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Resumo da dissertação a ser submetida ao PETRAN/UFC como parte dos requisitos para a 

obtenção do título de Mestre em Ciências (M.Sc.) em Engenharia de Transportes. 

 

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE DE 
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UMBERTO SALES MAZZEI 

Novembro/2015 

 

Orientador: Bruno Vieira Bertoncini 

 

Para muitas empresas os gastos com logística da carga e transportes são bastante relevantes, 

representando porcentagem considerável de seus custos, então sistemas logísticos eficientes 

são essenciais para a competitividade delas. A logística de distribuição, também chamada de 

distribuição física, ou outbound logistics, trata da movimentação dos produtos acabados para 

entrega aos clientes. O fluxo constante e confiável de informações é fator determinante no 

gerenciamento da cadeia de distribuição e essencial para que bons resultados e satisfação das 

exigências dos clientes finais sejam atingidos. Este trabalho visa a proposição de uma 

metodologia de planejamento de transporte de produtos acabados de uma fábrica para seus 

centros de distribuição, importante processo da distribuição física. Para isso, foram estudados 

os processos de duas empresas, uma de grande porte e uma de pequeno porte. Através do 

detalhamento e análise dos processos, assim como reuniões e entrevistas com especialistas da 

área de logística, foi proposta uma metodologia de transporte de produtos entre uma fábrica e 

centros de distribuição, que se aplique não só às empresas analisadas, mas também a empresas 

de outras áreas de atuação. Por meio da aplicação da metodologia proposta em uma das 

empresas estudadas, diversos possíveis benefícios puderam ser verificados, já que a empresa 

em análise não possui um método formal para o planejamento de transporte de produtos 

acabados da fábrica para os centros de distribuição e observou-se que tal processo é muito 

dependente da experiência dos profissionais envolvidos. 

 

Palavras-chave: Distribuição física, transferência de produtos acabados, logística de 

distribuição. 
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For many companies the costs of cargo logistics and transportation are very relevant, 

representing considerable percentage of their costs, so efficient logistics systems are essential 

for their competitiveness. The logistics of distribution, also called physical distribution, or 

outbound logistics, deals with the movement of finished products' delivery to customers. The 

constant and reliable information flow is a determining factor in the management of the 

supply chain and is essential for the achievement of good results and for the achievement of 

end customer’s demands. This research aims to propose a transportation planning method of 

finished products from a factory to its distribution centers, an important process of physical 

distribution. Thus, the transportation process of finished products from a factory to its 

distribution centers of two companies, a large one and a small one, will be analyzed. Through 

the detailing and analysis of processes, as well as meetings and interviews with experts in the 

logistics area, it will be proposed a product transportation method between a factory and 

distribution centers, that applies not only to the analyzed companies, but also companies from 

other fields of expertise. Through a simulation of the methodology proposed in one of the 

companies studied, many possible benefits could be verified, since the company does not have 

a formal planning method of transportation of finished products from the factory to the 

distribution centers and it was observed that this process depends a lot on the experience of 

the professionals involved. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Para enfrentar a forte concorrência do mercado globalizado atual, é fundamental que 

as organizações busquem construir diferenciais competitivos na cadeia logística e, para isso, 

é necessário compreender que todos os produtos ou materiais produtivos envolvidos passam 

por essa cadeia, que é composta por fornecedores, pela indústria, pelos distribuidores/ 

transportadores e chegam até o consumidor final (CHOPRA; MEINDL, 2006). 

De acordo com Branski (2008), a crescente importância estratégica logística decorre, 

sobretudo, das mudanças que vem ocorrendo no ambiente dos negócios e que 

progressivamente estão contaminando as empresas e suas formas de operar. Conforme 

Rainbird (2004) há mudanças nos mercados, com maior instabilidade do consumidor, 

modismos, elevada competição e maior exigência por qualidade.Há mudanças também nos 

fatores estruturais, com o aumento do poder dos compradores, diminuição do ciclo de vida 

dos produtos, baixa lucratividade, mudanças tecnológicas e ampliação dos canais de 

distribuição. 

Em processos de produção empurrada, os produtos são fabricados segundo uma 

demanda estimada e depois armazenados à espera de uma ordem de separação. Para empresas 

que adotam a lógica da previsão de demanda, a prática da estocagem pode ser vista como um 

mal necessário, que diminui a possibilidade de ocorrência de rupturas de inventário e a 

consequente perda de oportunidades de venda (DESTRO, 2011). 

Na busca por competitividade, as empresas buscam estratégias logísticas que elevem 

seu nível de serviço sem que seu lucro seja penalizado. A adoção de Centros de Distribuição 

(CD) surge como uma alternativa eficaz para tratar o tradeoff entre custos logísticos e nível de 

serviço ao cliente (FERNANDES et al., 2011). Neste contexto, o DRP (Distribution 

Requirements Planning), ferramenta de planejamento e programação de abastecimento de 

produtos, é composto por um sistema e base de dados que integra não somente a distribuição 

com manufatura e/ou fornecedores, mas assegura que o item correto, na quantidade correta, 

esteja disponível no lugar correto quando for necessário (MENDONZA, 2006). 

Segundo Ching (1999), com a gestão integrada da logística, procura-se administrar suas 

relações de forma cooperativa e benéfica para todos os envolvidos, oferecendo aos clientes 

produtos entregues no prazo acordado, na forma estabelecida e dentro da quantidade desejada. 

Ainda segundo o autor, a cadeia logística integrada é dividida em três grandes blocos: (i) 

Logística de suprimentos; (ii) Logística de produção; e (iii) Logística de distribuição. A logística 
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de distribuição, objeto de estudo do presente trabalho, é uma das atividades mais dispendiosas da 

cadeia logística, responsável pela distribuição física dos produtos acabados, maximizando o 

atendimento ao cliente e proporcionando o nível de serviço adequado.  

O sucesso e a eficiência da cadeia logística e, mais especificamente, da cadeia de 

distribuição, dependem de um alto grau de cooperação entre os envolvidos. O fluxo constante 

e confiável de informações é fator determinante no gerenciamento da cadeia de distribuição e 

essencial para que bons resultados de satisfação das exigências dos clientes finais sejam 

atingidos (SILVA, 2006). 

A redução dos custos e a entrega de produtos no menor tempo ao cliente estão 

diretamente ligadas ao sistema de distribuição. O transporte de produtos de fábricas para 

centros de distribuição é uma importante etapa da distribuição física, sendo, portanto, foco do 

presente trabalho. 

1.2 Problema de pesquisa 

Mediante o crescente número de itens com diferentes padrões de demanda e 

características específicas, a complexidade na administração de materiais aumenta devido à 

necessidade de um controle diferenciado. O desafio do planejador é saber quando e quanto 

“ressuprir” cada material e quanto deve manter em estoque de segurança (SANTOS; 

RODRIGUES, 2006). Desta forma, a utilização de estoques, seja de segurança ou de 

cobertura, para atender à demanda média durante o lead time, é extremamente importante 

porque possibilita um melhor nível de atendimento ao cliente e melhora a competitividade da 

empresa em relação aos concorrentes (GARCIA; PEREIRA, 2009). 

Em uma indústria que distribua localmente seus produtos acabados através do depósito 

da fábrica e que distribua em regiões distantes através de centros de distribuição, a cadeia de 

distribuição de produtos acabados pode ser dividida em seis fases: (i) produção; (ii) 

armazenagem no depósito da fábrica; (iii) distribuição aos clientes locais; (iv) transporte da 

fábrica para os centros de distribuição; (v) armazenagem nos centros de distribuição; e(vi) 

distribuição aos clientes distantes. A motivação desta pesquisa está em estudar o processo de 

transporte de produtos acabados entre uma fábrica e centros de distribuição, importante etapa 

da cadeia de distribuição. 

Em muitos casos, as etapas de planejamento e execução desse processo não são 

sistematizadas, sendo realizadas por diversos setores diferentes dentro das organizações, que 

trabalham separadamente, sem enxergar a atividade como um todo. Diversos problemas 

podem acontecer quando há falhas de comunicação entre os responsáveis e/ou quando os 
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envolvidos realizam suas tarefas de modo manual e sem integração, por exemplo. Um 

processo de abastecimento de produtos mal executado para os CDs pode acarretar em falta de 

produtos no varejo, o que traz além de prejuízo financeiro, prejuízos referentes a perda de 

credibilidade da empresa. 

Em empresas de manufatura, por exemplo, o desempenho da distribuição física de 

mercadorias (entre fábricas e centros de distribuição) apresenta dificuldades inerentes ao 

processo de planejamento, acarretando em elevados tempos de carregamento, perda de 

aderência à rota e deficiência na consolidação das cargas. Tal proposição, afeta no resultado 

financeiro das mesmas, ou seja, na competitividade. 

Dias (2012) afirma que as empresas precisam oferecer ao mercado bons produtos a 

preços acessíveis e, para se diferenciar e atrair o consumidor, é necessário fazer com que seus 

produtos estejam disponíveis na hora certa e com custos competitivos. Quando bem planejada 

e executada, a logística garante a redução de custos e a otimização do tempo, além de reduzir 

os erros e as perdas resultantes de processos falhos. 

Isto posto, levantam-se as seguintes questões motivadoras da pesquisa: Como o 

transporte de produtos entre uma fábrica e seus centros de distribuição pode ser 

sistematizado? Qual o impacto do processo sistematizado de transferência de produtos sobre a 

distribuição física de uma empresa? Como avaliar o transporte de produtos acabados entre 

uma fábrica e os centros distribuidores? Desta forma, o presente estudo se propõe analisar o 

transporte de produtos acabados entre uma fábrica e centros de distribuição, apresentando 

uma metodologia que pode ser utilizada nesta atividade da cadeia logística. 

1.3 Objetivos  

Face a problemática apresentada, o objetivo deste trabalho é propor uma metodologia 

de planejamento de transporte de produtos acabados entre uma indústria e seus centros 

distribuidores. Em complementação, de forma a atender as questões de pesquisa, são 

propostos os seguintes objetivos específicos: 

a) Analisar o processo de transferência de produtos acabados de uma fábrica para 

centros de distribuição; 

b) Identificar e selecionar indicadores que podem ser utilizados para a avaliação do 

processo de transferência de produtos acabados entre uma fábrica e centros de 

distribuição; 

c) Verificar o desempenho da proposta sobre a distribuição física de uma empresa. 
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1.4 Justificativa 

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (2012), o transporte é um dos 

principais fatores de produção na economia e agente indutor de riqueza e desenvolvimento. 

Os custos logísticos no Brasil equivalem a mais de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do 

País, com forte influência da atividade de transportes (INSTITUTO DE LOGÍSTICA E 

SUPPLY CHAIN, 2014). 

O transporte de cargas é o principal componente dos sistemas logísticos das empresas, 

representando, em média, 64% dos custos logísticos, 4,3% do faturamento, e em alguns casos, 

mais que o dobro do lucro (FLEURY; WANKE; FIGUEIREDO, 2000). A operação de 

qualquer sistema logístico competitivo requer eficiência do sistema de transporte que lhe 

serve, pois o transporte é o elemento encarregado da inerente translação física do bem 

material. Devido aos respectivos altos investimentos em ativos e à relevante 

representatividade na composição dos custos logísticos totais de operações, a gestão e 

operação eficiente dos transportes é crucial para a criação e manutenção da competitividade 

em qualquer cadeia logística (JUNKES & RODRIGUEZ, 2004). 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos é uma atividade importantíssima para o 

sucesso de empresas de manufatura. Destacam-se as atividades de controle de estoques e de 

distribuição dos produtos acabados. Apenas esta última pode ser responsável por mais de 50% 

dos custos logísticos totais (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007). Segundo Silva (2006), para 

que as empresas atinjam os níveis de serviço exigidos pelos clientes, é essencial que toda a 

cadeia logística esteja integrada e opere na busca de objetivos em comum. A logística de 

distribuição é o elo entre toda a cadeia e o cliente final e, consequentemente, parte de 

fundamental importância. 

A logística, como uma das mais recentes incorporações ao sistema de gerenciamento 

empresarial, carece de uma abordagem estruturada e fundamentada para a avaliação do 

desempenho dos seus principais processos. Por meio da avaliação das estratégias logísticas, 

no que diz respeito aos meios de transporte e distribuição, gestão de estoques e armazenagem, 

bem como gestão de compras, pode-se auferir vantagem competitiva sustentada em um 

mercado em constante evolução (ZAGO et al., 2008). 

O planejamento de sistemas de distribuição física de produtos se torna cada vez mais 

um dos principais desafios para os pesquisadores que atuam na área de transporte 

(ENOMOTO & LIMA, 2007). Assim, com o presente trabalho busca-se contribuir para o 
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conhecimento na área de distribuição física, auxiliando tomadores de decisão no planejamento 

do transporte de produtos acabados. 

1.5 Metodologia e Estrutura do Trabalho 

Esta pesquisa pode ser classificada como exploratória, pois, segundo Gil (1994, apud 

BRANSKI et al., 2010), pesquisas exploratórias visam compreender um fenômeno ainda 

pouco estudado ou aspectos específicos de uma teoria ampla. A abordagem será qualitativa, já 

que, de acordo com MATTAR (1994, apud BRANSKI 2008), enfatiza a perspectiva do 

indivíduo que está sendo estudado e a interpretação das informações obtidas é de grande 

importância. Procura entender os processos dos fenômenos. O pesquisador procura captar os 

aspectos relevantes para os entrevistados e o contexto onde ocorre o fenômeno. 

A estrutura utilizada para atingir os objetivos propostos desta pesquisa é composta por 

cinco etapas, ilustradas na Figura 1. Tais etapas estarão distribuídas no trabalho ao longo de 

seis capítulos, sendo o Capítulo 1 introdutório, apresentando o estudo, contextualizando o 

problema e questões de pesquisa, os objetivos, a justificativa e a metodologia da dissertação.  

       Figura 1 – Estrutura da dissertação 

 

        Fonte: Elaborada pelo autor. 



21 
 

 

Como primeira etapa, a pesquisa bibliográfica sobre os temas relacionados ao assunto 

estudado, fornecendo um embasamento teórico necessário para a construção da proposta 

metodológica. Esta etapa será apresentada no Capítulo 2, onde serão abordados a Logística 

Integrada, os Sistemas de informações logísticos e a Avaliação de desempenho logístico, 

respectivamente, buscando extrair dos documentos aspectos relevantes e importantes que 

possibilitem justificar a metodologia a ser apresentada. 

Na etapa de análise do transporte de produtos acabados de fábricas para centros de 

distribuição, abordada no Capítulo 3, será realizada uma análise do processo de duas empresas 

de portes diferentes, construindo o início do estudo de caso, possibilitando dar sustentação 

para a discussão das etapas metodológicas que serão propostas. Para tal, buscou-se escolher 

uma grande empresa, referência em seu ramo de atuação, e uma pequena empresa, que 

represente um padrão empresarial típico. Com isso, serão identificadas as principais etapas do 

processo que apoiarão a construção da proposta metodológica. 

A consolidação da proposta metodológica para o planejamento de transporte de 

produtos acabados entre uma fábrica e centros de distribuição, estará apresentado no Capitulo 

4, atingindo o objetivo central do estudo,  Através da análise apresentada nos Capítulos 2 e 3, 

discussão com especialistas da área e incorporação de conceitos do referencial teórico, buscar-

se-á construir uma metodologia que possa ser utilizada tanto pelas empresas analisadas, 

quanto por empresas de outras áreas de atuação.  

No Capítulo 5 será apresentada a verificação da aplicabilidade do método proposto em 

uma empresa que tenha as características desejadas, ou seja, distribua seus produtos acabados 

de uma fábrica para centros de distribuição. Busca-se nesta etapa ilustrar o funcionamento da 

proposta metodológica, apresentando como o método proposto se comporta com relação ao 

abastecimento de produtos acabados. 

Conclusões obtidas com o estudo, assim como as dificuldades encontradas e 

limitações do método, serão discutidas ao longo do capítulo 6, que finaliza o trabalho. 

Também serão indicadas recomendações para trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão bibliográfica aborda os conceitos teóricos importantes para o entendimento 

dos assuntos tratados na presente pesquisa (Figura 2). 

        Figura 2 – Revisão da literatura 

 

                        Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Inicia com conceitos de logística integrada, a fim de contextualizar o estudo, 

enfatizando a logística de distribuição, tema do presente trabalho.Também serão apresentados 

os sistemas de informações logísticos mais utilizados no desenvolvimento do trabalho 

logístico, destacando o DRP (Distribution Requirements Planning), que servirá de apoio para 

a proposta metodológica apresentada. Por fim, a avaliação do desempenho logístico, referente 

à última etapa do método, que busca avaliar o desempenho do processo de transferências de 

produtos acabados entre fábricas e centros de distribuição. 

2.1 Logística integrada 

De acordo com Ching (2001), a logística integrada é um macroprocesso que envolve 

os fluxos de informações, materiais e produtos em toda a cadeia de suprimento e pode ser 

segmentado em três processos básicos: abastecimento, também denominado suprimento; 

produção ou apoio à manufatura; e distribuição, responsável pela entrega do produto ao 

cliente. 

Os relacionamentos da cadeia de suprimentos estão se tornando cada vez mais 

sofisticados, mas ainda há oportunidades em se aprofundar no assunto (DAUGHERTY, 

2011). Estudos no tema vêm se tornando cada vez mais importantes, pois além de serem áreas 

em que os custos são altos, também se pode criar valor para os clientes. 

A logística de suprimentos abrange a compra e organização da movimentação de 

entrada de materiais, peças e produtos acabados para fábricas ou montadores, depósitos ou 

varejo. Inclui recebimento e operações de separação e montagem. 
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A logística de produção concentra-se no gerenciamento do estoque em processo nas 

fases de fabricação e tem como objetivo disponibilizar materiais, componentes e estoque em 

processo de manufatura. 

Já a logística de distribuição, foco do presente trabalho, também chamada de 

distribuição física, ou (outbound logistics), trata da movimentação dos produtos acabados para 

entrega aos clientes. Tem como objetivo entregar os produtos de maneira eficiente, quando e 

onde necessário. 

Delpim (2012) cita que a gestão da logística integrada envolve uma diversidade de 

áreas, interesses conflitantes, culturas, legislações e fatores climáticos, o que torna o processo 

complexo. Segundo o autor, tem-se como desafio a obtenção da satisfação do cliente através 

da gestão efetiva da cadeia, principalmente nas operações de distribuição física de produtos e 

da disponibilização do estoque no tempo certo.  

O alto desempenho na cadeia de logística integrada requer maior qualidade nos 

processos, foco nas necessidades do serviço prestado ao cliente, provendo melhoria na 

estrutura de custos por meio de todo o processo e redução de prazos de entrega (CHING, 

2001). 

Bowersox e Closs (2001) classificam as atividades de rotina em cada uma das três 

áreas, resumidas quadro a seguir: 

 Quadro 1 – Atividades nas áreas de suprimentos, apoio à manufatura e distribuição 

Suprimentos 

Atividades relacionadas à 

obtenção de produtos e 

materiais de fornecedores 

externos 

- Execução e planejamento de recursos 

- Localização de fontes de suprimento 

- Negociação 

- Colocação de pedido 

- Transporte de saída 

- Recebimento e inspeção 

- Armazenagem e manuseio 

- Garantia de qualidade 

Apoio à 

manufatura 

Atividades relacionadas ao 

planejamento, programação e 

apoio às operações de 

produção 

- Planejamento do programa mestre 

- Execução das atividades de 

armazenagem do estoque semi-acabado 

- Manuseio, transporte e separação de 

componentes 

Distribuição 

física 

Atividades relacionadas com 

o fornecimento de serviço ao 

cliente 

- Recebimento e processamento dos 

pedidos 

- Posicionamento dos estoques 

- Armazenagem e manuseio 

- Transporte no canal de distribuição 
  Fonte: adaptado de Bowersox e Closs (2001) 
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Nem todas as empresas realizam plenamente as atividades logísticas citadas, mas 

apenas aquelas necessárias para o desenvolvimento do negócio. No presente trabalho serão 

discutidos, dentro da área de distribuição física, pontos referentes ao posicionamento dos 

estoques e transportes de produtos acabados. 

2.1.1 Distribuição física 

Ballou (1993) define distribuição física como o sendo o ramo da logística empresarial 

que trata da movimentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da 

firma. 

O objetivo geral da distribuição física é o de levar os produtos certos para os lugares 

certos, no momento certo e com o nível de serviço desejado, pelo menor custo possível, 

envolvendo a participação de componentes físicos e informacionais, como:instalações fixas 

(centros de distribuição, armazéns); estoque de produtos;veículos; informações diversas; 

hardwares e softwares diversos;custos; e pessoal (NOVAES, 2001). Está sofrendo grandes 

transformações à medida que as empresas adotam sistemas de gestão de logística e operações 

globais, exigindo do mercado de transportes uma melhoria contínua para que seja atendida a 

demanda crescente (ENOMOTO, 2005). 

Pereira (2006), em sua tese de doutorado, subdivide a área de distribuição física em 

quatro subgrupos que representam portfólios de atividades de natureza variada: Atividades da 

Distribuição Física junto à Manufatura; Atividades Específicas da Distribuição Física; 

Atividades da Distribuição Física junto ao Cliente do Fornecedor; e Atividades da 

Distribuição Física junto ao Consumidor (Cliente Final): 

a) Atividades da Distribuição Física Junto à Manufatura: Agrupa as atividades: 

Embalagem de produto acabado e semi-acabado; Unitização (paletização de produtos 

acabado e semi-acabado, e conteinerização); Armazenagem; Identificação de volumes; 

Conferência física; Conferência quantitativa; Conferência documental; Montagem de 

kits comerciais de produto acabado; Roteirização; Geração e controle de documentos; 

Expedição industrial; Distribuição direta da fábrica; Transferência para centros de 

distribuição; Rastreamento de veículos; Controle e pagamento de fretes; Gestão de 

informações 1ogísticas; Prestação de contas; e Medidas de desempenho. 

b) Atividades Específicas da Distribuição Física: Agrupa as atividades: Recebimento de 

produto acabado e semi-acabado; Desconsolidação; Conferência física; Conferência 

quantitativa; Conferência documental; Nacionalização de produtos importados; 

Embalagem de produto acabado; Armazenagem; Controle de estoques; Unitização e 
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Conteinerização; Separação ("pick/pack"); Montagem de kits comerciais de produto 

acabado; Identificação de volumes; Roteirização; Geração e controle de documentos; 

Expedição de produto acabado; Distribuição direta da fábrica; Distribuição a partir de 

CD; Transferência entre CD's; "Cross-docking"; Rastreamento de veículos; Controle e 

pagamento de fretes; Gestão de informações logísticas; Assessoria fiscal; Estudos de 

viabilidade; Prestação de contas; e Medidas de desempenho. 

c) Atividades da Distribuição Física Junto ao Cliente do Fornecedor: Cliente do 

fornecedor engloba os Pontos de Vendas e as Lojas do Varejo, que agrupam as 

atividades: Entrega de produtos secos ou refrigerados; Abastecimento de gôndolas; 

Retirada de estrados (paletes) vazios; Coleta de mercadorias devolvidas ou retirada de 

devoluções; Gestão de informações logísticas; Prestação de contas; e Medidas de 

desempenho. 

d) Atividades da Distribuição Física Junto ao Consumidor: Agrupa as atividades: Entrega 

direta do fornecedor ao consumidor; Serviço de atendimento ao consumidor 

(instalação e troca de produtos); Gestão de informações logísticas; Prestação de 

contas; e Medidas de desempenho. 

No processo de distribuição dos produtos de uma fábrica que o produz, até o 

consumidor final na cadeia de abastecimento, podem ocorrer situações diversas, formando 

canais típicos de comercialização. As principais configurações, segundo Novaes (2001) são: 

a) Fabricante, produtor ou fornecedor abastece diretamente as lojas de varejo; 

b) Fabricante, produtor ou fornecedor abastece seus próprios depósitos ou CDs e, a partir 

desses pontos, abastece as lojas de varejo; 

c) Fabricante, produtor ou fornecedor abastece depósitos ou CDs do varejista que, por 

sua vez abastece as lojas de varejo; 

d) Fabricante, produtor ou fornecedor abastece os depósitos ou CDs do atacadista ou 

distribuidor que, por sua vez abastece as lojas de varejo; 

e) Fabricante, produtor ou fornecedor distribui seus produtos para o CD de um operador 

logístico, que posteriormente faz as entregas às lojas de varejo; 

f) Fabricante, produtor ou fornecedor entrega o produto diretamente no domicílio do 

consumidor final. 

Ainda segundo Novaes (2001), embora possa ocorrer na prática um número razoável 

de situações diversas na distribuição física de produtos, pode-se resumi-las em duas 

configurações básicas: 
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 Distribuição “um para um” ou transferência de produtos, em que o veículo é 

totalmente carregado no depósito da fábrica ou num CD do varejista com lotação 

completa e transporta a carga para um outro ponto de destino, podendo ser outro CD, 

uma loja ou outra instalação qualquer. É influenciada por 14 elementos básicos, 

quando encarada sob o ponto de vista logístico. São eles:  

- Distância entre o ponto de origem e o ponto de destino;  

- Velocidade operacional;  

- Tempo de carga e descarga;  

- Tempo porta a porta; 

- Quantidade ou volume de carregamento; 

- Disponibilidade de carga de retorno;  

- Densidade de carga;  

- Dimensões e morfologia das unidades transportadas;  

- Valor unitário;  

- Acondicionamento (carga solta, paletizada, a granel, etc.);  

- Grau de fragilidade;  

- Grau de periculosidade; 

- Compatibilidade entre produtos de natureza diversa; 

- Custo global. 

 

 Distribuição “um para muitos”, ou compartilhada, em que o veículo é carregado no 

CD do varejista com mercadorias destinadas a diversas lojas ou clientes, executando 

um roteiro de entregas predeterminado. A distribuição “um para muitos” é 

influenciada por 15 elementos básicos, quando encarada sob o ponto de vista logístico:  

- Divisão da região a ser atendida em zonas ou bolsões de entrega sendo cada bolsão 

alocado normalmente a um veículo;  

- Distância entre o CD e o bolsão de entrega;  

- Velocidades operacionais médias no percurso entre o depósito e o bolsão e no 

percurso dentro do bolsão;  

- Tempo de paradas em cada cliente; 

- Tempo de ciclo (necessário para completar um roteiro e voltar ao depósito);  

- Freqüência de visitas às lojas ou aos clientes (diária; dia sim, dia não; semanal, etc.);  

- Quantidade de mercadorias a ser entregue em cada loja ou cliente do roteiro; 

- Densidade de carga;  
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- Dimensões e morfologia das unidades transportadas;  

- Valor unitário;  

- Acondicionamento (carga solta, paletizada, a granel, etc.);  

- Grau de fragilidade; 

- Grau de periculosidade; 

- Compatibilidade entre produtos de natureza diversa;  

- Custo global.  

Isto posto, o estudo em questão pode ser classificado na configuração em que o 

fabricante abastece seus próprios CDs em distribuição “um para um” e, a partir daí, abastece 

as lojas de varejo. 

Conforme Bowersox e Closs (2001), o transporte de produtos acabados pode ser 

afetado por fatores econômicos que influenciam o preço final do produto e devem ser 

considerados no seu cálculo. Tais características estão condensadas no Quadro 2. 

Quadro 2 – Fatores que influenciam o preço final do produto quanto ao transporte 

Fator Característica 

Distância 
Principal fator no custo de transporte, por afetar diretamente os custos 

variáveis. 

Volume 

Segundo principal fator que afeta os custos de transporte. A 

consolidação de pequenas cargas em cargas maiores proporciona 

relativa diluição dos custos. 

Densidade 

Relacionado com peso e espaço no veículo transportador. Um veículo 

pode ter maior limitação de espaço do que de peso. Uma vez 

preenchido o espaço, não é possível aumentar a quantidade a ser 

transportada, ainda que seja suportado mais peso. 

Facilidade de 

acondicionamento 

Depende das dimensões das unidades a serem transportadas e da forma 

como estão acondicionados os produtos na embalagem de transporte. 

Facilidade de 

manuseio 

Depende da forma pela qual as mercadorias são agrupadas fisicamente, 

como por exemplo, amarrados, encaixotados ou paletizados. 

Responsabilidade 

Característica relativa ao grau de cuidados que a mercadoria requer, 

seja pela possibilidade de deterioração rápida, suscetibilidade a roubos 

ou combustão espontânea. Algumas cargas requerem seguro 

apropriado, em razão de seu alto valor. 

Mercado 

Relacionado à intensidade e facilidade do tráfego. A maior 

preocupação é com o equilíbrio de retorno do veículo, evitando que o 

mesmo volte vazio ao ponto de origem. 
Fonte: Adaptado de Bowersox e Closs (2001) 
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2.1.1.1 Canais de distribuição 

Bowersox, Closs e Cooper (2006) apresentam como definição para canal de 

distribuição uma rede de organização e instituições que em combinação desempenham todas 

as funções exigidas para ligar produtores a clientes.  

Para Novaes (2007), os objetivos dos canais de distribuição são: 

a) Buscar a cooperação entre os participantes da cadeia de suprimentos no que se 

refere aos fatores relacionados com a distribuição, como lotes mínimos, 

paletização, embalagens, janelas de entrega, etc.; 

b) Garantir o nível de serviço preestabelecido pelos parceiros na cadeia de 

suprimentos; 

c) Buscar a redução de custos, analisando a cadeia de valor como um todo; 

d) Garantir o fluxo rápido e preciso de informações entre os participantes; 

e) Intensificar ao máximo o potencial de vendas do produto através de parcerias, 

promoções e arranjo dos produtos nas lojas; 

f) Garantir que o produto esteja disponível para a venda no estabelecimento varejista 

do tipo certo. 

Para alcançar estes objetivos é necessário um elemento de coordenação que, em geral, 

é desempenhado pelo centro de distribuição. A logística de distribuição atua nos processos 

operacionais e de controle que permitem a transferência dos produtos desde a fabricação até a 

entrega ao consumidor, operando elementos como centros de distribuição, equipamentos de 

carga e descarga, estoques e veículos de transporte (NOVAES, 2007). 

Ainda de acordo com Novaes (2001), existe uma correlação entre as atividades que 

constituem a distribuição física de produtos e os canais de distribuição, mas tais conceitos são 

comumente confundidos. Um canal de distribuição envolve os elementos que formam a 

cadeia de suprimento a partir da manufatura até o ponto final de entrega ao cliente, enquanto a 

distribuição física envolve os processos operacionais e de controle que permitem transferir o 

produto da fábrica até o ponto final de entrega. A diferença pode ser melhor compreendida 

analisando a Figura 3. 
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Figura3 - Relação entre Distribuição Física e Canais de Distribuição

 

            Fonte: Novaes (2001, p.109) 

Então, as atividades logísticas relacionadas à distribuição física são definidas a partir 

da estrutura planejada para seus canais. Uma vez definidos os canais de distribuição, podem 

ser identificados os deslocamentos físico-espaciais a que os produtos serão submetidos, 

detalhando-se, a partir dessa análise, a rede logística e o sistema de distribuição decorrentes 

(SILVA, 2006). 

De acordo com Dornier et al. (2000), existem basicamente três visões sobre os canais 

de distribuição. A visão funcional visa espalhar as funções de distribuição entre os envolvidos 

no canal com base em mínimo custo. A empresa responderá assim aos questionamentos sobre 

a quantidade de canais necessários, a quantidade de intermediários e de intermediários em 

dada camada de uma área geográfica definida. A visão de utilidade do consumidor enfatiza o 

equilíbrio entre o mercado e a utilização de recursos com base no em produto, preço, 

promoção e posição. O marketing tem grande importância, pois buscará descobrir uma 

combinação ótima de variáveis de tomada de decisão. A visão de modelo de postergação e 

especulação otimiza a organização do canal através da minimização dos custos e riscos para 

fabricantes e distribuidores. Na postergação a diferenciação do produto pode ser adiada, 

adiando o acúmulo de estoques. Na especulação o produto é transformado o mais cedo 

possível, gerando ganhos com a escala de produção. 
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Para Baker (2004), existem duas estratégias, a com foco na demanda ou a estratégia 

com foco no fornecimento e, embora elas não sejam mutuamente excludentes, o foco 

representa a prioridade que deve ser dada. Quando a estratégia tem foco na demanda, o centro 

de distribuição busca rapidez na resposta, buscando atender oportunidades em um mercado 

volátil. Seu objetivo é apresentar um prazo reduzido de resposta e com alto grau de precisão 

para o mercado. Na estratégia com foco no fornecimento, o centro de distribuição objetiva 

eliminar desperdícios como evitar excesso de recursos e evitar altos níveis de estoques, 

atingindo redução de custos.  

2.1.1.2 Centros de distribuição 

De acordo com a estratégia de algumas empresas, opta-se por armazenar seus produtos 

em centros de distribuição, que, segundo Rosa (2013) tem como foco principal facilitar a 

entrega direta e contínua em cada ponto de venda, visando reduzir as necessidades de estoque 

das empresas para obter ganhos econômicos entre o custo, a armazenagem e o transporte. Os 

centros de distribuição servem como um ponto de abastecimento entre unidades produtoras e 

consumidoras, proporcionando agilidade no tempo de resposta em uma eventual necessidade 

de reposição. 

As atividades de armazenagem em centros de distribuição ganharam importância 

devido às transformações nas indústrias e nos mercados, que têm implicado em um maior 

número de entregas, pedidos menores, mais frequentes e com grande variedade de itens, o que 

exige novas tecnologias tanto para movimentação e armazenagem, quanto para as atividades 

de gestão da operação (VIVALDINI E PIRES, 2010). 

No Brasil se verificou um forte crescimento na utilização de centros de distribuição e o 

surgimento de empresas especializadas nas atividades logísticas, com altos investimentos em 

tecnologia de automação e uma busca constante de melhoria dos serviços prestados 

(DELPIM, 2012). 

De acordo com Baker (2008), os centros de distribuição têm como funções: armazenar 

e proteger as mercadorias; consolidar pedidos de clientes; segregar materiais perigosos ou 

contaminados; servir como uma reserva de estoque para atender demandas não previstas. São 

elementos chave para o sucesso ou fracasso de algumas empresas e por isso devem estar 

integrados no planejamento e operação da estratégia de distribuição, sendo projetados e 

operados para atender a proposta de valor ao mercado. 
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Na Figura 4, Slack et al. (1996, p.420), mostra que a inserção de armazéns na cadeia 

de suprimentos pode simplificar as operações de distribuição e reduzir drasticamente o 

número de conexões existentes entre os elos. 

Figura 4 – Impacto da introdução de um estágio na Cadeia de Suprimentos 

 
           Fonte: Adaptado de Slack et al. (1996, p.420) 

 

 Para Silva e Brand (2010), as principais atividades de um centro de distribuição são: 

e) Recebimento: é o início das atividades do CD. Consiste na entrada dos produtos, 

conferência física de quantidade e qualidade dos mesmos, e dos dados da nota fiscal. 

Podem-se utilizar tecnologias para agilizar o processo tais como: código de barras, 

coletores de dados e RFID; 

f) Movimentação: inicia-se logo após o recebimento da carga, podendo ocorrer de duas 

formas; transferência do material da área de recebimento ao local onde ficará estocada 

e a separação, quando se retiram os produtos da área de estocagem e os alocam ao 

espaço para consolidação dos pedidos, podendo utilizar para isso a força humana ou 

equipamentos como esteiras, paleteiras, transpaleteiras e empilhadeiras, por exemplo; 

g) Armazenagem: essa atividade é fundamental no Centro de Distribuição, pois 

possibilita uma boa utilização do espaço e dos recursos operacionais, além da 

diminuição de tempo para localizar os produtos no interior do armazém;  

h) Picking: processo de seleção e retirada dos produtos referentes aos pedidos nas 

quantidades corretas; 
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i) Expedição: é a última etapa realizada no CD, consistindo, basicamente, na conferência 

e no carregamento dos veículos. Envolve atividades como: validação do pedido e da 

nota fiscal, emissão de documentos de expedição e pesagem da carga, por exemplo. 

Os centros de distribuição podem ser próprios ou contratados, com diferentes 

características, como mostra o Quadro 3. 

    Quadro 3  - Diferenças entre CD próprio e contratado 

Características 
Centro de distribuição 

Particular Contratado 

Investimento fixo Alto Sem investimento fixo 

Custo unitário 

Alto, se o volume for baixo. 

Muito baixo, se o volume 

for alto 

Baixo, pois paga-se apenas 

pelo espaço utilizado 

Conhecimento de Custos Complexo Simples 

Controle Administrativo Alto Baixo 

Adequação à Linha de 

Produto 

Altíssima Pode não ser conveniente 

Flexibilidade 
Baixa: custos fixos já foram 

alocados 

Alta: fácil mudança de 

contrato 

Pessoal Especializado Não especializado 

     Fonte: Adaptado de Ballou (1999) 

 

2.1.2 Gestão de estoques 

Lustosa et al (2008) definem os estoques como representantes de um importante ativo 

nas empresas de manufaturas e, por isso, devem ser gerenciados de forma eficaz para não 

comprometer os resultados da empresa.  

Slack (2009) define estoque como a acumulação armazenada de recursos materiais em 

um sistema de transformação. Segundo o autor, estoques podem ser vistos pelo lado positivo e 

pelo lado negativo. É negativo no que diz respeito ao grande capital investido e sua 

capacidade de gerar custos, como de manuseio e armazenagem. Pelo lado positivo, os 

estoques podem trazer grandes vantagens à organização, como o pronto atendimento ao 

cliente, permitir economias de escalas, além da segurança em um ambiente de incerteza. 

De acordo com Viana (2009), decisões sobre a política de estoques geram conflitos 

nas empresas, pois os setores financeiro e de produção, por exemplo, possuem interesses 
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distintos quanto à sua utilização. Para a manutenção do estoque, além dos custos de aquisição, 

inserem-se custos de juros sobre o capital empatado mais as despesas próprias da manutenção 

física, como aluguel e salário dos funcionários envolvidos. O setor financeiro prefere que os 

materiais sejam encomendados em quantidades menores e mais freqüentes. Já o setor de 

produção defende uma aquisição em quantidades maiores, visto que os custos de preparação 

de máquinas e adequação dos funcionários são elevados para a produção; estoques maiores 

geram menos alterações nas máquinas, diminuindo os custos operacionais da produção.  

Pozo (2008) cita que existem diversos tipos de estoques, que podem ser mantidos 

pelas empresas: 

 Matéria-prima: material destinado ao processo de transformação dentro de uma 

indústria, o qual se transformará em um produto acabado. Juntos irão agregar valor ao 

produto acabado final; 

 Material de uso ou auxiliar: materiais de apoio ao processo de transformação, embora 

não seja pare do produto final, é imprescindível seu uso para o processo de produção;  

 Material de manutenção: destinado à manutenção de maquinário ou patrimônio da 

empresa, como o edifício e instalações onde a empresa opera; 

 Materiais intermediários: materiais que estão sendo processados ou que fazem parte 

do processo que está ocorrendo. Também conhecidos como peças em processo, sendo 

posteriormente transformados ou agregados para se chegar ao produto final.  

 Materiais acabados: materiais prontos, acabados, que se destinam aos clientes finais. 

Trabalhar com estoques torna-se cada vez mais inevitável para as empresas, visto que 

é impossível ou inviável determinar a demanda de produtos ou serviços. Deste modo, a gestão 

de estoque e suas ferramentas podem suprir as variações e evitar falhas de entrega para com 

os clientes, ou que seus produtos tornem-se impróprios para o consumo ou obsoletos. 

(SANTOS et al., 2012). 

De acordo com Garcia e Ferreira Filho (2009), as questões principais no 

gerenciamento de estoques, sejam em grandes cadeias, sejam em uma organização isolada, 

são quando e quanto repor levando em conta as possíveis variabilidades, tanto no suprimento 

quanto na demanda. 

É comum encontrar empresas que necessitam desenvolver políticas de estoques para 

centenas de itens. Clientes cada vez mais exigentes por diferentes produtos fazem com que o 

número de itens em estoque aumente consideravelmente. Isso fez com que o planejamento e o 
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controle do estoque se tornassem uma atividade complexa, criando a necessidade de 

classificar os itens com multicritérios, que podem ser custo de estoque, importância do item, 

tempo de produção, existência de atributos comuns, obsolescência, facilidade de substituição, 

número de reposições por ano, escassez, durabilidade, tamanho de lote de reposição, 

estocagem, distribuição de demanda e custo de penalidade por falta. (PEIXOTO E PINTO, 

2006). 

2.1.2.1 Ponto de reposição ou de pedido 

 Para que a gestão de estoque seja bem-sucedida, um fator importante é que não haja 

falta. E, para evitá-la, o ponto de pedido ou ponto de reposição tem papel decisivo. É ele que 

determina a hora ideal de se fazer um pedido para a reposição de estoque, baseado na 

demanda, no lead time e no estoque de segurança. Sendo assim, é estabelecido um nível 

mínimo de estoque que, quando atingido, dispara um pedido (Santos et al., 2012). 

 Para Lustosa et al. (2008) o ponto de pedido deve suportar uma quantidade suficiente 

para alimentar a produção enquanto o pedido está sendo entregue, ou seja, o tempo que o 

fornecedor demora para efetuar a entrega do lote que foi pedido. 

2.1.2.2 Cobertura de estoque 

De acordo com Lustosa et al. (2008) cobertura de estoque é o tempo médio de duração 

do estoque, sem novas reposições, podendo ser calculada da seguinte forma: 

Cobertura de estoque =  Estoque médio do período 

                                        Demanda média do período 

 

Nagata (2008) define os dias de cobertura de estoque como um indicador que mostra o 

nível de inventário em dias de cobertura, ou seja, quantos dias de estoque ainda estariam 

disponíveis para abastecer a demanda sem reabastecimento de produtos. A cobertura de 

estoques é calculada dividindo o estoque atual pela média de vendas diária. O cálculo da 

média de vendas por dia poder ser calculado considerando diversos períodos, ficando a cargo 

da empresa a escolha do período mais adequado: últimos 30 dias, últimos 3 meses, últimos 6 

meses, por exemplo. 

2.1.2.3 Estoque de segurança 

O estoque de segurança tem a função de compensar variações do tempo de 

ressuprimento, as variações da demanda e os desvios da previsão em relação à demanda. Com 
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o suprimento da demanda pelos estoques, anula-se qualquer problema que surgir durante o 

tempo de ressuprimento que poderia comprometer algum prazo de entrega aos clientes 

(STAUDT, 2011). 

Segundo Coelho (2011), o estoque de segurança depende da demanda, do tempo de 

entrega (lead time) e do nível de serviço desejado. Se a demanda tem pouca variabilidade a 

cada mês, não há a necessidade de grande proteção contra variações, mas, por outro lado, se o 

produto tem uma grande variabilidade nas vendas, então torna-se necessário um estoque de 

segurança maior. Nem todos os produtos merecem a mesma atenção e o mesmo cuidado, 

sendo alguns produtos mais importantes e, por isso, merecem estarem sempre presentes, 

enquanto que outros produtos pode-senão ter em estoque sempre. Matematicamente, isto é 

modelado através do nível de serviço desejado: quanto maior o nível de serviço, maior será o 

estoque de segurança. 

Ainda segundo Coelho (2011), usa-se a distribuição de probabilidades Normal para 

aproximar o comportamento da demanda, para tornar mais simples e direto o cálculo do 

estoque de segurança. Assim, quando fala-se em nível de serviço, avalia-se quanto por cento 

da curva normal deseja-se cobrir. O estoque de segurança (ES) pode ser calculado pela 

seguinte fórmula: 

 

Onde:  

  d = demanda média; 

 = desvio padrão da demanda; 

  t = lead time; 

 = desvio padrão do lead time; 

 z = valor tabelado que indica quantos desvios padrão ao redor da média deve-se tomar 

para cobrir a proporção da área sob a curva normal desejada. 

Se o lead time tem um desvio padrão muito pequeno (ou nulo), o estoque de segurança 

pode ser aproximado por: 
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2.2 Sistemas de informações logísticos 

O sistema de informação logístico é uma parte do sistema de informação da empresa 

que tem como objetivo tornar a operação logística mais ágil e mais visível, oferecendo apoio 

desde as decisões de planejamento estratégico até a programação e controle das atividades, de 

maneira integrada, auxiliando a coordenação de processos e o monitoramento de operações 

(FESTA E ASSUMPÇÃO, 2012).Os sistemas de informações logísticos mais utilizados, 

segundo Branski (2008), são: 

a) DRP (Distribution Requirements Planning) ou Planejamento das Necessidades de 

Distribuição (PND):O DRP coordena níveis, planeja transporte de estoques e, se 

necessário, reprograma estoques entre vários estágios da cadeia (BOWERSOX, 2010). 

Será melhor detalhado adiante 

b) Sistemas de Gerenciamento de Transporte (Transportation Management Systems – 

TMS): Segundo Festa e Assumpção (2012), o TMS auxilia o planejamento, a 

execução, o monitoramento e controle das atividades relativas à consolidação de 

carga, expedição, emissão de documentos, entregas e coletas de produtos, 

rastreabilidade da frota e de produtos, auditoria de fretes, apoio à negociação, 

planejamento de rotas e modais, monitoramento de custos e nível de serviço, e 

planejamento e execução de manutenção da frota. Soluções comercialmente 

disponíveis de Sistemas de Gerenciamento de Transportes oferecem recursos e 

funcionalidades facilitadoras para controle, planejamento e suporte à tomada de 

decisão, além de também incorporar propriedades destinadas ao subsídio da execução 

do transporte. (JUNKES e RODRIGUEZ, 2004). 

c) Sistemas de Gerenciamento de Armazéns (Warehouse Management System – WMS): 

É um sistema de gestão de armazéns, depósitos e centros de distribuição que busca 

otimizar as atividades operacionais e informação do processo de armazenagem, 

incluindo atividades de recebimento, inspeção, endereçamento, armazenagem, 

separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos e controle 

de estoque (BARROS, 2005). 

d) Sistemas de Informação Geográficas (Geographic Information Systems – GIS): De 

acordo com Branski (2008), o GIS é um sistema de informação que trata a informação 

espacial e relaciona atributos e características de uma área à sua localização 

geográfica. É utilizado em uma variedade de aplicações, incluindo exploração, 

demografia, rastreamento e confecção de mapas. Por meio de satélites e fotografias 
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aéreas é possível desenvolver mapas digitais que podem ser combinados com camadas 

de informação. 

 

2.2.1 DistributionRequirements Planning (DRP) ou Planejamento das Necessidades de 

Distribuição (PND) 

O DRP, segundo Chandra e Balasubramanian (2012), tem por função determinar a 

quantidade de reabastecimento de produtos para um determinado período de tempo, sendo 

uma atividade chave para o planejamento e controle das atividades de distribuição de uma 

empresa. A gestão de estoques baseia-se em demandas periódicas, como diária, semanais ou 

mensais, e decide o abastecimento de determinados produtos, em determinadas quantidades, 

em determinados locais e datas. Em certos casos, onde a distribuição é para um número 

limitado de itens, mas o balanceamento deve ser mantido entre diversos centros de 

distribuição, programações com base em históricos de vendas e previsões podem ser usadas 

para conduzir o processo de planejamento através. Isto pode resultar em planos de produção 

mestre para um ou mais locais de produção.  

Conforme Enns e Suwanruji (2000), o DRP é uma abordagem de programação de 

reabastecimento em que o status do estoque é revisado e novos planos de suprimento são 

geradosperiodicamente. Os conceitos e lógica usados são similares aos usados no MRP (do 

inglês Material Requirements Planning, ou Planejamento das Necessidades de Materiais). No 

entanto, o método é aplicado para a distribuição de produtos em locais separados 

geograficamente, em vez de o fluxo de materiais dentro de uma instalação fabril. O status do 

estoque e o intervalo de resuprimento programados são, portanto, utilizados para planejar 

pedidos, minimizando o estoque e evitando falta de produtos. Desde que o estoque é 

planejado ao longo da cadeia de abastecimento, com base na demanda prevista, sistemas de 

DRP deverão ser pró-ativos 

Para Morelli, Campos e Simon (2012), é uma abordagem mais sofisticada de 

planejamento que conduz cada estágio da distribuição e suas características, podendo ser 

considerada uma extensão do MRP, com diferenças baseadas em programação de produção e 

demanda dos clientes. A técnica de MRP é baseada na programação localizada no início da 

cadeia de suprimento, iniciando com recebimento da matéria prima e terminando com a 

produção do produto acabado conforme a Figura5. Já o DRP, técnica voltada para o depósito 

de fábrica, opera baseado na demanda dos clientes, a qual não é controlada pela empresa. 

Enquanto o MRP opera baseado no princípio da demanda dependente, o DRP funciona num 

ambiente independente, onde a incerteza da demanda dos clientes determina os níveis 
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necessários de estoque. Assim, o DRP assume a responsabilidade de coordenação quando os 

produtos acabados são recebidos no depósito de fábrica. 

      Figura 5 – Comparação entre MRP e DRP 

 

     Fonte Adaptado de Bowersox (2010). 

 

 Martin (1995) divide o planejamento em três fases distintas, sendo a primeira o 

recebimento dos seguintes dados e parâmetros:  

a) Previsão de vendas por stock keeping unit (SKU) por CD;  

b) Ordens para entregas presentes e futuras;  

c) Estoque disponível para venda por SKU e por CD;  

d) Ordens de compra e de produção pendentes;  

e) Lead timesde logística, produção e vendas;  

f) Modais de transporte e frequências de entrega;  

g) Políticas de estoque de segurança por SKU e por CD;  

h) Quantidade mínima de produto a ser comprada, produzida e distribuída.  

Na segunda fase, depois de coletados os dados de entrada, são gerados um modelo de 

requerimento de recursos necessários para estabelecer as estratégias logísticas, incluindo:  

a) Qual produto é necessário, em que quantidade, em que lugar e em que período;  

b) Capacidade de transporte necessária por modal por CD;  

c) Estrutura de armazenagem, mão de obra, e capacidade de equipamentos por CD;  
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d) Investimentos em estoque necessários por CD e no total;  

e) Nível necessário de produção/compras por produto e por fonte de fornecimento.  

Na terceira e última fase, são comparados os recursos necessários com o que está 

sendo oferecido pelas fontes de fornecimento no momento e com o que será oferecido no 

futuro. Então, o processo recomenda quais ações devem ser tomadas para acelerar ou atrasar a 

produção, sincronizando oferta e demanda.  

 Mendonza (2006) define que alguns parâmetros necessários para o cálculo de DRP 

são: lead time total, lead time de transporte (que inclui tempo de transporte e aduana), período 

de cobertura, estoque de segurança, modo de transporte, lote mínimo e medida que determina 

o percentual acima ou abaixo do estoque de segurança. Os parâmetros de planejamento devem 

ser acordados entre as operações comerciais e cada fábrica. 

De acordo com Wang (2009), como nos dias de hoje a concorrência é abundante, uma 

solução eficiente no controle de estoque de um sistema de planejamento das necessidades de 

distribuição da cadeia de abastecimento é um fator de sucesso para as empresas no mundo 

empresarial. O DRP é um dos mais importantes subsistemas que uma fábrica pode adotar para 

atingir seus objetivos em uma cadeia de abastecimento. 

A integração do planejamento de estoques através do DRP oferece várias vantagens, 

principalmente nas áreas de marketing e logística. Segundo Bowersox (2010), na área de 

marketing são: 

a) Maiores níveis de serviço prestado ao cliente; 

b) Melhor planejamento e maior eficiência das atividades promocionais e no 

lançamento de novos produtos; 

c) Maior assertividade na previsão de faltas de estoques, evitando esforços 

promocionais dirigidos a produtos com baixos níveis de estoque; 

d) Maior coordenação dos estoques com outras funções da empresa; 

e) Maior capacidade de oferta aos clientes de um serviço coordenado de 

administração de estoques; 

Na área de logística, as principais vantagens são:  

a) Redução de viagens para os CDs pela consolidação das cargas; 

b) Menores níveis de estoque; 

c) Menor espaço de armazenamento ocupado; 

d) Redução de custos de frete; 

e) Maior visibilidade da composição dos estoques e maior coordenação entre 

logística e produção; 
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f) Maior facilidade de projeções orçamentárias, simula com precisão as 

necessidades de estoques e transportes em diversas condições de 

planejamento 

 Em relação às limitações, os autores ressaltam que o sistema de planejamento, para 

funcionar de forma satisfatória, requer informações consistentes, precisão nas previsões das 

quantidades ressupridas e ações bem coordenadas para orientar o fluxo dos produtos ao longo 

do canal de distribuição. É fundamental também, assegurar o cumprimento dos prazos nas 

movimentações dos estoques na cadeia de suprimentos. O planejamento da distribuição é alvo 

de várias incertezas relacionadas ao fluxo logístico, às restrições dos processos produtivos e 

às variações do mercado, que podem comprometer os resultados do DRP. 

2.3 Avaliação do desempenho logístico 

A eficiência de sistemas logísticos depende de modelos adequados para avaliar o 

desempenho das operações logísticas e fazer as correções necessárias, evitando a ocorrência 

de problemas. Um sistema logístico avaliado continuamente permite reduzir os riscos em 

torno dos impactos inerentes ao processo de tomada de decisão, permitindo identificar as 

diferenças entre o que foi planejado e executado, de modo que sua manutenção seja efetiva, 

consistente e confiável (OLIVEIRA, 2008). 

Pode-se obter vantagem competitiva através da otimização de processos e para tornar 

isso possível é imprescindível a monitoração do desempenho logístico. A redução de custos 

decorrentes dessas atividades, inclusive com a possibilidade de redução de ativos, pode causar 

um efeito maior no resultado líquido da empresa do que um aumento no volume de vendas. É 

necessário se monitorar ações nas diversas áreas de uma empresa, possibilitando a avaliação 

da conformidade e a consistência dos resultados, assim como a identificação de problemas e 

falhas, promovendo o desenvolvimento de ações corretivas em todo o processo (FARIA & 

COSTA, 2007). 

Para Lima Júnior (2004), uma organização só consegue agir adequadamente se tiver 

noção de seu desempenho. Podem ser identificados três objetivos distintos para a criação de 

uma sistemática de avaliação de desempenho: 

a) Monitoração de variáveis e a antecipação de ações dentro de uma postura preventiva 

b) Resolução de problemas visando eliminação de causas de insatisfações ou elevar o 

nível de satisfação, visando um processo de melhoria contínua 

c) Dissolução do sistema pela obsolescência de sua finalidade. 
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Segundo Bowersox (2006) gerenciar o desempenho das atividades logísticas é fator 

crítico de sucesso para se desenvolver vantagem competitiva através de uma logística superior 

e para isso os sistemas de avaliação da logística integrada devem ser construídos com foco em 

três objetivos: monitoramento, controle e direcionamento das operações logísticas.  

De acordo com Rodriguez e Granemann (2004), para que o processo de avaliação de 

desempenho seja realizado corretamente, é necessário que sejam desenvolvidos os passos 

apresentados na Figura 6. 

    Figura 6 – Fluxograma do processo de avaliação de desempenho 

 

     Fonte: Rodriguez e Granemann (2004, p. 153). 

 

Segundo os autores, a avaliação de desempenho inicia-se com o estabelecimento do 

sistema de indicadores e com a definição dos padrões de referência, através de benchmarking 

das melhores práticas desenvolvidas por empresas líderes ou concorrentes, metas e dados 

históricos. Após a coleta dos dados, compara-se com os padrões de referência e, caso os 

desvios estejam dentro do programado, tem-se um bom desempenho. Mas, se os desvios 

forem diferentes do esperado, as causas devem ser investigadas e soluções devem ser 

propostas. A partir da aplicação das propostas corretivas inicia-se novamente o processo de 

avaliação de desempenho. 
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2.3.1 Indicadores de desempenho logístico 

Para que um sistema de mensuração de desempenho possa funcionar de forma 

adequada, é necessário estabelecer medidas de desempenho, as quais reflitam a participação e 

desempenho das atividades e processos que agregam mais valor, tanto à organização como ao 

cliente final. Medidas agregadas e seus resultados apontam o desempenho global da empresa 

e da cadeia. Portanto, medir continuamente se constitui num pressuposto para a melhoria das 

atividades da empresa (OLIVEIRA, 2008). 

Segundo Lima Júnior (2004): 

Os indicadores de desempenho possibilitam que as avaliações sejam feitas com base 

em fatos, dados e informações quantitativas dando maior confiabilidade às 

conclusões das análises. Os indicadores são relações matemáticas, medidas 

quantitativas de um processo ou de um resultado, tendo normalmente uma meta 

associada. Para que os indicadores sejam instrumentos efetivos para processos de 

decisão é importante que não sejam ambíguos e sejam de fácil obtenção, 

compreensão e comparação.( LIMA JÚNIOR, 2004, p.143). 

Conforme com Rodrigues (2006), os indicadores de desempenho são métricas 

explícitas destinadas a valorar e monitorar o resultado das ações gerenciais. Para concepção 

de indicadores de desempenho adequados devem ser considerados os seguintes critérios: 

abrangência, acessibilidade, confiabilidade, economicidade, estabilidade, independência, 

praticidade, relevância, representatividade, simplicidade e validade. O maior benefício do uso 

de indicadores de desempenho refere-se ao entendimento de como a empresa funciona e as 

forças que a dirigem, melhorando o processo de tomada de decisão (NEVES, 2009). 

De acordo com Caixeta-Filho (2001) os sistemas de indicadores devem refletir a 

estratégia de avaliação e a medição, de forma a possibilitar uma integração entre eles e 

permitir uma efetiva utilização para a explicação dos mesmos e garantir melhores conclusões. 

O Quadro 4 contém questões referentes a elaboração de indicadores. 

       Quadro 4 - Roteiro para Elaboração de Indicadores de Desempenho 

Seq. Indicador 

01 Como será denominado e como será aplicado? 

02 Como será calculado e em que unidade? 

03 Como será medido e quais serão as fontes de dados? 

04 Com que freqüência será medido? 

05 Para que vai servir e quais as áreas envolvidas? 

06 Que tipo de causas e efeitos poderá medir e quais serão os padrões adotados? 

07 Será usado como valor absoluto, valor relativo ou evolução histórica? 

08 Que nível de precisão será necessário? 

09 
Os benefícios de sua utilização serão maiores do que os custos incorridos 

para produzi-lo e acompanhá-lo? 
       Fonte: Caixeta-Filho (2001,p.143) 
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 Para Corrêa (2010), uma boa medida de desempenho deve ter as características a 

seguir: 

a) Ser derivada da estratégia e alinhada com as prioridades competitivas da operação; 

b)  Ser simples de entender e utilizar; 

c) Dar feedback rápido e preciso; 

d) Ser baseado em quantidades que possam ser influenciadas ou controladas; 

e) Refletir o processo envolvido; 

f) Ter propósito específico e definido e referir-se a metas específicas; 

g) Ser relevante; 

h) Pertencer a um ciclo de controle; 

i) Ser claramente definido; 

j) Foco em melhorias; 

k) Ser baseado em fórmulas e bases de dados explícitos; 

l) Empregar razões mais que valores absolutos; 

m) Ser objetivas e não opinativas; 

n) Ser mais globais que localizadas. 

 

 Bowersox (2006) classifica os indicadores de desempenho logísticos nas seguintes 

categorias: custos; serviços aos clientes; qualidade; produtividade e gestão de ativos. 

- Custos: Custo total; Custo unitário; Custos como porcentagem das vendas; Frete de 

recebimento; Frete de expedição; Processamento de pedidos no depósito; Comparação entre o 

orçado e o realizado; Análise de tendência de custos; Lucratividade direta dos produtos; 

Lucratividade por segmento de clientes; Carregamento de inventário; Custos de produtos 

desenvolvidos; Custo de danos; Custo de falhas no serviço; Custo de pedidos não atendidos. 

- Serviços aos clientes: Taxa de atendimento; Falta de estoque; Erros de embarque; Entregas 

no Prazo; Pedidos não atendidos; Tempos de ciclos; Consistência de entregas; Tempo de 

resposta às inquirições; Precisão das respostas; Pedidos completos; Reclamações de clientes; 

Reclamações das forças de vendas; Nível global de confiança; Nível global de satisfação.  

- Qualidade:Freqüência de danos; Precisão de entrada de pedidos; Precisão da 

separação/expedição; Precisão da documentação/faturamento; Disponibilidade de informação; 

Precisão das informações; Número de reclamações de crédito; Número de devoluções de 

clientes.  

- Produtividade: Unidades expedidas por empregado; Unidades por dispêndio com mão-de-

obra; Pedidos por representante de vendas; Comparação com os padrões históricos; 
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Programas de objetivos; Índice de produtividade; Tempo de uso dos equipamentos; 

Produtividade da entrada de pedidos; Produtividade da mão-de-obra do armazém; 

Produtividade da mão-de-obra de transporte.  

- Gestão de ativos: Giro do inventário; Níveis de inventário, número de dias de suprimento; 

Inventário obsoleto; Retorno sobre ativos líquidos; Retorno sobre investimentos; 

Classificação do inventário; Valor econômico agregado.  

 Para Ângelo (2005), os indicadores de desempenho logístico podem monitorar tanto as 

atividades logísticas internas à empresa quanto as externas (de seus parceiros). Os indicadores 

internos compreendem 4 áreas chaves: Atendimento do Pedido ao Cliente, Gestão de 

Estoques, Armazenagem e Gestão de Transportes, descritos no Quadro 5 abaixo. 

Quadro 5 – Indicadores internos de desempenho logístico 

Indicador de 

Desempenho 
Descrição Cálculo 

Melhores 

Práticas 

DESEMPENHO NO ATENDIMENTO DO PEDIDO DO CLIENTE 

Pedido 

Perfeito ou 

Perfect Order 

Measurement 

Calcula a taxa de pedidos sem 

erros em cada estágio do 

pedido do Cliente. Deve 

considerar cada etapa na 

"vida" de um pedido. 

 

% Acuracidade no 

Registro do Pedido x 

% Acuracidade na 

Separação x % 

Entregas no Prazo x % 

Entregas sem Danos x 

% Pedidos Faturados 

Corretamente 

Em torno de 70%. 

Pedidos 

Completos e 

no Prazo ou % 

OTIF - On 

Time in Full 

Corresponde às entregas 

realizadas dentro do prazo e 

atendendo as quantidades e 

especificações do pedido 

Entregas Perfeitas / 

Total de Entregas 

Realizadas *100 

 

 

Para Clientes A, o 

índice varia de 90 

% a 95%; no geral 

fica próximo de 

75%. 

Entregas no 

Prazo ou On 

Time Delivery 

Mede % de entregas 

realizadas no prazo acordado 

com o Cliente 

Entregas no prazo / 

Total de Entregas 

Realizadas *100 

Variam de 95% a 

98 % 

Taxa de 

Atendimento 

do Pedido ou 

Order Fill 

Rate 

Mede % de pedidos atendidos 

na quantidade e 

especificações solicitadas 

pelo Cliente. 

Pedidos integralmente 

atendidos/Total de 

Pedidos Expedidos 

*100 

99,5 % 

Tempo de 

Ciclo do 

Pedido ou 

Order Cycle 

Tempo decorrido entre a 

realização do pedido por um 

Cliente e a data de entrega. 

Alguns consideram como 

Data da Entrega 

menos a Data da 

Realização do Pedido 

Menos de 24 

horas para 

localidades mais 

próximas ou até 
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Time data final a data de 

disponibilização do pedido na 

doca de expedição. 

um limite de 350 

km. 

DESEMPENHO NA GESTÃO DOS ESTOQUES 

Dock to Stock 

Time 

Tempo da mercadoria da 

doca de recebimento até a sua 

armazenagem física. Outros 

consideram da doca até a sua 

armazenagem física e o seu 

registro nos sistemas de 

controle de estoques e 

disponibilização para venda. 

Tempo da doca ao 

estoque ou 

disponibilização do 

item para venda 

 

 

2 horas ou 99,9 % 

no mesmo dia. 

Acuracidade 

do Inventário 

ou Inventory 

Accuracy 

Corresponde à diferença entre 

o estoque físico e a 

informação contábil de 

estoques. 

Estoque Físico Atual 

por SKU / Estoque 

Contábil ou Estoque 

Reportado no Sistema 

*100 

No Brasil, 95 %. 

No Japão atingem 

99,95 % e nos 

EUA entre 99,75 

% a 99,95%. 

Stock outs 

Quantificação das vendas 

perdidas em função da 

indisponibilidade do item 

solicitado. 

Receita não Realizada 

devido à 

Indisponibilidade do 

Item em Estoque (R$) 

Variável. 

Estoque 

Indisponível 

para Venda 

Corresponde ao estoque 

indisponível para venda em 

função de danos decorrentes 

da movimentação 

armazenagem, vencimento da 

data de validade ou 

obsolescência. 

Estoque Indisponível 

(R$) / Estoque Total 

(R$) 

 

Variável 

Utilização da 

Capacidade de 

Estocagem ou 

Storage 

Utilization 

Mede a utilização 

volumétrica ou do número de 

posições para estocagem 

disponíveis em um armazém. 

 

Ocupação Média em 

m³ ou Posições de 

Armazenagem 

Ocupadas / 

Capacidade Total de 

Armazenagem em m³ 

ou Número de 

Posições *100 

 

 

Acima de 100 % é 

um péssimo 

indicador, pois 

provavelmente 

indica que 

corredores ou 

outras áreas 

inadequadas para 

estocagem estão 

sendo utilizadas. 

Visibilidade 

dos Estoques 

ou 

InventoryVisi

bility 

Mede o tempo para 

disponibilização dos estoques 

dos materiais recém recebidos 

nos sistemas da empresa 

 

Data e/ou Hora do 

Registro da 

Informação de 

Recebimento do 

Material nos Sistemas 

da Empresa - Data 

e/ou Hora do 

Recebimento Físico 

Máximo de 2 

horas. 

 

 

 

PRODUTIVIDADE DA ARMAZENAGEM 

Pedidos por 

Hora ou 

Mede a quantidade de 

pedidos separados e 

Horas Trabalhadas no 

Armazém 

Variam conforme 

o tipo de negócio. 
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Orders per 

Hour 

embalados / acondicionados 

por hora. Também pode ser 

medido em linhas ou itens. 

 

 

Custo por 

Pedido ou 

Cost per Order 

Rateio dos custos 

operacionais do armazém 

pela quantidade de pedidos 

expedidos 

Custo Total do 

Armazém / Total de 

Pedidos Expedidos 

Variam conforme 

o tipo de negócio. 

Custos de 

Movimentação 

e 

Armazenagem 

como um % 

das Vendas ou 

Warehousing 

Cost as % of 

Sales 

Revela a participação dos 

custos operacionais de um 

armazém nas vendas de uma 

empresa. 

Custo Total do 

Armazém / Venda 

Total 

Variam conforme 

o tipo de negócio. 

Tempo Médio 

de Carga / 

Descarga 

Mede o tempo de 

permanência dos veículos de 

transporte nas docas de 

recebimento e expedição. 

Hora de Saída da 

Doca - Hora de 

Entrada na Doca 

Variam conforme 

tipo de veículo, 

carga e condições 

operacionais. 

Tempo Médio 

de 

Permanência 

do Veículo de 

Transporte ou 

Truck 

Turnaround 

Time 

Além do tempo em doca, 

mede tempos manobra, 

trânsito interno, autorização 

da Portaria, vistorias, etc. 

Hora de Saída da 

Portaria - Hora de 

Entrada na Portaria 

Variam conforme 

procedimentos da 

empresa. 

Utilização dos 

Equipamentos 

de 

Movimentação 

Mede a utilização dos 

equipamentos de 

movimentação disponíveis 

em uma operação de 

movimentação e 

armazenagem. 

Horas em Operação / 

Horas Disponíveis 

para Uso *100 

Em uso intensivo, 

com operador 

dedicado, mínimo 

de 95 %. 

 

 

DESEMPENHO NA GESTÃO DE TRANSPORTES 

Custos de 

Transporte 

como um % 

das Vendas ou 

FreightCosts 

as % of Sales 

Mostra a participação dos 

custos de transportes nas 

vendas totais da empresa. 

 

 

Custo Total de 

Transportes (R$) / 

Vendas Totais (R$) 

 

 

 

Variam conforme 

o tipo de negócio. 

Custo do Frete 

por Unidade 

Expedida ou 

FreightCost 

per Unit 

Shipped 

Revela o custo do frete por 

unidade expedida. Pode 

também ser calculado por 

modal de transporte 

 

Custo Total de 

Transporte (R$) / 

Total de Unidades 

Expedidas 

 

 

Variam conforme 

o tipo de negócio 

Coletas no 

Prazo ou On 

Time Pickups 

Calcula o % de coletas 

realizadas dentro do prazo 

acordado. 

Coletas no prazo / 

Total de coletas *100 

Variam de 95 % a 

98 %. 
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Utilização da 

Capacidade de 

Carga de 

Caminhões ou 

TruckloadCap

acityUtilized 

Avalia a utilização da 

capacidade de carga dos 

veículos de transporte 

utilizados. 

 

 

Carga Total Expedida 

/ Capacidade Teórica 

Total dos Veículos 

Utilizados *100 

Depende de 

diversas variáveis, 

mas as melhores 

práticas estão ao 

redor de 85 %. 

Avarias no 

Transporte ou 

Damages 

Mede a participação das 

avarias em transporte no total 

expedido. 

Avarias no Transporte 

(R$) / Total Expedido 

(R$) 

Variável. 

Não 

Conformidade

s em 

Transportes 

Mede a participação do custo 

extra de frete decorrente de 

re-entregas, devoluções, 

atrasos, etc por motivos 

diversos no custo total de 

transporte. 

Custo Adicional de 

Frete com Não 

Conformidades (R$) / 

Custo Total de 

Transporte (R$) 

Variável. 

 

Acuracidade 

no 

Conhecimento 

de Frete ou 

Freight Bill 

Accuracy 

Mede a participação dos erros 

verificados no conhecimento 

de frete em relação aos custos 

totais de transportes. 

Erros na Cobrança 

(R$) / Custo Total de 

Transporte (R$) *100 

Mínimo de 98,5 

% 

Fonte: Adaptado de Ângelo (2005) 

Ainda de acordo com Ângelo (2008), a necessidade de aprimoramento das relações 

entre empresas de uma cadeia fez surgir a preocupação de monitoramento de indicadores de 

âmbito externo, que são essenciais na coordenação de políticas que garantam a 

competitividade da cadeia de suprimentos. Muito mais do que ferramentas de 

acompanhamento do serviço prestado pelos parceiros da cadeia de suprimentos para possível 

negociação, os indicadores de desempenho logístico externo são fundamentais para a 

definição de políticas e processos internos que dependem do desempenho de seus parceiros. A 

seguir alguns exemplos citados pela autora. 

Quadro 7 – Indicadores externos de desempenho logístico 

Indicador de 

Desempenho 

Descrição Cálculo Melhores Práticas 

Entregas realizadas 

dentro do prazo 

negociado 

Calcula a taxa de 

entregas realizadas 

dentro do prazo 

negociado com o 

fornecedor. 

Número de entregas 

realizadas dentro do 

prazo / Número de 

entregas totais 

- 

Entregas devolvidas 

parcial ou 

integralmente 

Corresponde às 

entregas devolvidas 

parcial ou 

integralmente devido 

à alguma falha não 

Entregas devolvidas 

Parcial ou 

integralmente / Total 

de Entregas 

recebidas (aceitas + 

- 
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aceitável do 

fornecedor. 

devolvidas) 

Recebimento de 

produtos dentro das 

especificações de 

qualidade 

Corresponde a 

quantidade de 

produtos que foram 

entregues dentro das 

especificações de 

qualidade 

previamente 

acordadas com o 

fornecedor. 

Produtos recebidos 

dentro das 

especificações de 

qualidade acordadas 

com o fornecedor / 

Total de produtos 

aceitos *100 

Deve ser bem 

próximo a 100%, 

caso contrário, a 

empresa está 

aceitando produtos 

fora dos padrões 

desejados (custos 

extras) 

Atendimento do 

pedido realizado 

Reflete se o 

fornecedor está 

entregando a 

quantidade de 

produtos solicitados 

Nº produtos 

entregues / nº 

produtos pedidos 

*100 

 

 

 

100 %. Se este 

indicador permanecer 

por um longo tempo 

abaixo de 100% 

significa que o 

fornecedor não está 

com capacidade 

suficiente para 

atender os pedidos 

Tempo de entrega 

dos produtos 

É o tempo que o 

fornecedor leva para 

entregar um pedido. 

Data e/ou Hora da 

realização do pedido 

ao fornecedor – Data 

e/ou Hora da entrega 

dos produtos. 

Varia conforme o 

negócio. No entanto, 

o desempenho do 

fornecedor influencia 

diretamente no 

estoque da empresa, 

ou seja, caso este 

tempo seja muito 

longo, a empresa 

necessita manter 

níveis altos de 

estoque. 
Fonte: Adaptado de Ângelo (2005) 

 

2.4 Considerações do capítulo 

 

 Este capítulo teve como propósito sintetizar aspectos teóricos que sustentam a 

pesquisa. Desse modo, inicialmente foram abordados conceitos de logística integrada, com 

ênfase na distribuição física, trazendo suas características e fatores de influência. 

Foram apresentados também os principais sistemas de informações logísticos, com 

ênfase no DRP (Distribution Requirements Planning), que, de acordo com Chandra e 

Balasubramanian (2012) tem a função de determinar a quantidade de reabastecimento de 

produtos para um determinado período de tempo. A lógica de DRP decide o abastecimento de 

determinados os produtos, em determinadas quantidades, em determinados locais e datas, 
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sendo assim uma atividade chave para o planejamento e controle das atividades de 

distribuição de uma empresa. 

Por fim, foi abordada a avaliação do desempenho logístico. Pode-se obter vantagem 

competitiva através da otimização de processos e para tornar isso possível é imprescindível a 

monitoração do desempenho logístico. É necessário se monitorar ações nas diversas áreas de 

uma empresa, possibilitando a avaliação da conformidade e a consistência dos resultados, 

assim como a identificação de problemas e falhas, promovendo o desenvolvimento de ações 

corretivas em todo o processo (FARIA & COSTA, 2007). 
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3 ANÁLISE DO PLANEJAMENTO DE TRANPORTE DE PRODUTOS ACABADOS 

DE FÁBRICAS PARA CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO  

Este capítulo busca analisar o planejamento de transporte de produtos acabados de 

fábricas para CDs. Para tanto, foram estudados os processos de duas empresas de portes 

diferentes, sendo uma de grande porte e uma de pequeno porte, segundo classificação do 

BNDES (2011). 

   Figura 7 – Análise do processo de transferência de produtos acabados 

 

   Fonte: Elaborada pelo autor. 

A escolha das empresas se deu por retratarem situações distintas e também pela 

disponibilidade na obtenção de dados e acesso a informações. Ambas possuem a característica 

de o fabricante abastecer seus próprios CDs, em distribuição “um para um”, de acordo com 

classificação de Novaes (2001). Objetivou-se a obtenção de conhecimento diversificado, com 

a observação do planejamento de transporte de produtos acabados de forma diversa nas duas 

empresas. 

Uma terceira empresa, de grande porte do ramo alimentício, também participou da 

primeira etapa da análise do processo (entrevistas), mas não foi possível sua continuidade na 

pesquisa. Devido ao compromisso de confidencialidade, não será possível revelar neste 

trabalho os nomes fantasia das empresas analisadas, nem informações detalhadas que possam 

direcionar o leitor para a conclusão de quais empresas estão sendo abordadas no presente 

estudo. 

Nesta etapa do trabalho foi adotada o processo de entrevista semiestruturada, que, de 

acordo com Pereira (2006), é uma forma de abordagem do entrevistado em que o 

entrevistador possui liberdade de desenvolver e expor cada situação em qualquer direção que 

considere adequada, sendo uma forma de explorar mais amplamente uma questão ou assunto. 

De forma geral, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação 

informal, sem que estejam sujeitas a um modelo pré-estabelecido de interrogação. 

 Antes das entrevistas foram pesquisados dados secundários em sites e redes sociais 

em busca de obter o máximo de informações possíveis de cada organização. Também foram 
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enviadas para as empresas informações iniciais do estudo (Anexo A), contendo as questões de 

pesquisa e os objetivos do trabalho. 

As perguntas referentes aos tópicos foram realizadas e respondidas no decorrer de 

entrevistas em três encontros em cada empresa, com as pessoas que estão diretamente 

envolvidas no processo, ou seja, analistas e coordenadores dos setores de Planejamento 

Logístico e Transportes, no caso da primeira empresa, e com o gerente, coordenador de 

Logística e o proprietário, na segunda empresa. No primeiro encontro as respostas foram 

abrangentes e superficiais. O segundo e terceiro encontros serviram para aprofundar mais os 

questionamentos. Algumas dúvidas foram solucionadas com os entrevistados através de 

contato telefônico e emails. 

Foi dada liberdade para o entrevistado relatar as informações que considerava mais 

relevantes e o roteiro de entrevista (Anexo B) foi importante para guiar as entrevistas, que 

foram realizadas em data e horário previamente agendados, não tendo tempo de duração pré-

estabelecido, durando em média duas horas. 

Em cada empresa foram abordados os seguintes aspectos: 

a) Caracterização da empresa; 

b) Distribuição física da empresa; 

c) Planejamento de transporte de produtos acabados da fábrica para os CDs da 

empresa. 

Além das entrevistas, foram realizadas visitas aos escritórios e fábricas onde ocorrem 

o planejamento e a execução do transporte de produtos acabados da fábrica para os CDs. O 

processo foi acompanhado de perto, com o objetivo de observar diretamente como ocorria na 

prática, buscando também analisar criticamente. 

Após terminada a análise nas empresas, os entrevistados revisaram o texto e 

acrescentaram dados complementares. Por fim, foram comparados os casos estudados, dando 

subsídios para a proposição de uma metodologia de planejamento de transporte de produtos 

entre uma fábrica e centros de distribuição. 

3.1 Empresa A 

3.1.1Caracterização da Empresa A 

 

A primeira empresa em estudo será chamada de Empresa A. Como a empresa atua em 

uma grande área geográfica, que envolve vários Estados, as suas atividades são divididas por 

regiões, para facilitar o gerenciamento. O presente estudo tratará de apenas uma região, 
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composta por uma fábrica e quatro centros de distribuição, que envolvem cinco cidades na 

região Nordeste do Brasil. Possui como características:  

- Produz e distribui bebidas, sendo referência no ramo. 

- Sede em Fortaleza-CE. 

- Grande porte, com mais de 5.000 funcionários. 

- O portfólio de produtos acabados da empresa possui mais de 200 SKU’s (Stock Keeping 

Unit);  

Destacam-se os seguintes pontos estratégicos da organização: 

 Gestão de Pessoas: Ser reconhecida como uma das melhores empresas para se 

trabalhar, com pessoas engajadas na busca de excelentes resultados. 

 Excelência Operacional: Buscar continuamente eliminar desperdícios e melhorar a 

produtividade, aprimorando a eficiência e a eficácia dos processos, sistemas e rotinas 

operacionais do negócio. 

 Relacionamento com o mercado: Assegurar a viabilidade em longo prazo do negócio, 

dos parceiros, do meio ambiente e das comunidades próximas de onde a empresa está 

inserida. 

 A fábrica fica localizada em um município da região metropolitana e nela estão 

situados os setores de Produção, Armazenagem e Carregamento. No escritório central, em 

Fortaleza-CE, estão diversos setores da empresa, como Financeiro, Contabilidade, Jurídico, 

Marketing e de Planejamento Logístico. 

 

3.1.2 Distribuição físicada empresa A 

 

Cada fábrica possui um depósito na mesma área física, atendendo o mercado local, que 

corresponde a região próxima da cidade em que se localiza. Os CDs estocam os produtos 

acabados produzidos nas fábricas e atendem as cidades distantes. 

O mercado varejista é atendido por vendedores que visitam seus clientes e simulam 

nos Palm-Tops (equipamentos para automação das vendas) as quantidades e valores do 

orçamento, para que o cliente confira e, caso aprovado, confirme o pedido.  

A empresa armazena seus produtos em paletes, o que possibilita automatizar 

operações de carga e descarga. Na Figura 8 é exemplificado o processo de formação de um 

palete, processo idêntico ao utilizado pela Empresa A. 
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Figura 8 – Exemplo de formação de pallets usado pela Empresa A   

 

Fonte: Sunswell 

A distribuição dos produtos dos CDs para o varejo é realizado através de veículos 

próprios de até 10 paletes de capacidade, que podem trafegar em área urbana e possuem mais 

versatilidade que veículos de maior capacidade (Figura 9). 

Figura 9 – Veículo utilizado pela Empresa A em área urbanas 

 

Fonte: Randon Implementos 

São utilizados softwares de roteamento de veículos, que permitem ganhos 

operacionais a partir do melhor aproveitamento da frota utilizada na entrega dos produtos. Os 

veículos seguem uma sequência de entregas a partir do roteiro informado pela roteirização e 

os paletes alocados do fundo do baú do veículo são os primeiros a serem entregues pelos 

motoristas e seus ajudantes, que realizam a descarga dos produtos. 

A fábrica da região em estudo abastece, além do mercado local, outros quatro CDs em 

outras cidades, de segunda-feira a sábado. 

O transporte de produtos acabados entre fábricas e CDs é realizado somente por meio 

rodoviário, através de empresas terceirizadas. As principais vantagens dessa terceirização 

correspondem a diminuição do capital empregado e de ativos, assim como a simplificação de 
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uma série de processos através do operador logístico contratado. Os veículos utilizados no 

transporte são caminhões com capacidade de 20, 22 e 28 paletes de carregamento. 

Diariamente, em média dez veículos são completamente carregados levando produtos da 

fábrica para os centros de distribuição, o que representa um volume de transferências superior 

a 4.500 paletes por mês. 

Abaixo (Figura 10), uma representação das distâncias por rodovias entre a fábrica e os 

CDs, assim como o tempo médio de viagem das transferências de produtos acabados. 

Figura 10 – Distância e tempo de viagem entre fábrica e CD da Empresa A 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Na fábrica da região em estudo são produzidas bebidas em embalagens de diversos 

tamanhos de lata, de PET e de vidro, mas não são produzidas todas as bebidas do portfólio da 

empresa. O plano de produção indica os produtos que cada fábrica deve produzir e as bebidas 

que não são produzidas em cada região, são transferidas de outras indústrias de outras regiões 

do grupo. A Figura 11 resume as etapas necessárias de produção até o armazenamento do 

produto acabado. 
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   Figura 11 – Etapas de produção e armazenagem da Empresa A 

 

    Fonte: Elaborado pelo autor. 

O setor de Logística é responsável pelo transporte de produtos acabados entre a fábrica 

e os centros de distribuição, sendo dividido em quatro sub-setores, cujas atividades estão 

resumidas a seguir na Figura 12:  

Figura 12– Subsetores da Logística de distribuição da Empresa A 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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- Planejamento:planeja o envio de produtos em um horizonte de 2 dias adiante, para 

que os envolvidos possam programar-se em tempo hábil. No final de cada expediente são 

enviados ao setor de Transporte a relação de produtos, as rotas e quantidade de veículos 

necessária para abastecer cada centro de distribuição, depois de 2 dias de programado. 

- Transporte:é responsável pelos contratos com transportadoras terceirizadas e 

disponibilização dos veículos conforme o planejado pelo Planejamento. 

- Carregamento:trata do agendamento, separação e carregamento dos produtos 

planejados nos veículos. 

- Armazenagem:armazena os produtos, atualiza os estoques de produtos acabadosde 

cada centro de distribuição e envia ao setor de Planejamento informações sobre os veículos 

que descarregaram no dia anterior. 

Cada sub-setor possui coordenadores e analistas que se reportam ao gerente de 

logística. 

3.1.3 Planejamento de transporte de produtos acabados entre a fábrica e os centros de 

distribuição da empresa A 

 O processo de planejamento de transferência de produtos da fábrica para os centros de 

distribuição desta empresa inicia-se com a atualização do inventário através de um sistema 

ERP realizado pelos setores de Armazenagem de cada unidade, após a conferência e 

recebimento de novos produtos oriundos da produção da fábrica e de 

transferências.Diariamente, no início do expediente, os estoques das fábricas e centros de 

distribuição são atualizadospara serem analisados pelo setor de Planejamento Logístico. 

 As informações referentes aos estoques atuais, média de vendas, coberturas de 

estoque, entre outras, são então acessadas pelos planejadores, que migram os dados do 

sistema ERP para planilhas eletrônicas, com o objetivo de facilitar o manuseio e tratamento 

das informações. 

Um nível de estoque de cada produto é mantido nos centros de distribuição e quando o 

ponto de ressuprimento é atingido, são transferidas mais mercadorias da fábrica. O estoque de 

produtos acabados representa cerca de R$ 20.000.000,00 e o valor do estoque de matéria-

prima é superior a R$ 9.000.000,00. 

 Para dar início a programação de produtos, os planejadores precisam aguardar o 

setores de Armazenagem de cada centro de distribuição enviareminformações de atendimento 

dos pedidos de transferências programados nos dias anteriores. Essas informações devem ser 
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enviadas todo dia no início do expediente, indicando quais os veículos carregados de produtos 

chegaram aos seus destinos no dia anterior. 

Após verificar o que foi atendido,analisa-se os estoques em busca de produtos com 

baixa cobertura, considerando na análise os veículos que encontram-se em trânsito, mas que 

ainda não chegaram em seus destinos. São então programados produtos necessários para 

atingir a cobertura de estoques desejada. Caso não haja produtos disponíveis para envio, o 

plano de produção da fábrica é consultado e, dependendo da urgência, pode ser alterado. 

Depois de identificados os produtos e suas quantidades a serem enviados, é montado 

uma programação de transferência de produtos, que informa a quantidade de veículos, as rotas 

e a disposição dos produtos dentro dos veículos. O setor de Carregamento recebe a 

programação de transferências, separa os produtos e agenda o carregamento de acordo com os 

horários disponíveis. Os produtos são armazenados paletizados e plastificados com plástico 

stretch, usado para reforçar e proteger os paletes depois de montados. A paletização dos 

produtos facilita a movimentação na empresa, que é realizada por paleteiras e empilhareiras. 

A Figura13 ilustra a organização da fábrica. 

  Figura 13 - Organização da fábrica da Empresa A 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O carregamento é realizado próximo aos pátios de armazenamento dos produtos 

acabados, que se localizam ao redor das linhas de produção. A capacidade máxima de 

atendimento é de 11 caminhões por dia. 
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Depois de carregados e faturados, os veículos podem ser expedidos e quando chegam 

aos seus destinos, são recebidos pelo setor de Armazenagem de cada centro de distribuição, 

que descarrega os produtos e os armazena, atualizando o sistema ERP. 

3.1.4 Análise do transporte de produtos acabados entre a fábrica e os centros de 

distribuição da empresa A 

Como muitos procedimentos são realizados de modo manual, através de planilhas 

eletrônicas, muitos erros ocorrem diariamente pelo preenchimento equivocado das mesmas. 

Vários problemas de comunicação foram verificados, trazendo prejuízos ao processo e, como 

os planejadores trabalham em um escritório distante da fábrica onde ocorre o carregamento e 

agendamento dos veículos, torna-se difícil o acompanhamento em tempo real. 

O nível de estoque desejado de cada produto no depósito das fábricas e dos centros de 

distribuição não é claramente definido. Os analistas que programam as transferências de 

produtos trabalham com informações adquiridas com a experiência prática. 

Ocorrem situações em que se enviam produtos da fábrica para os centros de 

distribuição, sem que a fábrica possa abastecê-los, por exemplo. Quando isso ocorre, 

transfere-se o problema dos centros de distribuição para o depósito da fábrica, que fica sem 

produtos disponíveis. 

A empresa possui um sistema global de indicadores e muitos são relacionados a 

logística, porém poucos são relacionados ao processo de transferência de produtos. A maioria 

dos indicadores logísticos estão voltados a produção e ao atendimento ao varejo. Então, 

quando faltam produtos para venda, por exemplo, é difícil achar o setor responsável e, muitas 

vezes, o Planejamento Logístico é culpado. 

 Há alguns anos atrás a empresa tentou implantar um sistema computacional que 

auxiliasse o processo de transferências de produtos, porém, devido gerenciamento equivocado 

de tal projeto, o sistema não passou da fase de testes e foi descartado, gerando um prejuízo de 

mais de R$ 70.000,00 em pagamento do desenvolvimento do sistema terceirizado, horas de 

trabalho perdidas e viagens do consultor da empresa contratada. 

 Posteriormente, foi adquirido de uma empresa americana um novo sistema ERP que 

interligaria a produção com a distribuição e geraria tanto o planejamento da produção quanto 

o planejamento de transportes de produtos acabados. Porém, após mais de dois anos de testes, 

o sistema está sendo descartado, pois ainda encontra-se em fase de adaptação, devido a 

dificuldade de implementação. Se confirmado o descarte desse projeto, o prejuízo será bem 

superior ao projeto passado. 
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Quando acontecem problemas relacionados a transferência de produtos, dificilmente 

se consegue chegar na fonte causadora, já não há um mapeamento claro do processo. 

Constatou-se então que a empresa em análise busca resolver o problema de planejamento de 

abastecimento de produtos de modo equivocado, já que sequer possui um fluxo do processo 

bem delineado. 

3.2Empresa B 

 

3.2.1 Caracterização da Empresa B 

A segunda em estudo será chamada de Empresa B e tem as seguintes características: 

- Engarrafa água mineral e produz gelo comestível. 

- Sede na cidade do Crato-CE. 

 - Pequeno porte, com 62 funcionários. 

Foi fundada em 2004 no Crato, cidade no interior do Ceará, iniciando suas atividades 

com a produção de gelo em cubos, enquanto aguardava as liberações das suas licenças para 

engarrafar água mineral. O início do engarrafamento de água mineral em garrafões de 20 

litros ocorreu em 2008. Em 2011 iniciou-se a produção nas embalagens de PET.  

Possui um escritório em Fortaleza-CE e dois centros de distribuição em cidades na 

região Nordeste do Brasil e vem crescendo rapidamente nos últimos anos. A quantidade 

média de vendas mensais é mostrada a seguir: 

  Água mineral em garrafão de 20 litros: 120.000 unidades. 

  Água mineral em garrafa PET de 1 litro: 30.000 unidades. 

  Água mineral em garrafa PET de 500 ml: 360.000 unidades. 

  Gelo em saco de 1 kg: 25.000 unidades. 

  Gelo em saco de 3 kg:18.000 unidades. 

 Gelo a granel de 50 kg: 5.000 unidades 

 

3.2.2 Distribuição física da empresa B 

A água mineral engarrafada pela empresa é distribuída nos estados do Ceará, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba em 500 pontos de vendas em 32 cidades. 

Os pontos de vendas em cidades de até aproximadamente30 km de distância da fábrica são 

atendidos pelo depósito da fábrica, através de cinco caminhões, sendo três próprios e dois 

alugados,e uma picape própria. 
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O gelo produzido pela empresa é distribuído por dois Veículos Urbanos de Carga 

(VUC) adaptados com refrigeração (Figura 14), e também são distribuídos nas cidades de até 

aproximadamente 30 km de distância do depósito da fábrica. A empresa também atende aos 

pedidos de clientes que vão até a fábrica buscar os produtos. 

                   Figura 14 – Veículo utilizado para transporte de produtos da Empresa B 

 

            Fonte: Rino Carrocerias 

Para atender os diversos clientes da empresa, os produtos são concentrados em centros 

de distribuição, que atende o mercado varejista que fica a mais de 30 km de distância do 

depósito da fábrica. Três caminhões próprios com capacidade de 10 paletes de carregamento 

fazem o transporte de produtos acabados, de segunda a sábado, para dois centros de 

distribuição que ficam no interior do Ceará e interior de Pernambuco. 

Abaixo (Figura 15), uma representação das distâncias por rodovias entre a fábrica e os 

CDs, assim como o tempo médio de viagem das transferências de produtos acabados. 

Figura 15 – Distância e tempo de viagem entre fábrica e CD da Empresa B 

 

     Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na fábrica são produzidos todos os produtos comercializados pela empresa. A Figura 

16 abaixo ilustra uma etapa do envase de garrafões de 20 litros. 

Figura 16 – Etapa de evase de garrafão de 20 litros 

 

     Fonte: Elaborada pelo autor. 

O setor de logística da empresa não tem subsetores e é composto por um coordenador, 

que recebe sugestões de como proceder suas atividades por parte do proprietário e do gerente 

geral. 

3.2.3 Planejamento de transporte de produtos acabados entre a fábrica e os centros de 

distribuição da Empresa B 

 O planejamento de transferência de produtos da fábrica para os centros de distribuição 

desta empresa conta com a experiência de um profissional de logística, que verifica os 

estoques dos centros de distribuição e do depósito da fábrica através de planilhas eletrônicas e 

por um software desenvolvido sob encomenda para a empresa. 

Um nível de estoque pré-determinado de cada produto é mantido nos CDs e quando se 

atinge o ponto de ressuprimento, são transferidas mais mercadorias da fábrica. Foi relatado 

que, devido ao aumento de vendas, a produção não vem conseguindo estocar a quantidade de 

produtos que se deseja, sendo a transferência de produtos um processo de grande importância. 

 O estoque é atualizado diariamente através de dados fornecidos pelos centros de 

distribuição, que informam a quantidade de produtos que entrou e saiu no dia. Quando os 

estoques estão abaixo do desejado, é feita a programação de envio de novos produtos, de 

acordo com o estoque disponível no depósito da fábrica. As posições geográficas aproximadas 

dos veículos são localizadas através de contato com os motoristas e as novas rotas são então 

programadas. 
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A Figura 17 abaixo ilustra a organização da fábrica. Em alguns casos, quando a 

demanda por produtos está muito alta e não há produtos acabados em estoque, os veículos são 

carregados imediatamente após a produção de novos produtos, sendo o carregamento feito no 

final da esteira da linha de produção. 

 Figura 17 - Organização da fábrica da Empresa B 

 

        Fonte: Elaborada pelo autor. 

3.2.4 Análise do transporte de produtos acabados entre a fábrica e os centros de 

distribuição da empresa B 

Devido ao rápido crescimento que a empresa vem obtendo nos últimos anos, alguns 

setores encontram-se desorganizados, não havendo uma boa comunicação entre eles, como é 

o caso da logística. Em alguns casos, poucas decisões podem ser tomadas em relação ao 

planejamento de transferências de produtos, já que o controle da produção não é bem 

organizado, então os caminhões são carregados com os produtos que estão disponíveis. 

Como o proprietário e o gerente geral dão sugestões no planejamento logístico, o 

coordenador às vezes é levado a tomar ações não planejadas, o que acarreta em equívocos. 

Faltam informações sobre vários pontos do planejamento de transferências, como a média de 

vendas dos produtos, e o estoque de segurança, por exemplo. 

Frequentemente produtos são enviados da fábrica para os centros de distribuição, 

desabastecendo o depósito da fábrica e, consequentemente, o mercado local, considerado de 

maior importância estratégica para a empresa.  

Foi constatado que a empresa encontra-se em estágio inicial em relação ao 

planejamento de transferências de produtos acabados para os CDs, não havendo ainda 

indicadores que podem ser utilizados para avaliar o desempenho do processo. 
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3.3 Comparação entre as empresas 

A partir das evidências dos dados coletados e apresentados no decorrer deste capítulo, 

realiza-se uma comparação entre as empresas estudadas.   

A empresa de grande porte possui uma estrutura logística bem mais complexa que a 

empresa de pequeno porte, demandando vários subsetores que são responsáveis por cada 

etapa do processo de transferências de produtos para CDs. A empresa de menor porte trabalha 

de modo menos estruturado, sendo as atividades logísticas executadas sem um planejamento 

adequado. Os dois casos analisados possibilitaram uma visão mais ampla do processo de 

transferências de produtos para CDs, já que possuem características bastante diferentes.  

Apesar de a logística de distribuição ser parte de extrema importância para empresas 

de bebidas, as empresas em estudo não possuem um método formal para tal processo. Foram 

observados diversos problemas decorrentes da falta de uma sistematização para o transporte 

de produtos acabados entre as fábricas e os centros de distribuição. 

Vale ressaltar que uma terceira empresa que participou da primeira parte de 

entrevistas, mas que não pôde dar continuidade ao estudo, também relatou problemas e 

dificuldades na distribuição de seus produtos acabados da fábrica para os CDs. Para tentar ter 

um planejamento mais assertivo, um sofisticado software foi adquirido e estava em fase de 

testes há alguns meses, mas ainda não havia mostrado resultados, assim como na empresa A. 

Para a empresa de pequeno porte, os fatores apontados pelos entrevistados que causam 

a falta de sistematização do processo são o rápido crescimento da empresa, que consome 

muito tempo e esforço de todos os funcionários, e a falta de um conhecimento mais 

aprofundado no assunto por parte dos dirigentes. Já a empresa de grande porte apontou a 

complexidade do processo e a falta de recursos (tempo e pessoas) para sistematizar o 

planejamento de transferências, preferindo deixar o problema sob responsabilidade 

daaquisição de novos softwares. Também foi relatado que, apesar de problemas e dificuldades 

diários causados pela falta de uma sistematização, o processo está fluindo de modo aceitável. 

Constatou-se então a necessidade de um método de planejamento de transporte de 

produtos acabados que reduza erros, aumente a velocidade e a confiabilidade das 

informações, interligando as diversas fases do processo. 

Um fluxo do processo de transferências pode ser defino de acordo com a Figura 18 a 

seguir: 
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Figura 18– Fluxo de transferência de produtos acabados 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O processo das duas empresas inicia com o planejamento dos produtos que devem ser 

transferidos, que é informado ao setor responsável pela separação dos produtos, que por sua 

vez carrega os veículos e fatura as mercadorias. Após o faturamento, os produtos são 

transportados até o CD, onde são descarregados e armazenados, sendo os estoques 

atualizados. 
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4 METODOLOGIAPROPOSTA PARA O PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE 

DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE UMA FÁBRICA E CDs 

Este capítulo tem o objetivo de propor uma metodologia de planejamento de transporte 

de produtos acabados entre uma fábrica e seus centros de distribuição, em que os veículos são 

carregados com lotação completa no depósito da fábrica e são descarregados nos centros de 

distribuição (distribuição “um para um”), em ciclo de planejamento D+1, ou seja, 

planejamento no dia e carregamento/ transporte no dia seguinte. A Figura 19 apresenta as 

etapas necessárias. 

   Figura 19 – Etapas da metodologia proposta 

 
                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

A partir das análises nas empresas apresentadas no capítulo anterior, da revisão da 

literatura e de reuniões com especialistas no assunto, foi desenvolvida uma metodologia que 

pode ser utilizada por empresas de diversos ramos de atuação, que distribuam seus produtos 

de fábricas para centros de distribuição, onde os depósitos das fábricas abasteçam o mercado 

local e os centros de distribuição abasteçam os mercados distantes. A Figura 20 representa o 

fluxo e as subetapas. 

Figura 20 – Proposta metodológica de planejamento de transporte de produtos  

 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Uma retroalimentação é realizada após a avaliação de desempenho do processo, em 

busca de investigar as causas dos resultados em que ocorreram desvios do planejado. 

4.1 Caracterização do transporte de produtos 

A tomada de decisão em transportes de produtos acabados requer disponibilidade de 

informação a respeito da carga a ser transportada, e pessoal capacitado para processá-la, a fim 

de atender às necessidades de suprimentos (BOWERSOX E CLOSS, 2001) 

A primeira etapa da metodologia proposta trata da caracterização do transporte de 

produtos, onde serão coletadas informações relevantes para o planejamento de transporte de 

produtos acabados entre uma fábrica e centros de distribuição.Esta etapa é composta de três 

subetapas, que estão relacionadas aos principais aspectos do processo: 

a) Definição de origens e destinos; 

b) Definição dos produtos a serem transportados; 

c) Definição das operações. 

Faz-se necessário tal caracterização, pois cada empresa possui particularidades em 

relação aos produtos a serem enviados, que requerem tratamento especiais. Esta etapa tem o 

objetivo de colher informações importantes para o processo e também de adaptar a 

metodologia proposta a empresas de diferentes áreas de atuação.  

4.1.1 Definição de origens e destinos  

Nesta etapa devem ser definidas as origens e destinos das viagens, assim como as 

distâncias e durações médias das viagens, informações adquiridas com o histórico de dados ou 

pesquisa. 

No caso do transporte rodoviário, o mais utilizado no transporte entre fábricas e 

centros de distribuição no Brasil, devem ser definidas as rodovias principais e alternativas. 

 

4.1.2 Definição dos produtos a serem transportados 

 

Levantamento de informações relacionadas aos produtos a serem transportados e suas 

características principais, como: código, unitização, tipo de embalagem, perecibilidade, 

sensibilidade ao transporte, valor monetário, importância estratégica do produto para a 

empresa. 

a) Código: para facilitar o processamento das informações, devem ser 

estabelecidos códigos numéricos para cada SKU. Conforme Pereira (2008), 

SKU (Stock Keeping Unit) representa as unidades de estocagem dos diversos 



67 
 

produtos, que têm vários tipos de tamanhos. Cada combinação diferente de um 

certoproduto, envolvendo marca, tipo, tamanho, etc. implica um local 

específico para estocagem no depósito, daí a importância do número de SKU’s 

na logística de distribuição. 

b) Unitização: a unitização é o processo de consolidação de diversos volumes em 

um só. Representada pela aglomeração de um conjunto de mercadorias em uma 

unidade de carga, para fins de movimentação de forma indivisível. A unidade 

de carga não constitui embalagem e sim, acessório para deslocamento da carga, 

não integrando o produto ou conjunto de produtos. As formas mais comuns de 

unitização são: pré-linguagem (amarração ou cintamento), paletização e 

conteinerização (PEREIRA, 2008). No caso da paletização, muito usado em 

manufaturas, indica quantas caixas do produto formam um pallet. 

c) Tipo de embalagem:como geralmente os produtos dentro de um depósito de 

fábrica são armazenados de acordo com a categoria de embalagens, a definição 

de embalagens se torna importante para o planejamento de carregamento de 

veículos com produtos de mesma embalagem, preferencialmente. Isto reduz 

movimentações dentro do depósito de fábrica, o que gera ganho de velocidade 

no carregamento. 

d) Perecibilidade: os produtos a serem transportados podem ter perecibilidade 

curta, ou seja, se alteram rapidamente, a menos que sejam submetidos a 

processos de conservação. Nesse caso, precisam de transporte especial, com 

veículos adaptados. 

e) Sensibilidade ao transporte: alguns produtos podem ter restrições quanto a 

distâncias a serem percorridas, por exemplo.Sendo assim, é preciso saber tal 

característica para que não sejam programados transportes desses produtos 

quando as distâncias forem consideradas longas. 

f) Valor monetário:os custos dos produtos são importantes para definição do 

cálculo do seguro do meio de transporte escolhido.Importante informação 

também para definir valor das perdas causadas por possíveis avarias de 

produtos decorrentes do transporte. 

g) Importância estratégica do produto para a empresa: algumas empresas têm 

produtos de maior importância estratégica que outros, então deve-se dar 

prioridade no carregamento, em casos em que seja necessário a escolha entre 

eles. 
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4.1.3 Definição das operações 

Envolve o levantamento de informações sobre as operações de transporte, 

respondendo e detalhando as seguintes perguntas: 

a) Qual a freqüência das operações de transporte entre fábrica e CDs? 

b) Qual a quantidade média a ser transportada por dia? 

c) Quais os horários de carregamento e descarregamento nas fábricas e CDs? 

d) Quais os meios de transportes disponíveis? 

e) Qual a capacidade de transporte dos meios disponíveis? 

f) Quais os custos dos meios de transporte disponíveis? 

g) Os meios de transporte disponíveis são próprios ou terceirizados? 

h) Qual a confiabilidade dos meios disponíveis? 

i) Existe sazonalidade de demanda por transporte? 

 

4.2  Planejamento do transporte de produtos acabados de fábrica pra CD 

A segunda etapa da metodologia proposta trata do planejamento de envio de produtos, 

composta de seis subetapas, iniciando pela análise dos estoques e terminando com o 

agendamento do carregamento dos veículos. 

Figura 21 – Fluxo de planejamento de transporte de produtos acabados de fábrica/ CD 

 
             Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2.1 Análise dos estoques 

A primeira e mais importante fase do planejamento do transporte de produtos entre 

uma fábrica e centros de distribuição é a análise dos estoques, que tem o objetivo de verificar 

quais produtos precisam ser repostos no centro de distribuição, de acordo com a política de 

gerenciamento de estoques adotada pela empresa, que deve levar em consideração a cobertura 

dos estoques atual da fábrica (origem) e dos centros de distribuição (destino). 

Inicialmente deve-se definir as coberturas de estoques ou o estoque de segurança 

desejados de cada produto ou grupo de produtos, tanto nas fábricas quanto nos CDs. A 

cobertura de estoques pode ser definida através da fórmula: 

 

Cobertura de estoques desejada =  __Estoque desejado__ 

         Média de vendas diária 

 

Caso os níveis de estoques da fábrica estejam abaixo do estabelecido, não será 

possível enviar produtos para aos centros de distribuição. A não ser que a empresa tenha um 

posicionamento estratégico que priorize o atendimento dos centros de distribuição em relação 

a fabrica. Nessa situação, o setor de planejamento de produção deve ser consultado para a 

verificação e adaptação do plano de produção, para evitar uma possível ruptura de estoque. 

No caso de os níveis de estoques da fábrica estiverem acima do estabelecido, pode ser 

programado o envio de produtos para os centros de distribuição. 
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Figura 22 - Fluxo de decisão de envio de produtos de fábrica para CD 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O uso da área de armazenamento dos centros de distribuição também deve ser 

verificado. É importante que todos os dados fornecidos sejam atuais e precisos, pois as 

próximas etapas dependerão dessa etapa. 

4.2.2 Cálculo da necessidade de abastecimento 

Dos produtos que podem ser enviados, informar a quantidade de cada produto que 

precisa ser transferido do depósito da fábrica para os centros de distribuição, para que seja 

atingida a cobertura de estoques desejada. 

          A quantidade necessária para abastecimento pode ser calculada de acordo com a 

fórmula a seguir, subtraindo a cobertura de estoques desejada pela cobertura de estoques 

atual, somando-se ao lead time e multiplicando o resultado pela média de vendas diária. 
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Quantidade necessária para abastecimento = (Cobertura de estoques desejada – Cobertura 

de estoques atual +Lead Time) x Média de Vendas diária 

 

4.2.3 Cálculo da necessidade de transporte 

Confrontar a necessidade de abastecimento com a quantidade de produtos que estão 

nos veículos já em trânsito a caminho dos centros de distribuição. Como a distância de uma 

fábrica e um centro de distribuição geralmente é grande, o meio de transporte pode demorar 

mais de um dia para chegar da origem ao destino, então, antes de programar o transporte de 

mais produtos é preciso analisar os produtos que já estão a caminho, mas que ainda não 

chegaram ao destino, para que não sejam enviados sem necessidade. Essa quantidade deve ser 

transformada para uma unidade de medida a ser utilizada pelo meio de transporte adotado. 

Após a subtração da quantidade de abastecimento pela quantidade de produtos nos 

veículos já em trânsito, será obtida a real necessidade de transferências de produtos, que deve 

ser dividida pela capacidade dos veículos disponíveis, informando assim a quantidade de 

transporte necessária.  

Se a necessidade de transporte for menor ou igual a disponibilidade de veículos, então 

atende-se tudo. Caso contrário, atende-se as prioridades, por exemplo, produtos com menor 

cobertura e produtos com maior importância estratégica definida pela empresa. 

4.2.4 Alocação dos produtos nos veículos 

 

          Definir a melhor forma de alocação dos produtos nos veículos, de modo que seja 

minimizado as movimentações dentro do depósito da fábrica, o que pode resultar em ganho de 

velocidade e produtividade. 

          Como em um depósito de fábrica geralmente os produtos ficam armazenados divididos 

por categorias, deve-se carregar os veículos de forma que, de preferência, os produtos de 

mesma categoria sejam carregados juntos. 

          Deve-se verificar as incompatibilidades de carregamentos referentes a sensibilidade ao 

transporte e perecibilidade, detalhadas na da etapa de caracterização.  

 

4.2.5 Definição das rotas 

Devem ser definidas as rotas de atendimento do transporte de produtos acabados entre 

as fábricas e centros de distribuição. Informações referentes aos trajetos, como condições das 

estradas, por exemplo, devem ser previamente consultadas. 
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         Nesta etapa devem ser definidas também as rotas de retorno, com possíveis 

transferências de produtos de volta. 

4.2.6 Agendamento do carregamento dos veículos 

Verificar os horários de carregamento disponíveis e agendar os veículos conforme 

prioridade dos produtos a serem enviados. 

       Caso o número de veículos programados seja maior que o número de veículos 

disponíveis, devem ser enviados os produtos para os centros de distribuição que apresentam 

menores coberturas de estoque, para que evite a falta de produtos e conseqüentemente a perda 

de vendas. 

 O acompanhamento da chegada dos veículos e descarregamento dos produtos deve ser 

realizado e, com a atualização dos estoques, deve ser verificado o atendimento acumulado do 

mês. Assim, será possível estimar a quantidade de produtos que faltam ser enviados no 

período, de acordo com a previsão da demanda mensal. 

 

4.3 Avaliação do desempenho do sistema de transporte de produtos 

Uma organização deve dispor de mecanismos eficientes para mensurar e avaliar o 

desempenho do sistema logístico, pois a continuidade da avaliação dos processos e atividades 

logísticas com base em critérios sistêmicos pode melhorar a adaptação às perturbações no 

ambiente ao qual a empresa está inserida (OLIVEIRA, 2008). 

4.3.1 Seleção dos indicadores a serem utilizados 

Com base nos indicadores pesquisados na literatura, selecionou-se os mais relevantes 

para a avaliação de desempenho do processo em estudo. A escolha adequada dos indicadores 

para avaliação do processo de transferência de produtos é fator preponderante para sua 

posterior aplicação. 

Segundo Campos (2004), um meio que pode ser utilizado para a escolha do que deve 

ser medido consiste em reunir o máximo de indicadores de uma dada categoria, refletindo 

sobre a pergunta “O que pode ser medido em determinada categoria em uma operação de 

transferências de produtos”,  por exemplo. 

Deste modo, foram selecionados e adaptados indicadores (Quadro 6) que estão 

relacionados ao processo, buscando abranger os principais fatores de influência que Novaes 

(2001) descreve. Dividiu-se os indicadores nas categorias Tempo, Custo e Produtividade. 
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Quadro 6 – Indicadores de desempenho do transporte de produtos entre fábrica e CDs 

Indicador Descrição Objetivo 
Método de 

cálculo 

Freqüên-

cia de 

avaliação 

T
em

p
o

 

Tempo 

utilizado para 

transferência 

Medida do 

cumprimento do 

trajeto no tempo 

planejado. 

Identificar se o 

veículo realizou o 

trajeto no tempo 

programado. 

(Duração da 

viagem / Duração 

planejada da 

viagem) x 100 

Diária, 

semanal, 

mensal 

Tempo de 

carregamento 

Medida do tempo 

médio de 

carregamento dos 

veículos 

Medir o tempo de 

espera de 

carregamento. 

(Tempo de espera 

de carregamento 

de todos os 

veículos 

carregados em um 

dia / Número de 

veículos 

carregados) x 100 

Diária, 

semanal, 

mensal 

Tempo Médio 

de 

Permanência 

do Veículo de 

Transporte 

Tempos de 

manobra, trânsito 

interno, 

autorização da 

Portaria, vistorias, 

etc. 

Medir tempo total 

de movimentação 

do veículo. 

Hora de Saída da 

Portaria - Hora de 

Entrada na 

Portaria 

Diária, 

semanal, 

mensal. 

P
ro

d
u
ti

v
id

ad
e 

Entregas no 

Prazo 

Percentual de 

entregas 

realizadas no 

prazo 

programado. 

Medir a 

confiabilidade do 

transporte em 

atender os 

pedidos no tempo 

programado. 

(Entregas no 

prazo / Total de 

Entregas 

Realizadas) x 100 

Diária, 

semanal, 

mensal 

Índice de 

atendimento 

do transporte 

Percentual de 

atendimento do 

transporte 

programado. 

Medir a 

confiabilidade de 

atendimento. 

(Cargas atendidas 

/ cargas 

programadas) 

x100 

Diária, 

semanal, 

mensal 

Distância 

percorrida 

Medida do 

cumprimento do 

trajeto (planejado 

versus o 

percorrido) 

Identificar se o 

veículo percorreu 

a rota planejada. 

(Km rodados / 

Km planejados a 

rodar) x 100 

Diária, 

semanal, 

mensal 

Utilização da 

Capacidade de 

Estocagem 

Medida da 

utilização do 

espaço para 

estocagem 

disponíveis em 

um armazém. 

 

 

Medir a utilização 

do espaço de 

armazenagem. 

Ocupação Média 

em m³ ou 

Posições de 

Armazenagem 

Ocupadas / 

Capacidade Total 

de Armazenagem 

em m³ ou Número 

de Posições *100 

Diária, 

semanal, 

mensal 
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Indicador Descrição Objetivo 
Método de 

cálculo 

Freqüên-

cia de 

avaliação 

Utilização dos 

Equipamentos 

de 

Movimentação 

Utilização dos 

equipamentos de 

movimentação 

disponíveis em 

uma operação de 

movimentação e 

armazenagem. 

Medir a utilização 

dos equipamentos 

de movimentação. 

Horas em 

Operação / Horas 

Disponíveis para 

Uso *100 

Diária, 

semanal, 

mensal 

Utilização da 

Capacidade de 

Carga de 

Caminhões 

 

Utilização da 

capacidade de 

carga dos 

veículos de 

transporte 

utilizados. 

 

 

Medir a utilização 

da capacidade de 

carga de 

caminhões. 

Carga Total 

Expedida / 

Capacidade 

Teórica Total dos 

Veículos 

Utilizados *100 

Diária, 

semanal, 

mensal 

Avarias no 

Transporte 

Participação das 

avarias em 

transporte no total 

expedido. 

Medir os produtos 

danificados no 

transporte. 

Avarias no 

Transporte / Total 

Expedido 

Diária, 

semanal, 

mensal 

C
u

st
o
 

Não 

Conformidades 

em 

Transportes 

Participação do 

custo extra de 

frete decorrente 

de re-entregas, 

devoluções, 

atrasos no custo 

total de 

transporte. 

Medir os custos 

de não 

conformidades 

nas 

transferências. 

Custo Adicional 

de Frete com Não 

Conformidades / 

Custo Total de 

Transporte 

Diária, 

semanal, 

mensal 

Custos de 

Transporte 

como um % 

das Vendas 

Participação dos 

custos de 

transportes nas 

vendas totais da 

empresa. 

 

 

Medir os custos 

de transferências 

de produtos em 

relação as vendas. 

Custo Total de 

Transportes / 

Vendas Totais 

 

 

 

Diária, 

semanal, 

mensal 

Custo do Frete 

por Unidade 

Expedida 

Custo do frete por 

unidade expedida. 

 

Medir o custo do 

frete por unidade 

expedida. 

Custo Total de 

Transporte / Total 

de Unidades 

Expedidas 

 

 

Diária, 

semanal, 

mensal 

Perda de 

vendas 

Quantificação das 

vendas perdidas 

em função da 

indisponibilidade 

de produtos. 

Medir as perdas 

de vendas por 

falta de produtos. 

Receita não 

Realizada devido 

Indisponibilidade 

do Item em 

Estoque 

Diária, 

semanal, 

mensal 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3.2 Definição de padrões de referência 

Nesta etapa serão definidos padrões de referência obtidos a partir de metas da 

empresa, dados históricos e comparação com empresas do mesmo ramo de atuação. 

4.3.3 Comparação dos resultados dos indicadores com os padrões de referência 

Comparação dos resultados dos indicadores propostos com os padrões de referência 

definidos. Caso o resultado seja diferente do esperado, as causas deverão ser investigadas. 
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5 VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA 

 

Com o objetivo de avaliar como a metodologia proposta se comporta, será realizada 

nesta seção uma aplicação do método e um estudo comparativo entre a situação atual do 

planejamento de transporte de produtos acabados de uma empresa, de acordo com a Figura 

23. 

Figura 23 – Validação da metodologia proposta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Deste modo, optou-se por verificar a aplicabilidade do método proposto na empresa A, 

já estudada no Capítulo 3, em virtude do acesso e disponibilidade dos dados. Por ser de 

grande porte, este processo é mais complexo e foi constatado que encontra-se com maior nível 

de maturidade em relação a empresa B, sendo então mais representativo para o caso. Devido a 

restrição de dados e tempo por parte da empresa, esta etapa tratará do planejamento de 

transporte de produtos de apenas uma fábrica para um centro de distribuição. 

5.1 Aplicação da metodologia proposta em uma empresa 

A aplicação da metodologia proposta seguirá a estrutura já apresentada na Figura 16 

do capítulo anterior. Selecionou-se uma fábrica e um CD da empresa A e foram coletadas 

informações dos meses de Abril à Setembro de 2015, a partir do sistema Enterprise Resource 

Planning (ERP) que a empresa utiliza, planilhas eletrônicas e suporte de funcionários da área. 

5.1.1 Caracterização do transporte de produtos 

 A primeira etapa é a de caracterização do transporte de produtos, composta de 3 

subetapas, como visto no Capítulo 5. 

5.1.1.1 Definição de origens e destinos  

 A distância em linha reta entre as cidades em que estão localizadas a fábrica e o CD da 

empresa A é de aproximadamente 400 km, mas a distância por rodovia é de aproximadamente 

595 km. 
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     Figura 24 – Percurso por rodovia da fábrica para o CD em análise 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor. 

A duração média considerada da viagem por meio rodoviário é de dois dias, contando 

com a limitação de velocidade dos veículos e paradas necessárias. 

5.1.1.2 Definição dos produtos a serem transportados 

 

 Na Tabela 1, são apresentados 36 dos 72 produtos que são transferidos da fábrica para 

o CD em análise. A lista dos outros 36 produtos enconta-se no Anexo C. A descrição dos 

produtos foi suprimida e o código de cada produto foi alterado, respeitando a 

confidencialidade dos dados. O campo Embalagem informa a classificação de embalagem 

adotada pela empresa. 

O campo Categoria diz respeito a relevância estratégica para a empresa. A categoria 

Principais marcas refere-se aos produtos de marcas consideradas mais importantes pela 

empresa, merecendo maior atenção. Na categoria Retornáveis estão os produtos de 

embalagens de vidro e possuem maior rentabilidade que as demais embalagens.Assim, deve-

se dar maior importância para os produtos das categorias Principais marcas, Retornáveis e 

Marcas secundárias, respectivamente. 

A empresa consolida os produtos em pallets e o campo Palletização informa a 

quantidade de caixas de produtos que forma um pallet, sendo que cada caixa possui 6 

unidades de produtos individuais. O campo Camada se refere a quantidade mínima de caixas 

de produtos que um pallet pode ser desmembrado para a transferência, sendo o valor for 0 a 

indicação de que quantidade mínima é 1 pallet, não podendo ser desmembrado. 
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      Tabela 1 – Definição dos produtos a serem transportados 

 

      Fonte: Elaborada pelo autor. 

Segundo informações da empresa, os produtos de embalagens PET não podem ser 

Código Embalagem Categoria Palletização Camada

1 PET 1500ML Principais marcas 115 23

2 PET 330ML Marcas secundárias 248 0

3 PET 1000ML Principais marcas 180 30

4 PET 2500ML Principais marcas 75 15

5 VIDRO 290ML Retornáveis 60 9

6 VIDRO 1000ML Retornáveis 50 20

7 PET 2000ML Principais marcas 100 20

8 VIDRO 290ML Retornáveis 60 9

9 PET 510ML Principais marcas 392 56

10 PET 2500ML Principais marcas 75 15

11 PET 2000ML Principais marcas 100 20

12 PET 1000ML Principais marcas 180 30

13 PET 2000ML Principais marcas 100 20

14 PET 1500ML Principais marcas 115 23

15 LATA 350ML Principais marcas 286 22

16 PET 1000ML Principais marcas 180 30

17 PET 2000ML Principais marcas 100 20

18 PET 1500ML Principais marcas 115 23

19 PET 1500ML Principais marcas 115 23

20 PET 600ML Principais marcas 154 22

21 PET 600ML Principais marcas 294 42

22 VIDRO 290ML Retornáveis 60 9

23 VIDRO 200ML Retornáveis 81 9

24 LATA 350ML Marcas secundárias 495 32

25 PET 450ML Marcas secundárias 144 24

26 LATA 350ML Principais marcas 286 22

27 PET 2000ML Principais marcas 100 20

28 VIDRO 200ML Retornáveis 81 9

29 PET 2000ML Principais marcas 100 20

30 PET 2000ML Principais marcas 100 20

31 LATA 350ML Principais marcas 286 22

32 VIDRO 290ML Retornáveis 60 9

33 LATA 350ML Principais marcas 286 22

34 LATA 250ML Principais marcas 352 22

35 LATA 250ML Principais marcas 352 22

36 VIDRO 1000ML Retornáveis 50 20

. . . . .

. . . . .

. . . . .
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transportados em distâncias acima de 1000 km por meio rodoviário, devido a possibilidade de 

perda de qualidade, mas como no caso apresentado a distância é menor, não há tal 

preocupação. 

5.1.1.3 Definição das operações 

Os veículos que movimentam os produtos desta fábrica para este CD são terceirizados 

e possuem capacidade de 20 pallets cada um. Para este trecho estão a disposição 6 veículos, 

mas para que sejam mantidos os níveis de estoques desejados, frequentemente são solicitados 

veículos extras. 

Figura 25 – Veículo usado para transferências de produtos entre fábrica e CD 

 

      Fonte: Randon Implementos 

Não se conhece exatamente o nível de confiabilidade das empresas terceirizadas, mas 

foi relatado que na maioria das vezes há veículos disponíveis e que as transferências ocorrem 

no tempo acordado. Quando ocorre algum problema na obtenção de veículos na fábrica em 

questão, outras fábricas e CDs podem ser acionados para suprir eventual necessidade de 

transporte. 

A transferência de produtos ocorre 6 vezes por semana, de segunda-feira até sábado. 

Sabe-se que na última semana do mês, geralmente as vendas aumentam, devido aos esforços 

dos vendedores em cumprir a meta mensal de vendas, o que exige atenção especial nos níveis 

de estoques. 

 Os produtos precisam de proteção contra exposição direta ao sol e chuva, portanto 

precisam ser transportados por caminhões fechados (com baú) ou abertos mas protegidos por 

lona. 
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5.1.2 Planejamento do transporte de produtos acabados de fábrica pra CD 

Esta etapa consiste no planejamento do transporte de produtos acabados de fábrica pra 

CD e possui 6 etapas. As informações obtidas na etapa Caracterização do transporte de 

produtos serão importantes em todo o processo. 

5.1.2.1 Análise dos estoques 

Inicialmente são definidos os estoques de segurança desejados e as coberturas de 

estoques desejadas de cada produto, no CD e na fábrica, que é a fornecedora. 

De acordo com Coelho (2011), considerando que o lead time tem um desvio padrão 

muito pequeno e que o comportamento da demanda segue a distribuição de probabilidades 

Normal, uma forma de calcular o estoque de segurança pode ser aproximada por: 

 

Onde: 

zα – nível de atendimento; 

σd – desvio-padrão da demanda; 

t – lead time de transporte. 

Os produtos da categoria Principais marcas e Retornáveis, devem receber um nível de 

atendimento superior aos produtos da categoria Marcas secundárias, então para exemplificar 

esse caso, receberam no cálculo do estoque de segurança o z de valor 3, referente a 99,9% de 

nível de serviço, contra valor 2,58 da categoria Marcas secundárias, com atendimento de 

99,5%. O lead time de transporte é de 2 dias. 

A cobertura de estoques desejada pode ser definida pela fórmula do item 4.2.1 e indica 

quantos dias o estoque atende a média de consumo sem reposição de novos produtos. 

A média de vendas diária é calculada pela média de vendas mensal dividido pelos dias 

de vendas de um mês, no caso 26. 

Na Tabela 2 são ilustrados os dados referentes aos meses de Abril à Setembro de 2015 

dos primeiros 36 itens comercializados no CD. As informações dos outros 36 itens 

encontram-se no Anexo D. 
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Tabela 2 – Cálculo do estoque de segurança e cobertura de estoque desejada do CD 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na Tabela 3 são ilustrados os dados dos primeiros 36 itens da fábrica. Os outros 37 

itens encontram-se no Anexo E. 

 

 

Abr Mai Jun Jul Ago Set Média Des. padrão

1 300 302 295 271 350 343 310 30 99,9% 129 10,8

2 196 230 195 192 244 243 217 25 99,5% 91 10,9

3 1262 1371 1305 1231 1416 1558 1357 120 99,9% 508 9,7

4 12862 13974 12227 13555 14434 15879 13822 1278 99,9% 5422 10,2

5 10355 11249 12783 11099 11777 12783 11674 972 99,9% 4124 9,2

6 8113 8051 9051 9785 9782 9327 9018 778 99,5% 2837 8,2

7 22429 22229 27001 25973 25170 27690 25082 2301 99,9% 9761 10,1

8 830 901 850 809 931 1024 891 80 99,9% 337 9,8

9 4038 4387 4985 4305 4531 4985 4538 381 99,9% 1618 9,3

10 204 251 248 250 260 251 244 20 99,9% 86 9,1

11 9100 9038 8798 8975 10990 10270 9528 889 99,9% 3771 10,3

12 10152 12052 11158 11086 12679 12534 11610 979 99,9% 4155 9,3

13 46879 46581 45123 44471 53879 52933 48311 4057 99,9% 17214 9,3

14 1605 1743 1526 1607 1801 1981 1710 167 99,9% 706 10,7

15 35789 36492 37841 35097 41597 41468 38047 2848 99,9% 12085 8,3

16 21777 21269 19997 19998 25789 24170 22167 2345 99,9% 9950 11,7

17 811 887 891 899 1058 1002 925 89 99,9% 378 10,6

18 799 865 825 795 990 983 876 89 99,9% 378 11,2

19 4013 4360 3815 4265 4503 4954 4318 397 99,9% 1686 10,2

20 15994 17377 15997 15789 17781 19746 17114 1530 99,9% 6490 9,9

21 1168 1200 1022 1049 1207 1328 1162 112 99,9% 477 10,7

22 178 175 177 179 200 220 188 18 99,9% 77 10,6

23 524 569 587 499 588 647 569 52 99,9% 222 10,1

24 135 146 128 151 149 166 146 13 99,5% 49 8,7

25 136 148 133 130 153 168 145 15 99,9% 62 11,1

26 6383 6067 6934 6225 7163 7880 6775 686 99,9% 2503 9,6

27 3109 2997 2720 2791 3211 3533 3060 297 99,9% 1259 10,7

28 1752 1777 1904 1709 1966 2163 1879 170 99,9% 721 10,0

29 2395 2602 2277 2688 2478 2957 2566 241 99,9% 1021 10,3

30 1259 1255 1368 1228 1413 1555 1346 125 99,9% 531 10,2

31 8907 9213 8805 8271 9517 10469 9197 751 99,9% 3185 9,0

32 307 282 277 299 317 348 305 29 99,9% 123 10,5

33 302 295 299 328 339 373 322 30 99,9% 128 10,3

34 1908 1971 1805 1799 1670 2168 1861 172 99,9% 731 10,2

35 4412 4480 4182 4288 4076 5294 4460 436 99,9% 1851 10,8

36 555 574 525 511 499 631 542 49 99,9% 207 9,9

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Cód.
Vendas (em caixas)

Nível serviço Est. segurança Cob. estoques
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Tabela 3 – Cálculo do estoque de segurança e cobertura de estoque desejada da fábrica 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Outra maneira de definir os estoques de segurança seria primeiramente definir a 

cobertura de estoques desejada e depois calcular o estoque de segurança de acordo com a 

média diária de vendas. Em análise com os analistas responsáveis do setor de logística da 

empresa, levando em consideração a experiência na atividade, chegou-se a conclusão de que 

poderia ser definido uma cobertura de estoque de segurança de 8 dias, que seria a soma de 6 

dias de operações de uma semana mais o lead time de transporte de 2 dias. Mas tal definição 

Abr Mai Jun Jul Ago Set Média Des. padrão

1 8884 8374 7704 8720 9875 8466 8671 716 99,9% 3037 9,1

2 7785 8991 8271 9361 10008 9089 8917 790 99,5% 2883 8,4

3 14967 15926 14646 16577 17954 16094 16027 1188 99,9% 5042 8,2

4 91087 104657 96206 109875 100435 105721 101330 6861 99,9% 29107 7,5

5 66687 77851 70286 81758 73376 77238 74533 5504 99,9% 23351 8,1

6 266874 255874 210297 259357 297857 251803 257010 28220 99,5% 119727 12,1

7 220875 235118 216125 244625 258791 237500 235506 15615 99,9% 66249 7,3

8 4105 4672 4300 5025 4489 4726 4553 327 99,9% 1388 7,9

9 64228 68365 62847 74875 65609 69063 67498 4325 99,9% 18348 7,1

10 18280 19452 16874 20246 18673 19656 18864 1202 99,9% 5098 7,0

11 153958 163883 140257 180125 157268 165546 160173 13300 99,9% 56426 9,2

12 25012 29718 26321 30926 31015 30025 28836 2540 99,9% 10775 9,7

13 584483 658749 566251 678985 597052 628476 618999 44099 99,9% 187096 7,9

14 28583 30420 26875 33545 29198 30734 29892 2264 99,9% 9606 8,4

15 610254 699874 623894 750215 651318 685598 670192 52181 99,9% 221385 8,6

16 152501 162333 149222 177854 155781 163980 160279 10294 99,9% 43672 7,1

17 8798 11007 9587 9798 10423 10536 10025 791 99,9% 3358 8,7

18 22006 20297 18987 19870 22666 21365 20865 1388 99,9% 5890 7,3

19 107878 97595 91190 95541 107875 102732 100468 6834 99,9% 28994 7,5

20 244823 225807 200087 221054 250877 237692 230057 18478 99,9% 78394 8,9

21 25920 23907 21007 23404 24907 25165 24052 1742 99,9% 7391 8,0

22 5027 4637 4251 4539 4985 4881 4720 300 99,9% 1273 7,0

23 6182 6500 5461 5581 5935 6002 5943 383 99,9% 1625 7,1

24 1308 1207 1025 1181 1350 1270 1223 116 99,5% 422 9,0

25 1071 798 946 967 1105 1040 988 111 99,9% 471 12,4

26 86621 68978 69698 73276 77996 78791 75893 6648 99,9% 28204 9,7

27 49875 44707 42825 43766 49875 47060 46351 3071 99,9% 13030 7,3

28 25491 23511 22521 23016 28874 24748 24694 2326 99,9% 9867 10,4

29 130538 120399 115329 100879 135487 126736 121561 12403 99,9% 52623 11,3

30 37985 32875 30125 32183 34253 34606 33671 2655 99,9% 11264 8,7

31 179998 155254 150135 159443 169723 171444 164333 11251 99,9% 47734 7,6

32 2987 2620 2509 2564 2828 2757 2711 180 99,9% 765 7,3

33 2798 2338 2239 2288 2598 2461 2454 213 99,9% 903 9,6

34 19854 17072 16353 16712 16001 17970 17327 1411 99,9% 5985 9,0

35 62546 52012 53268 54438 56661 58536 56243 3877 99,9% 16450 7,6

36 9458 8578 7779 8397 9187 9030 8738 611 99,9% 2592 7,7

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Cód.
Vendas (em caixas)

Nível serviço Est. segurança Cob. estoques
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deve ser acordada com a gerência de marketing, produção, suprimentos e logística. 

Analisando então os estoques de um dia típico, tem-se a seguinte situação ilustrada na 

Tabela 4, que retrata a situação dos estoques de uma quarta-feira do mês de outubro de 2015. 

  Tabela 4 – Análise dos estoques 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Comparando os estoques atuais com os estoques que se deseja manter de segurança, 

chega-se ao campo Transferência, calculado usando o fluxo de decisão de envio de produtos 

de fábrica para CD da Figura 22, indicando que 20 produtos precisam ser repostos. A análise 

Méd. venda dia Est. atual Cob. atual Cob. desejada Méd. venda dia Est. atual Cob. atual Cob. desejada

1 12 35 2,9 10,8 333,5 4754 14,3 9,1 SIM

2 8 115 13,8 10,9 343,0 5100 14,9 8,4 NÃO

3 52 235 4,5 9,7 616,4 6510 10,6 8,2 SIM

4 532 5502 10,3 10,2 3897,3 68050 17,5 7,5 NÃO

5 449 4521 10,1 9,2 2866,6 39510 13,8 8,1 NÃO

6 347 2425 7,0 8,2 9885,0 69730 7,1 12,1 NÃO

7 965 9997 10,4 10,1 9057,9 97852 10,8 7,3 NÃO

8 34 165 4,8 9,8 175,1 2581 14,7 7,9 SIM

9 175 1543 8,8 9,3 2596,1 4250 1,6 7,1 NÃO

10 9 149 15,9 9,1 725,5 9978 13,8 7,0 NÃO

11 366 2997 8,2 10,3 6160,5 80798 13,1 9,2 SIM

12 447 3245 7,3 9,3 1109,1 15874 14,3 9,7 SIM

13 1858 10789 5,8 9,3 23807,7 250987 10,5 7,9 SIM

14 66 377 5,7 10,7 1149,7 13003 11,3 8,4 SIM

15 1463 10985 7,5 8,3 25776,6 320864 12,4 8,6 SIM

16 853 10957 12,9 11,7 6164,6 73791 12,0 7,1 NÃO

17 36 145 4,1 10,6 385,6 7537 19,5 8,7 SIM

18 34 213 6,3 11,2 802,5 9785 12,2 7,3 SIM

19 166 2545 15,3 10,2 3864,2 35561 9,2 7,5 NÃO

20 658 5030 7,6 9,9 8848,3 99784 11,3 8,9 SIM

21 45 554 12,4 10,7 925,1 15008 16,2 8,0 NÃO

22 7 143 19,7 10,6 181,5 3529 19,4 7,0 NÃO

23 22 298 13,6 10,1 228,6 4732 20,7 7,1 NÃO

24 6 101 18,0 8,7 47,1 679 14,4 9,0 NÃO

25 6 74 13,3 11,1 38,0 24 0,6 12,4 NÃO

26 261 1295 5,0 9,6 2919,0 84246 28,9 9,7 SIM

27 118 224 1,9 10,7 1782,7 1810 1,0 7,3 NÃO

28 72 215 3,0 10,0 949,8 14754 15,5 10,4 SIM

29 99 715 7,2 10,3 4675,4 69874 14,9 11,3 SIM

30 52 650 12,6 10,2 1295,0 13443 10,4 8,7 NÃO

31 354 4585 13,0 9,0 6320,5 95812 15,2 7,6 NÃO

32 12 21 1,8 10,5 104,3 1612 15,5 7,3 SIM

33 12 169 13,6 10,3 94,4 1959 20,8 9,6 NÃO

34 72 1010 14,1 10,2 666,4 26057 39,1 9,0 NÃO

35 172 2732 15,9 10,8 2163,2 94558 43,7 7,6 NÃO

36 21 47 2,3 9,9 336,1 5383 16,0 7,7 SIM

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CD Fábrica
TransferênciaCód.
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completa encontra-se no Anexo F. 

5.1.2.2 Cálculo da necessidade de abastecimento 

           Utilizando a fórmula do item 4.2.2 nos 20 itens que precisam ser repostos, obtêm-se os 

dados do campo Necessidade de abastecimento mostrados na Tabela 5. O campo Necessidade 

abastecimento (pallets) transforma o valor do campo Necessidade abastecimento (caixas) em 

pallets, de acordo com a paletização de cada SKU. O campo Necessidade abastecimento 

(pallets) arredondado indica a quantidade arredondada par números inteiros, já que não é 

possível enviar dividido. 

        Tabela 5 – Necessidade de abastecimento 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

5.1.2.3 Cálculo da necessidade de transporte 

Dividindo-se a real quantidade de abastecimento (em pallets) pela capacidade de 

armazenamento dos veículos transportadores, tem-se a necessidade de transporte do dia. Mas 

para calcular a necessidade de transporte, deve-se considerar a quantidade de produtos que já 

se encontra a caminho (campo Quantidade a caminho (pallets)). 

 

 

 

Cód. Necessidade abastecimento (caixas) Necessidade abastecimento (pallets) Necessidade abastecimento (pallets) arredondado

1 118 1,02 1

3 378 2,10 2

8 241 4,02 4

11 1507 15,07 15

12 1803 10,02 10

13 10142 101,42 101

14 461 4,01 4

15 4027 14,08 14

17 304 3,04 3

18 232 2,02 2

20 2776 18,03 18

26 1729 6,05 6

28 651 8,03 8

29 503 5,03 5

32 125 2,09 2

36 201 4,03 4

39 67 0,96 1

40 5809 20,31 20

41 1106 3,87 4

44 55 0,19 0

Total 32236,23 225,19 224
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Tabela 6 – Necessidade de transporte 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Neste dia seriam necessários 102 pallets que podem ser alocados em 5 veículos com 

capacidade de 20 pallets cada um. Dois pallets deveriam ser retirados e optou-se pelo de 

código13, devido a grande quantidade que já está a caminho. 

 

5.1.2.4 Alocação dos produtos nos veículos 

 

 A alocação dos produtos nos veículos deve agrupar os produtos de mesmo tipo de 

embalagem, para minimizar as movimentações no chão de fábrica, em busca de ganhos 

operacionais. A Tabela 7 indica os 5 veículos, indicados por (i), (ii), (iii), (iv) e (v), 

carregados com 20 paletes cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. Necessidade abastecimento (pallets) arredondado Quantidade a caminho (pallets) Necessidade de transporte (pallets)

1 1 0 1

3 2 0 2

8 4 0 4

11 15 11 4

12 10 0 10

13 101 70 31

14 4 0 4

15 14 10 4

17 3 0 3

18 2 2 0

20 18 12 6

26 6 0 6

28 8 2 6

29 5 5 0

32 2 0 2

36 4 0 4

39 1 0 1

40 20 10 10

41 4 0 4

44 0 0 0

Total 224 122 102
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        Tabela 7 – Alocação dos produtos nos veículos 

 

         Fonte: Elaborada pelo autor. 

5.1.2.5 Definição das rotas 

 Como no exemplo exposto considerou-se apenas o transporte de produtos de uma 

fábrica para um CD, esta etapa não se aplica, pois só há uma rota possível. 

 

5.1.2.6 Agendamento do carregamento dos veículos 

 Esta etapa finaliza o planejamento, com o agendamento dos veículos para os CDs, 

priorizando os CDs que possuam menores coberturas de estoques. Como na situação estudada 

há apenas um CD, deve-se priorizar os veículos carregados com produtos que possuem 

menores coberturas e maior importância para a empresa. Assim, a sequência seria veículos 

(v), (i), (iii), (iv) e (ii). 

 

Cód. Embalagem Categoria Necessidade de transporte (pallets)

1 PET 1500ML Principais marcas 1

14 PET 1500ML Principais marcas 4

12 PET 1000ML Principais marcas 10

3 PET 1000ML Principais marcas 2

17 PET 2000ML Principais marcas 3

13 PET 2000ML Principais marcas 20

13 PET 2000ML Principais marcas 9

11 PET 2000ML Principais marcas 4

20 PET 600ML Principais marcas 6

39 PET 200ML Marcas secundárias 1

26 LATA 350ML Principais marcas 6

40 LATA 350ML Principais marcas 10

41 LATA 350ML Principais marcas 4

32 VIDRO 290ML Retornáveis 2

36 VIDRO 1000ML Retornáveis 4

28 VIDRO 200ML Retornáveis 6

8 VIDRO 290ML Retornáveis 4

15 LATA 350ML Principais marcas 4

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)
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5.1.3 Avaliação do desempenho do sistema de transporte de produtos 

 Esta etapa requer a aplicação da metodologia proposta na empresa e a coleta de dados 

para cálculo dos indicadores, o que afetaria suas operações. Como não havia disponibilidade, 

não foi possível a realização, sendo então recomendada para trabalhos futuros. 

5.2 Estudo comparativo entre o método proposto e o atual método de planejamento de 

transportes de produtos acabados realizado pela empresa  

Conforme verificado no item 3.1.4, a empresa em análise não possui um método 

formal de planejamento de envio de produtos acabados para os CDs, delegando o processo 

aos analistas de logística, que trabalham com informações adquiridas com a experiência 

prática. Como a rotatividade de funcionários na empresa é elevada, muitas informações 

importantes relativas ao processo são perdidas com o tempo, prejudicando assim o 

abastecimento de produtos acabados. 

No cálculo da cobertura de estoques atual utilizado pela empresa, é considerada apenas 

a média de vendas dos últimos 30 dias, o que pode acarretar em uma análise distorcida, já que 

as vendas oscilam durantes os meses. Manter uma cobertura de estoques maior acarreta em 

aumento de custos. A Tabela 8 mostra a cobertura atual de estoques da empresa usando a 

média de vendas dos últimos 30 dias e usando a média de vendas dos últimos 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Tabela 8 – Diferenças da cobertura de estoques no CD considerando as vendas do último mês 

ou as vendas dos últimos 6 meses 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A cobertura de estoques de segurança adotada pela empresa não é claramente definida, 

sendo relatado que são considerados valores satisfatórios entre 11e 14 dias, definidos sem 

análise prévia. Os analistas informaram não conhecer o motivo desse valor, imposto pela 

gerência, e consideram uma cobertura ideal de 8 dias, que atenderia as operações de uma 

semana, considerando 2 dias de lead time. As diferenças na média de vendas diária e na 

cobertura de estoque de segurança dos primeiros 36 itens no CD são mostrados na Tabela 9. 

Considerando média de vendas dos últimos 6 meses Considerando média de vendas do último mês

1 2,9 2,7

2 13,8 12,3

3 4,5 3,9

4 10,3 9,0

5 10,1 9,2

6 7,0 6,8

7 10,4 9,4

8 4,8 4,2

9 8,8 8,0

10 15,9 15,4

11 8,2 7,6

12 7,3 6,7

13 5,8 5,3

14 5,7 4,9

15 7,5 6,9

16 12,9 11,8

17 4,1 3,8

18 6,3 5,6

19 15,3 13,4

20 7,6 6,6

21 12,4 10,8

22 19,7 16,9

23 13,6 12,0

24 18,0 15,8

25 13,3 11,4

26 5,0 4,3

27 1,9 1,6

28 3,0 2,6

29 7,2 6,3

30 12,6 10,9

31 13,0 11,4

32 1,8 1,6

33 13,6 11,8

34 14,1 12,1

35 15,9 13,4

36 2,3 1,9

Código
Cobertura de estoques atual
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Tabela 9 - Diferenças na média de vendas diária e cobertura de estoque de segurança no CD 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A diferença no modo de analisar a média de vendas diária e a cobertura de estoques 

desejada afeta na necessidade de transporte. Utilizando a metodologia proposta, mas 

considerando a cobertura de estoques desejada de 11 dias (Tabela 10), verifica-se que a 

Considerando os últimos 6 meses Considerando o último mês Cob. Desejada usando a fórmula Cob. Desejada mínima adotada pela empresa

1 11,9 13,2 10,8 11,0

2 8,3 9,3 10,9 11,0

3 52,2 59,9 9,7 11,0

4 531,6 610,7 10,2 11,0

5 449,0 491,7 9,2 11,0

6 346,9 358,7 8,2 11,0

7 964,7 1065,0 10,1 11,0

8 34,3 39,4 9,8 11,0

9 174,6 191,7 9,3 11,0

10 9,4 9,7 9,1 11,0

11 366,5 395,0 10,3 11,0

12 446,5 482,1 9,3 11,0

13 1858,1 2035,9 9,3 11,0

14 65,8 76,2 10,7 11,0

15 1463,4 1594,9 8,3 11,0

16 852,6 929,6 11,7 11,0

17 35,6 38,5 10,6 11,0

18 33,7 37,8 11,2 11,0

19 166,1 190,5 10,2 11,0

20 658,2 759,5 9,9 11,0

21 44,7 51,1 10,7 11,0

22 7,2 8,5 10,6 11,0

23 21,9 24,9 10,1 11,0

24 5,6 6,4 8,7 11,0

25 5,6 6,5 11,1 11,0

26 260,6 303,1 9,6 11,0

27 117,7 135,9 10,7 11,0

28 72,3 83,2 10,0 11,0

29 98,7 113,7 10,3 11,0

30 51,8 59,8 10,2 11,0

31 353,7 402,7 9,0 11,0

32 11,7 13,4 10,5 11,0

33 12,4 14,3 10,3 11,0

34 71,6 83,4 10,2 11,0

35 171,5 203,6 10,8 11,0

36 20,8 24,3 9,9 11,0

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Cód.
Média de vendas por dia Cobertura de estoque desejada
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necessidade de transporte passa a ser de 165 pallets (287 de necessidade – 122 em trânsito), 

ou seja, 61,8% maior que 102 pallets. 

Tabela 10 – Necessidade de abastecimento considerando cobertura desejada de 11 dias 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Diariamente estão disponíveis 6 veículos para transportar produtos da fábrica para este 

CD e, mesmo não havendo necessidade, são enviados devido ao contrato com a empresa 

terceirizada. Com isso, acontecem situações em que o depósito desse CD fica superlotado de 

produtos que foram enviados sem necessidade. 

O planejamento de transporte de produtos acabados dessa empresa não considera o 

nível estoques da fabrica, e muitas vezes são programados para transferência produtos que 

estão com estoque baixo na origem, o que acarreta o não envio. Desse modo, diariamente 

produtos programados precisam ser substituídos pelo setor de Carregamento por produtos que 

estão com boa cobertura de estoques na fábrica, não atendendo a necessidade do CD. 

A alocação dos produtos nos veículos não se preocupa com o agrupamento de 

embalagens de mesma categoria. Os analistas frequentemente programam transferências de 

produtos em camadas, desmembrando pallets inteiros, o que causa aumento no tempo de 

Cód. Méd. venda dia Est. atual Cob. atual Cob. desejada Quantidade em caixas Quantidade em pallet

1 12 35 2,9 11,0 120 1,04

3 52 235 4,5 11,0 444 2,46

8 34 165 4,8 11,0 281 4,68

11 366 2997 8,2 11,0 1767 17,67

12 447 3245 7,3 11,0 2560 14,22

13 1858 10789 5,8 11,0 13366 133,66

14 66 377 5,7 11,0 478 4,16

15 1463 10985 7,5 11,0 8039 28,11

17 36 145 4,1 11,0 317 3,17

18 34 213 6,3 11,0 225 1,96

20 658 5030 7,6 11,0 3527 22,90

26 261 1295 5,0 11,0 2093 7,32

28 72 215 3,0 11,0 724 8,94

29 99 715 7,2 11,0 568 5,68

30 52 650 12,6 11,0 23 0,00

32 12 21 1,8 11,0 131 2,19

36 21 47 2,3 11,0 224 4,48

39 8 25 3,1 11,0 80 1,14

40 714 3699 5,2 11,0 5580 19,51

41 140 713 5,1 11,0 1105 3,86

Total 41653 287
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separação e carregamento. Com isso, novos paletes devem ser formados ou então produtos 

devem ser enviados soltos no caminhão, correndo risco de avarias. 

O ciclo de planejamento atualmente adotado considera (D+2), ou seja, planejamento 

no dia e carregamento/ transporte depois de 2 dias. Com isso, muitas mudanças ocorrem nesse 

período e dificilmente a programação é cumprida, trazendo retrabalho para os analistas de 

planejamento e para o setor de carregamento. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este capítulo apresenta as principais conclusões obtidas a partir do trabalho 

realizado, iniciando com as considerações finais, seguido das limitações do estudo e 

recomendações para estudos futuros. 

 

     Figura 26 – Conclusões e recomendações 

 
       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.1 Considerações finais 

 

O objetivo geral desta dissertação foi propor uma metodologia de planejamento 

de transporte de produtos acabados a partir de uma fábrica até seus centros de 

distribuição. Tal metodologia foi desenvolvida a partir da análise do processo de 

transferências de produtos acabados em duas empresas, conceitos extraídos da revisão 

da literatura e reunião com especialistas da área.  

O processo em estudo exige agilidade e confiabilidade das informações 

relacionadas, merecendo especial atenção em razão das possibilidades de melhorias 

que a otimização de recursos pode trazer a uma organização. Falhas geradas por um 

planejamento equivocado podem atingir diretamente os custos de uma empresa, 

afetando a sua competitividade. 

A aplicação do método proposto em uma empresa de grande porte, referência 

em seu ramo de atuação, mostrou diversos benefícios em relação a atual situação de 

planejamento, como maior controle do processo e menor necessidade de 

movimentações de estoques, por exemplo. Atualmente a empresa não possui um 

método formal para o planejamento de transporte de produtos acabados da fábrica para 

os centros de distribuição e observou-se que tal processo é muito dependente da 

experiência dos profissionais envolvidos. 

A abordagem proposta pode ser utilizada como uma ferramenta que auxilia na 

avaliação da necessidade de transportes, através da análise de cenários de estoque de 

segurança desejados, cobertura de estoques desejados e capacidade de transporte dos 

meios de transporte. 
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O estudo contribuiu para um maior entendimento do assunto e auxilia a tomada 

de decisão relacionada a transferências de produtos acabados, pois trata de forma 

estruturada esse importante processo.  

 

6.2 Limitações do estudo 

A aplicação do método ocorreu com dados de uma fábrica para somente um 

centro de distribuição. Um estudo envolvendo diversas fábricas e centros de 

distribuição poderia mostrar melhor a complexidade do processo, já que aumentaria as 

relações entre origens e destinos. 

A etapa 5.1.3 de avaliação do desempenho do sistema de transporte de 

produtos do Capítulo 5 não pôde ser realizada por indisponibilidade de dados da 

situação atual da empresa em estudo. Também não foi possível a coleta de dados da 

situação após a aplicação do método proposto, já que isso iria requerer mudanças nas 

operações da empresa. 

6.3 Recomendações para estudos futuros 

Durante o desenvolvimento deste trabalho foram identificadas oportunidades 

de continuação do estudo. As recomendações para estudos futuros são: 

a) Analisar mais empresas, de diversos ramos de atuação, em busca de boas práticas 

que podem ser incorporadas ao método. 

b) Simular a aplicação da metodologia em casos com maior complexidade, como na 

transferência de produtos de uma fábrica para diversos centros de distribuição, por 

exemplo. 

c) Aplicar a metodologia proposta em outras empresas que possuam disponibilidade 

de aprofundar o estudo, a fim de colher informações sobre a avaliação de 

desempenho do processo e comparar com a situação anterior a aplicação, 

exemplificando o cálculo dos indicadores. 

d) Desenvolver um software baseado na metodologia proposta. 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

 

 

ASSUNTO: Detalhes da pesquisa de mestrado. 

 

Prezado Senhor, 

 

Seguem maiores detalhes da pesquisa de mestrado do aluno Umberto Sales Mazzei, com o título 

provisório de "Proposta Metodológica para o planejamento de transporte de produtos acabados entre fábricas e 

centros de distribuição", no Programa de Pós-graduação em Engenharia de Transportes – PETRAN do 

Departamento de Engenharia de Transportes – DET da Universidade Federal do Ceará – UFC. 

 A motivação desta pesquisa está em estudar o processo de transporte de produtos acabados entre uma 

fábrica e centros de distribuição, importante etapa da cadeia de distribuição. Deste modo, levantam-se as 

seguintes questões: 

 Como o transporte de produtos entre uma fábrica e seus centros de distribuição pode ser sistematizada?  

 Qual o impacto do processo sistematizado de transferência de produtos sobre a distribuição física de 

uma empresa? 

 Como avaliar o transporte de produtos acabados entre uma fábrica e os centros distribuidores? 

A participação de empresas é fundamental para o adequado desenvolvimento da pesquisa. O objetivo 

deste trabalho é propor uma metodologia de planejamento de transportes de produtos acabados de fábricas para 

CDs, que poderá ser utilizado pelas empresas em estudo,podendo resultar em ganhos operacionais e financeiros. 

Desta forma, torna-se necessário entrevistas e observações com empresas que possuem tal processo. 

De forma a atender as questões de pesquisa, são propostos os seguintes objetivos específicos: 

 Analisar o processo de transferência de produtos acabados de uma fábrica para centros de distribuição; 

 Identificar e selecionar indicadores que podem ser utilizados para a avaliação do processo de 

transferência de produtos acabados entre uma fábrica e centros de distribuição; 

 Verificar o impacto da metodologia proposta sobre a distribuição física de uma empresa. 

Vale ressaltar que somos a maior Instituição Federal de Ensino Superior do Ceará, com objetivos 

acadêmicos e tecnológicos e que assumimos o compromisso formal de não usar os dados e informações 

fornecidos com fins comerciais, políticos e afins, ficando resguardado assim o direito de confidencialidade. O 

nome das empresas não será divulgado e o estudo de caso não direcionará o leitor para a conclusão de quais são 

as empresas em estudo.  

Sem mais, coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos. Se possível, gostaria de agendar uma 

visita para apresentação do trabalho. 

Aproveito o ensejo para reiterar votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

Centro de Tecnologia, Bloco 703, CP 12.144, Campus do Pici,  60455-760,  Fortaleza – CE 

Fone/Fax: (85) 3366-9488, e-mail: petran@det.ufc.br, home-page: www.det.ufc.br/petran/ 
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ANEXO B 

 

 

Roteiro de entrevista 

Informações 

da empresa 

Nome 

Descrição da empresa 

Características dos produtos 

Número de funcionários 

Porte da empresa 

Ramo de atuação 

Identificação 

do 

entrevistado 

Nome 

Email 

Telefone 

Formação 

Cargo 

Experiência 

Tempo de empresa 

Distribuição 

física 

Breve descrição do atendimento ao varejo 

Quantidade e localização dos CDs 

Veículos que transportam produtos aos CDs 

Quantidade máxima de atendimento de transporte da fábrica para CDs 

Importância do processo de transferência de produtos aos CDs 

Setores envolvidos na transferência de produtos aos CDs 

Etapas necessárias para transferência de produtos aos CDs 

Fluxo de planejamento de transferência de produtos aos CDs 

Principais problemas e dificuldades 

Softwares envolvidos no planejamento de transferência de produtos aos CDs 

Avaliação de desempenho do processo de transferências de produtos 
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ANEXO C 

 

Produtos a serem transportados da fábrica para o CD (produtos de código 37 a 72) 

 

 

Código Embalagem Categoria Palletização Camada

. . . . .

. . . . .

. . . . .

37 PET 500ML Marcas secundárias 144 24

38 LATA 350ML Principais marcas 286 22

39 PET 200ML Marcas secundárias 70 10

40 LATA 350ML Principais marcas 286 22

41 LATA 350ML Principais marcas 286 22

42 LATA 350ML Marcas secundárias 495 45

43 CAIXA 200ML Marcas secundárias 232 0

44 LATA 350ML Principais marcas 286 22

45 CAIXA 750ML Marcas secundárias 180 36

46 PET 1000ML Principais marcas 180 30

47 LATA 350ML Principais marcas 270 23

48 VIDRO 200ML Retornáveis 81 9

49 LATA 250ML Principais marcas 352 22

50 PET 500ML Marcas secundárias 270 45

51 PET 510ML Marcas secundárias 392 56

52 LATA 350ML Marcas secundárias 480 40

53 CAIXA 200ML Marcas secundárias 232 0

54 PET 500ML Marcas secundárias 270 45

55 PET 500ML Principais marcas 336 48

56 CAIXA 200ML Marcas secundárias 266 19

57 CAIXA 750ML Marcas secundárias 180 36

58 CAIXA 200ML Marcas secundárias 266 19

59 LATA 350ML Principais marcas 270 21

60 CAIXA 200ML Marcas secundárias 266 19

61 CAIXA 250ML Marcas secundárias 168 0

62 CAIXA 200ML Marcas secundárias 266 19

63 CAIXA 1000ML Marcas secundárias 150 30

64 SUCOS Marcas secundárias 250 25

65 CAIXA 200ML Marcas secundárias 480 45

66 LATA 250ML Principais marcas 352 22

67 LATA 260ML Marcas secundárias 560 56

68 LATA 350ML Marcas secundárias 240 0

69 LATA 350ML Marcas secundárias 480 40

70 CAIXA 200ML Marcas secundárias 266 19

71 PET 1000ML Principais marcas 392 56

72 PET 1000ML Principais marcas 392 56
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ANEXO D 

 

Cálculo do estoque de segurança e cobertura de estoque desejada do CD (produtos de código 

37 a 72) 

 

 

 

 

Abr Mai Jun Jul Ago Set Média Des. padrão

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

37 315 310 292 299 284 369 311 30 99,5% 111 9,3

38 6577 6983 6069 6223 5915 7682 6472 665 99,9% 2819 11,3

39 220 215 197 202 192 250 210 21 99,5% 76 9,4

40 19384 19901 17401 17842 16961 22027 18558 1905 99,9% 8081 11,3

41 3798 3757 3410 3496 3323 4316 3636 363 99,9% 1540 11,0

42 204 211 210 188 179 232 202 19 99,5% 69 8,8

43 125 129 130 115 110 142 124 12 99,5% 42 8,9

44 496 512 445 456 434 563 475 49 99,9% 208 11,4

45 57 58 51 52 49 64 54 6 99,5% 20 9,8

46 567 597 578 522 496 645 560 53 99,9% 225 10,4

47 359 370 355 330 314 407 352 33 99,9% 138 10,2

48 737 761 661 731 645 837 719 70 99,9% 297 10,7

49 181 187 163 167 172 206 177 16 99,9% 68 9,9

50 217 236 250 230 200 260 235 22 99,5% 79 8,8

51 511 528 507 470 447 581 501 46 99,5% 170 8,8

52 209 216 188 207 183 237 204 20 99,5% 72 9,2

53 72 74 64 66 69 81 70 6 99,5% 23 8,4

54 282 279 270 277 298 341 296 26 99,5% 96 8,4

55 760 795 697 687 699 863 737 70 99,9% 296 10,4

56 631 652 610 581 553 718 615 58 99,5% 211 8,9

57 140 145 126 124 123 159 133 15 99,5% 53 10,4

58 932 963 837 858 901 1059 914 80 99,5% 293 8,3

59 200 219 195 190 192 241 205 20 99,9% 85 10,8

60 503 452 520 463 440 572 490 50 99,5% 182 9,7

61 159 154 142 142 135 175 148 15 99,5% 54 9,4

62 917 823 947 844 802 1042 909 91 99,5% 331 9,5

63 329 340 303 296 288 374 319 33 99,5% 119 9,7

64 2107 2176 1891 1843 1939 2394 2017 208 99,5% 761 9,8

65 185 191 166 162 170 210 177 18 99,5% 67 9,8

66 160 165 170 179 140 182 168 15 99,9% 64 9,9

67 1228 1102 1268 1130 1074 1395 1194 121 99,5% 443 9,6

68 90 91 78 80 76 99 83 9 99,5% 33 10,2

69 197 191 166 170 162 210 177 19 99,5% 71 10,5

70 146 154 131 135 128 166 140 15 99,5% 54 10,0

71 17 19 16 17 16 21 18 2 99,9% 8 11,5

72 16 17 15 15 15 19 16 2 99,9% 7 11,3

Cód.
Vendas (em caixas)

Nível serviço Est. segurança Cob. estoques
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ANEXO E 

 

Cálculo do estoque de segurança e cobertura de estoque desejada da fábrica (produtos de 

código 37 a 76) 

 

 

 

 

Abr Mai Jun Jul Ago Set Média Des. padrão

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

37 10007 8522 7985 8342 8873 8970 8783 699 99,5% 2549 7,5

38 74889 75987 61034 67618 74542 72707 71130 5764 99,9% 24454 8,9

39 1798 1543 1478 1511 1601 1624 1593 114 99,5% 418 6,8

40 206296 190273 177984 186267 236548 200287 199609 20700 99,9% 75528 9,8

41 121053 132465 103465 109301 116345 117527 116693 9982 99,9% 42351 9,4

42 2254 1897 1792 1857 1970 1997 1961 162 99,5% 590 7,8

43 1158 1068 1023 1045 1295 1124 1119 100 99,5% 364 8,5

44 3519 3246 3109 3897 3376 3417 3427 270 99,9% 987 7,5

45 398 347 313 340 355 365 353 28 99,5% 103 7,6

46 9987 8841 8246 8655 9207 9307 9041 602 99,9% 2555 7,3

47 37985 30213 29798 30880 34777 33204 32809 3173 99,9% 13463 10,7

48 3979 3455 3219 3798 3593 3637 3613 264 99,9% 1122 8,1

49 15652 14436 13828 14132 17987 15196 15205 1522 99,9% 6455 11,0

50 3079 2731 2497 2674 2839 2875 2783 198 99,5% 722 6,7

51 7254 6302 5976 6102 6741 6817 6532 488 99,5% 1782 7,1

52 3531 3256 2987 3188 3789 3428 3363 282 99,5% 1028 8,0

53 750 637 610 624 657 671 658 50 99,5% 182 7,2

54 3434 3798 3034 3101 3294 3334 3333 272 99,5% 994 7,8

55 17060 15735 14995 15404 18321 16563 16346 1228 99,9% 5211 8,3

56 6102 5032 4666 4926 5236 5296 5210 492 99,5% 1797 9,0

57 1166 1000 958 966 1150 1052 1049 91 99,5% 333 8,3

58 20044 18487 16666 18098 20132 19460 18814 1334 99,5% 4868 6,7

59 134 124 108 121 122 130 123 9 99,9% 38 8,0

60 7558 6971 6521 6824 7985 7338 7199 533 99,5% 1943 7,0

61 3498 2953 2829 2891 3070 3108 3058 240 99,5% 876 7,4

62 24987 20840 19001 20401 22123 21937 21548 2030 99,5% 7408 8,9

63 7774 6919 6235 6773 7465 7283 6939 549 99,5% 2002 7,5

64 20156 18591 16113 18200 19367 19569 18666 1433 99,5% 5229 7,3

65 3679 2964 3003 3069 3102 3300 3186 268 99,5% 979 8,0

66 14970 13807 12021 13517 14382 14534 13872 1045 99,9% 4434 8,3

67 25879 20484 19622 20053 21340 21562 21490 2274 99,5% 8298 10,0

68 2920 2587 2465 2637 2998 2835 2740 209 99,5% 761 7,2

69 3697 3135 2978 3069 3307 3300 3247 255 99,5% 931 7,5

70 3979 3495 3102 3422 3636 3679 3552 293 99,5% 1068 7,8

71 1589 1298 1243 1270 1345 1366 1352 125 99,9% 530 10,2

72 1303 1202 1025 1176 1365 1265 1223 118 99,9% 502 10,7

Cód.
Vendas (em caixas)

Nível serviço Est. segurança Cob. estoques
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ANEXO F 

 

Análise dos estoques (produtos de código 37 a 72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méd. venda dia Est. atual Cob. atual Cob. desejada Méd. venda dia Est. atual Cob. atual Cob. desejada

37 12 226 18,9 9,3 337,8 3381 10,0 7,5 NÃO

38 249 3605 14,5 11,3 2735,8 32998 12,1 8,9 NÃO

39 8 25 3,1 9,4 61,3 731 11,9 6,8 SIM

40 714 3699 5,2 11,3 7677,3 82426 10,7 9,8 SIM

41 140 713 5,1 11,0 4488,2 42997 9,6 9,4 SIM

42 8 85 10,9 8,8 75,4 768 10,2 7,8 NÃO

43 5 61 12,8 8,9 43,0 2356 54,8 8,5 NÃO

44 18 190 10,4 11,4 131,8 10724 81,4 7,5 SIM

45 2 44 21,1 9,8 13,6 880 64,8 7,6 NÃO

46 22 455 21,1 10,4 347,7 11025 31,7 7,3 NÃO

47 14 322 23,8 10,2 1261,9 5236 4,1 10,7 NÃO

48 28 601 21,7 10,7 139,0 5455 39,3 8,1 NÃO

49 7 137 20,1 9,9 584,8 12566 21,5 11,0 NÃO

50 9 174 19,2 8,8 107,0 2267 21,2 6,7 NÃO

51 19 359 18,6 8,8 251,2 4693 18,7 7,1 NÃO

52 8 156 19,9 9,2 129,4 5155 39,9 8,0 NÃO

53 3 47 17,4 8,4 25,3 1148 45,3 7,2 NÃO

54 11 268 23,5 8,4 128,2 4245 33,1 7,8 NÃO

55 28 758 26,8 10,4 628,7 2803 4,5 8,3 NÃO

56 24 679 28,7 8,9 200,4 16867 84,2 9,0 NÃO

57 5 84 16,4 10,4 40,3 1032 25,6 8,3 NÃO

58 35 1121 31,9 8,3 723,6 47078 65,1 6,7 NÃO

59 8 278 35,3 10,8 4,7 7 1,5 8,0 NÃO

60 19 705 37,4 9,7 276,9 21646 78,2 7,0 NÃO

61 6 233 40,8 9,4 117,6 3981 33,8 7,4 NÃO

62 35 1829 52,3 9,5 828,8 26577 32,1 8,9 NÃO

63 12 678 55,2 9,7 266,9 13809 51,7 7,5 NÃO

64 78 4605 59,4 9,8 717,9 24537 34,2 7,3 NÃO

65 7 466 68,5 9,8 122,5 8706 71,0 8,0 NÃO

66 6 537 83,2 9,9 533,5 207 0,4 8,3 NÃO

67 46 4390 95,6 9,6 826,5 42378 51,3 10,0 NÃO

68 3 366 114,3 10,2 105,4 2279 21,6 7,2 NÃO

69 7 466 68,5 10,5 124,9 8706 69,7 7,5 NÃO

70 5 634 117,6 10,0 136,6 9708 71,1 7,8 NÃO

71 1 768 1139,5 11,5 52,0 15539 298,9 10,2 NÃO

72 1 765 1243,9 11,3 47,0 10475 222,7 10,7 NÃO

Cód.
CD Fábrica

Transferência


