção dos próprios colaboradores internos 

e agregar esta função ao quadro de atividades que o mesmo já executa.   

Inserindo um funcionário específico para o setor de separação e conferência, 

irá proporcionar também, que os entregadores realizem sua função de entrega com 

mais eficiência, visto que, não terão mais a responsabilidade que deveria ser de 

outro colaborador. A capacitação e treinamento dos entregadores também se tornam 

indispensável, visto que, só através de um treinamento adequado, os mesmos irão 

saber como manusear cada tipo embalagem, sem comprometer a carga, e a 

qualidade dos produtos.   

Devido às falhas e ineficiências abordadas no setor de separação e 

conferencia, bem como nas atividades de entrega, as mercadorias começaram a 

sobrar e faltar no estoque, gerando um grande prejuízo financeiro, partindo-se do 

ponto que a empresa trabalha com produtos alimentícios e que são perecíveis, ou 

seja, quando não vendidos, podem ficar pouco tempo estocado, caso contrario 
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precisam ser descartados. E uma perca da parcela de mercado, visto que, alguns 

clientes ficam insatisfeitos com os problemas apresentados e recorrem aos 

concorrentes para sanar a sua necessidade, na hora, na qualidade e quantidade 

desejada.  

Como a empresa não conta com um estoque informatizado para um controle 

eficiente de entrada e saída de mercadorias, sugere-se que seja contratado uma 

empresa terceirizada e especializada em criação de softwares, para que a mesma 

possa criar um software personalizado, com as necessidades de quem gerencia o 

estoque, onde os colaboradores teriam mais agilidade e precisão na conferencia dos 

itens, e a margem de erro seria reduzida.  

Aplicando estas sugestões de melhorias, a empresa conseguirá melhorar 

consideravelmente o desenvolvimento e desempenho das suas atividades logísticas, 

bem como reduzir custos com mercadorias paradas no estoque, e evitar a perca de 

clientes, com a falta de algum item desejado. Com o pedido sendo separado e 

conferido eficientemente, e com a entrega sendo realizado de forma eficaz, empresa 

e clientes ficaram satisfeitos, proporcionando de seus objetivos, ou seja, o alcance 

de um alto nível de serviço, e resultados financeiros satisfatórios.   
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7 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho possibilitou a realização de uma analise sistêmica na 

empresa, Elcio Antonio Daldegan, a qual tem suas atividades voltadas para o 

comercio e transporte de produtos alimentícios de um estado para o outro, mais 

precisamente nos Estados do Mato Grosso e Rondônia. O foco da análise foi na 

área logística, justamente pelo ramo de atuação que a empresa exerce. 

Por meio desta analise, juntamente com uma pesquisa realizada com os 

clientes, para avaliar a capacitação dos colaboradores, bem como a qualidade da 

frota, dos produtos, do atendimento, preço e posição da empresa frente a problemas 

com os pedidos, identificou-se pontos de falhas durante a execução de algumas 

atividades, fato que reverteu em respostas negativas para alguns fatores avaliados 

na entrevista. Através do trabalho foi possível buscar embasamento teórico em 

livros, sites e artigos, para agregar conhecimento a respeito dos problemas 

encontrados na empresa bem como buscar maneiras eficientes de amenizá-los e até 

mesmo eliminá-los. 

As ações de melhorias propostas são viáveis, e de baixo impacto para a 

organização, porém, o impacto que as mesmas trarão para a empresa e seus 

clientes serão consideravelmente altos, proporcionando uma melhor avaliação e 

satisfação dos clientes durante a negociação, e recebimento do pedido, bem como a 

possibilidade da empresa alcançar o nível de serviço desejado, tendo como 

resultado a fidelidade de seus clientes perante sua marca e índices financeiros 

positivos.  
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