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RESUMO 

 

Com o aumento da competitividade no meio organizacional a logística tem se tornado área 

estratégica dentro das empresas, deixando de ser área meramente operacional para fator de 

diferenciação reconhecido pelo mercado. Em meio a este cenário um dos trade off do setor 

tem sido a opção por operar de forma centralizada ou descentralizada. O presente trabalho 

teve como objetivo analisar o processo de descentralização logística em uma empresa de 

educação, através de estudo de caso. O estudo foi embasado por pesquisa documental e coleta 

de dados por meio de entrevistas a colaboradores da empresa. Os resultados trazem as 

dificuldades e os benefícios observados até a fase atual. Foi possível observar que o processo 

de descentralização apesar da sua complexidade é fator que permite diferenciação e traz 

vantagem competitiva a empresa que o adota. No entanto, é preciso que a implantação ocorra 

de forma planejada com mapeamento dos possíveis riscos envolvidos.  

 

Palavras-chave: Descentralização. Logística. Educação. 



 

ABSTRACT 

With increasing competitiveness in the organizational medium, the logistics has become a 

strategic area within companies, turning from a merely operational area to a factor of 

competitive differentiation recognized by the market. In the middle of this scenario, one of the 

trade offs of the sector has been the option to operate per a centralized or decentralized way. 

The presente paper had as objective analyze the process of logistic descentralization in an 

education company, throug a case study. The study was based on documental research and 

data collection through interviews with company employees. The results bring the difficulties 

and the benefits observed until the current phase. It was possible to observe that the process of 

descentralization, despite your complexity, is a factor that allows differentiation and brings 

competitive advantage to the company that adopts it. However, it is needed that the 

implantation happen in a planned way with mapping of the possible risks involved. 

 

Keywords: Descentralization. Logistics. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diferenciar-se tem se tornado essencial às organizações atualmente, com clientes 

cada vez mais exigentes e concorrência acirrada. Nesse cenário a logística tem tido bastante 

relevância, não só no que diz respeito ao nível de serviço oferecido, mas por concentrar parte 

considerável dos custos envolvidos nas operações das empresas. Um dos ramos da logística 

mais importante é a distribuição física, que abrange processamento de pedidos, movimentação 

e estocagem dos materiais (BALLOU, 1993). Entender qual a melhor forma que esses 

processos devem ocorrer, se centralizados ou descentralizados, farão total diferença no 

alcance dos objetivos traçados. 

Centralização e descentralização já foram temas tratados anteriormente por Wanke 

(2005) que abordou os conceitos ao analisar a estratégia adotada por empresas de diferentes 

segmentos a partir de técnicas de análise multivariada. Ferreira e Sabino (2011) se utilizaram 

dos mesmos conceitos ao realizarem estudo de caso da logística de distribuição de uma 

empresa alimentícia, verificaram de que forma a estrutura organizada pela empresa impactou 

em seus resultados. Costa et. al (2015) realizaram estudo visando descobrir qual o melhor 

método de controle de qualidade que pode ser aplicado a uma indústria de motores, se 

centralizado ou descentralizado. 

Neste trabalho são tratados mais uma vez os conceitos citados, no entanto, em 

uma perspectiva diferente, agora, relacionando-os a operação logística de uma empresa da 

área de educação, com foco na educação privada, setor que tem demonstrado crescimento 

expoente e aumento do nível de especialização nos últimos anos. De acordo com estudo da 

Federação Nacional das Escolas Particulares em parceria com a Fundação Getúlio Vargas 

(2016), até 2015 o ensino básico (Educação Infantil, Fundamental e Médio) privado no Brasil 

já correspondia a cerca de 18% do mercado educacional. Pretende-se então responder a 

seguinte pergunta: Quais os impactos da descentralização no setor de logística em uma 

empresa de educação? 

Desse modo o objetivo geral deste trabalho é analisar os impactos da 

descentralização no setor de logística em uma empresa de educação. Para tal, são abordados 

os seguintes objetivos específicos: 

a) Apresentar o processo de descentralização da logística em uma empresa de 

educação; 

b) Identificar os principais benefícios e problemas decorrentes do processo de 

descentralização da logística em uma empresa de educação. 
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A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa através de observação 

participante e estudo de caso da empresa SABER (nome fictício), que se configura como 

plataforma de educação e que comercializa material didático no Brasil e que foi escolhida 

para o estudo por recentemente passar pelo processo de descentralização da sua operação 

logística.  

Com sede em Fortaleza, a SABER foi fundada em 2004 e atua no mercado, 

oferecendo material didático, tecnologia e serviços de consultoria pedagógica e educacional. 

Conta hoje com mais de 600 escolas parceiras localizadas em todos os estados brasileiros, as 

quais atende a partir de quatro centros de distribuição, localizados nos estados do Ceará, Rio 

de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. 

A coleta de dados é feita a partir de pesquisa documental composta pelos estudos 

de viabilidade e simulação dos custos operacionais em ambos os tipos de operação 

(centralizada ou descentralizada) que consideram estimativa de crescimento do negócio, perfil 

geográfico dos novos clientes, estrutura física, equipamentos e capital humano envolvido na 

operação. Esta documentação foi obtida por intermédio do gestor de logística e também pelo 

responsável da área de projetos da empresa no momento.  

Foram realizadas também entrevistas com colaboradores da companhia a fim de 

ampliar o entendimento da operação e impactos do processo de descentralização da área de 

logística da SABER, bem como perceber as maiores dificuldades e benefícios do processo do 

ponto de vista dos mesmos. 

O trabalho em questão está estruturado da seguinte forma: na próxima seção é 

detalhado o referencial teórico, onde é abordada a temática da reestruturação e as nuances do 

setor logístico. Em seguida, é exposta a metodologia utilizada e os resultados da pesquisa com 

a análise do estudo de caso e dos impactos observados. Por fim são feitas as considerações 

finais acerca do estudo feito. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção são apresentados alguns conceitos que se fazem necessários para 

melhor entendimento deste estudo. São eles: mudança organizacional, reestruturação, 

descentralização e logística. 

 

2.1 Mudança Organizacional 

 

Em um mercado que se transforma a todo o momento, as organizações precisam 

mudar para se tornarem competitivas. ―Mudança organizacional é definida como a adoção de 

uma nova ideia ou comportamento por uma organização‖ (DAFT, 1999, p. 232). Para Bruno-

Faria (2000 apud SANTOS, 2014, p. 19), ―toda alteração, planejada ou não, ocorrida na 

organização, decorrente de fatores internos e/ou externos à mesma que traz algum impacto 

nos resultados e/ou nas relações entre as pessoas no trabalho‖ se configura como mudança 

organizacional. 

Neste mesmo contexto, Robbins (1999 apud SANTOS, 2014, p. 19), afirma que 

―são atividades intencionais, proativas e direcionadas para a obtenção de metas 

organizacionais‖. Já Wood Jr. (2009, p. 287) diz que ― mudança organizacional é qualquer 

transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou de outro 

componente, capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto da organização‖. 

Daft (1999) diz que a organização pode dispor de dois tipos de mudança 

organizacional planejada: operacional, quando os esforços da organização são direcionados 

para melhoria dos processos; e de transformação, quando ocorre de forma a reprojetar toda 

sua estrutura. Tal divisão se assemelha a tipologia usada por Silva (1999 apud BRESSAN, 

2004) que classifica os tipos de mudança entre: incremental, que trata do aumento da 

eficiência, uso dos recursos e estrutura da empresa; e institucional, que trata da mudança de 

missão e objetivos da organização. 

Para Bressan (2004), fatores externos e internos corroboram para que haja um 

movimento de mudança organizacional. Podem ser pontuados como fatores externos: política, 

crises econômicas e mudanças legais. Já por fatores internos, tem-se: desempenho, 

características dos gerentes, crescimento organizacional e mudança na estrutura 

organizacional. 

Para Araújo (2010 apud PEREIRA; ABREU, 2013, p. 5), ―a mudança sempre 

provoca o desequilíbrio na organização e, consequentemente no cotidiano das pessoas que 
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trabalham nela‖. Xavier et al., (2017) afirmam que é fundamental saber gerir o processo de 

mudanças, pois assim, evita- se desconforto e insegurança por parte dos funcionários. ―De 

maneira geral, as reações mais frequentes à mudança organizacional são de resistência. Isso 

pode se dever ao fato de que as mudanças, independentemente de seu tipo ou objetivo, não 

costumam ser bem-vindas‖ (BRESSAN, 2004, p. 7) 

Pereira e Abreu (2013, p. 5) apontam que ―as principais causas de resistência às 

mudanças são: interesses individuais, desconfiança e insegurança pessoal‖. Santos (2014, p. 

83) afirma que ―a taxa de insucesso tem como causa fundamental fatores humanos, ou seja, 

resistência natural das pessoas e lideranças despreparadas e não engajadas com a 

transformação organizacional‖.  

No quadro 1, tem-se oito táticas apontadas por Robbins et. al., (2011) como forma 

de superar essas dificuldades. 

Quadro 1 – Táticas contra resistência a mudanças 

TÁTICAS DESCRIÇÃO 

Educação e comunicação 
Comunicar aos funcionários os motivos da mudança 

ameniza os impactos de resistência. 

Participação 
Envolver as pessoas no processo de mudança, 

permitindo que participem nas tomadas de decisão. 

Apoio e Comprometimento 

Apoiar o funcionário emocionalmente com 

aconselhamento, treinamento e benefício 

remunerado pode facilitar o ajuste à mudança. 

Desenvolver relações positivas Se os colaboradores confiarem nos gerentes, será 

mais fácil implantar as mudanças. 

Implementar as mudanças de forma justa É necessário que os colaboradores entendam a 

mudança como coerente e justa. 

Manipulação e cooptação Tentativas de influência aos líderes dos grupos de 

resistência. 

Seleção de pessoas abertas a mudanças Contratar pessoas com esse perfil de personalidade 

também pode ajudar na minimização da resistência 

Coerção Uso de ameaça aos resistentes 

Fonte: Adaptado de Pereira e Abreu (2013, p. 5). 

 

Uma das formas de mudança organizacional é a reestruturação organizacional, 

tema que é abordado na próxima subseção. 

 

2.1.1 Reestruturação Organizacional 

 

Lima e Queiroz (2003, p. 95), afirmam que ―as organizações contemporâneas, ora 

visando a excelência, ora a sobrevivência, passam a buscar a sua reestruturação competitiva, 

partindo antes de tudo, para a revisão mais profunda de seus paradigmas gerenciais‖. 

Complementam dizendo que as inúmeras mudanças econômicas e o avanço das inovações 
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tornam o processo produtivo frágil, tornando as inovações e as descontinuidades constantes 

ativas no progresso.   

Para Pereira e Abreu (2013, p. 6): 

 Os processos de reestruturação são importantes para a organização, pois por meio 

deles é possível determinar claramente qual é a função de cada funcionário. Sendo 

assim, a reestruturação é uma forma de mudança na estrutura organizacional, 

promovendo adequações voltadas à melhoria nos fluxos dos processos, no 

desempenho operacional e na relação das pessoas com o trabalho.  

  

Para Silva (2016) reestruturação se trata de alterações de cunho estratégico, 

operacional, financeiro ou ainda nos ativos da empresa com objetivo de melhorar seu 

desempenho. 

Para Wrigth, Kroll e Parnell (2007), a reestruturação é vista como um conjunto de 

decisões e ações que envolvem as dimensões organizacional, financeira e de portfólio. Para os 

autores em nível organizacional a reestruturação se refere a mudança radical das atividades 

das unidades de negócio, a financeira na redução da disponibilidade de dinheiro aos 

executivos e a de portfólio ―refere-se à aquisição ou desinvestimento de unidades de negócio 

para aumentar o valor da empresa‖ (WRIGTH, KROLL, PARNELL, 2007, p. 130). 

Silva (2016) divide em dois tipos o processo de reestruturação: de ativos e do 

financiamento. O primeiro se subdivide ainda em reorganizar a estrutura produtiva, o que 

pode ser feito através da descentralização ou transmissão, e em reorganização jurídica de 

detenção de investimento.  

O processo de reestruturação precisa ser construído e requer o cumprimento de 

algumas etapas (SEIFFERT; COSTA, 2007 apud PEREIRA; ABREU, 2013): 

a) Diagnóstico – levantamento das informações, busca entender o atual momento 

da organização, pontuando os problemas; 

b) Planejamento – é proposto um novo modelo de estrutura para a organização, os 

agentes do processo, além de verificar como será a hierarquia, se haverá 

mudanças ou criação de novas posições; 

c) Implantação – coloca-se em prática o que foi planejado, ocorre a padronização 

de processos; definição de indicadores; restrições, comunica-se as mudanças a 

todos os envolvidos e os funcionários são treinados para a prática da nova 

organização do trabalho. 

d) Avaliação – Trata-se da revisita ao que foi implantando, verificação se os 

padrões estão sendo seguidos, mensuração dos resultados e pontos de 

melhoria. 
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e) Ações de melhoria – implantação de correção de falhas que não foram 

observadas durante o planejamento e que foram verificadas na etapa anterior. 

 

2.1.2 Descentralização 

―Descentralização é a menor concentração do poder decisório na alta 

administração da empresa, sendo, portanto, mais distribuído por seus diversos níveis 

hierárquicos‖ (OLIVEIRA, 2002, p. 2001).  

Chiavenato (2003) diz que quanto maior o número de decisões tomadas pelos 

níveis hierárquicos mais baixos e quanto mais importantes forem essas decisões, maior o grau 

de descentralização: ―A descentralização significa relativa autonomia e independência para 

tomar decisões. Ocorre quando nenhum controle direto é feito ao tomar-se uma decisão‖. 

(CHIAVENATO, 2003, p. 162).  

Daft (1999) conceitua esses termos dizendo que no modelo centralizado a tomada 

de decisão é posta no topo da organização, enquanto que, no modelo descentralizado, as 

decisões são diluídas em níveis mais baixos da organização. 

Para Drucker (2002), não existe uma estrutura organizacional fixa ou correta, a 

estrutura pode variar de acordo com as forças e limitações de cada época. Diz ainda que há 

naturezas de negócio que exigem um trabalho centralizado desde seu início e outros que 

precisam da congruência de suas equipes. Com a constante mudança nas organizações, é 

comum que ocorram mudanças estruturais do ponto de vista hierárquico, modificando a forma 

de tomada de decisão, de centralizada para descentralizada ou vice-versa.  

De acordo com Vasconcelos (1979, p. 101) ―a descentralização pode ser de 

autoridade, de atividade ou funcional‖.  A descentralização de autoridade ocorre quando as 

decisões são subordinadas a nível mais baixo. A descentralização de atividade, também 

classificada de geográfica, ocorre quando alguns departamentos são instalados nas unidades 

da organização com o intuito de facilitar a identificação de suas necessidades e propor 

soluções. Por sua vez, quando esses departamentos passam a responder aos encarregados 

dessas unidades, ao invés da administração central, tem-se a descentralização funcional. 

O autor complementa ainda dizendo que as três formas podem acontecer de forma 

simultânea ou não. Quando os três tipos são identificados tem – se caracterizada a 

descentralização total. 

Cury (2013) diz que o processo de descentralização é multifacetado, envolvendo 

aspectos de natureza estratégica, estrutural e comportamental.  Estratégica, quando a 

organização apesar de fortemente centralizada, sofre o processo de descentralização por ter 
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uma alta diversificação de produtos, por exemplo. De caráter estrutural, quando ocorre através 

do processo de departamentalização, onde cada área da empresa fica responsável por uma 

parcela do desenvolvimento. E comportamental, quando a tomada de decisão desce aos níveis 

mais operacionais, se distanciando do controle da alta gerência. 

Assim, como Drucker (2002), Cury (2013) afirma que é necessário que haja 

equilíbrio entre os níveis de centralização e descentralização na empresa, não há organização 

totalmente centralizada e nem descentralizada, para o autor, cabe aos dirigentes da empresa 

encontrar o ponto de equilíbrio entre as políticas organizacionais e as interferências externas. 

O grau de descentralização pode variar de empresa para empresa, como explica 

Andrade e Amboni (2010, p. 221): 

Determinar se uma organização é ou não centralizada ou descentralizada é uma 

questão de grau. Não existe nenhuma forma absoluta para distinguir uma 

organização centralizada de uma descentralizada. Toda organização é, até certo 

ponto, centralizada, da mesma forma que é, até certo ponto, descentralizada. Não 

existe uma organização em que nenhuma autoridade seja delegada, em que todas as 

decisões sejam tomadas pelo nível estratégico; da mesma forma, não existe uma 

organização em que todas as decisões sejam tomadas por subordinados.  
 

No entanto, Dale (1955 apud CURY, 2002) apresenta alguns critérios que podem 

ser usados para determinar um elevado grau de descentralização de uma empresa, tais como: 

a) Maior número de decisões tomadas por níveis hierárquicos mais baixos; 

b) Nível elevado de importância das decisões tomadas nos níveis mais baixos; 

c) Maior número de funções afetadas por tais decisões; 

d) Os níveis mais baixos consultam poucas pessoas a tomada de decisão. 

Daft (1999) e Chiavenato (2003) concordam que alguns fatores contribuem para a 

descentralização, dentre eles: um ambiente de mudanças e incertezas, pois a descentralização 

favorece a rapidez na solução de problemas; que tal prática esteja alinhada com a estratégia da 

organização (novos negócios, aumento da carteira de clientes); e que a empresa e o mercado 

estejam em uma época de estabilidade, em ambientes de instabilidade recomenda-se a tomada 

de decisão centralizada. 

Alguns outros fatores favorecem o processo de descentralização, segundo Oliveira 

(2002), são eles: 

a) Volume de trabalho da alta administração elevado; 

b) Morosidade na tomada de decisão que pode ser ocasionada pelo ponto anterior; 

c) Maior ênfase da empresa na relação mercado x produto; 

d) Como forma de encorajar o desenvolvimento dos gerentes de níveis médios;  

e) Como forma de proporcionar maior participação, comprometimento. 
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De acordo com Cordiner (1956 apud OLIVEIRA, 2002) existem princípios que 

devem ser seguidos para que se efetive o processo de descentralização. Dentre os quais, temos 

que para que a descentralização se confirme é preciso que haja delegação real da autoridade, o 

que só é possível se houver confiança na capacidade de decisão daqueles que estão nessa 

posição por parte da alta gestão. O autor diz ainda que o processo só terá sucesso caso a 

autoridade e responsabilidade da tomada de decisão for reconhecida por todos os níveis.  

Cury (2013, p. 213) ressalta que,  

Para a plena eficácia da descentralização, é inegável a importância de um programa 

integrado de treinamento gerencial, envolvendo todos os escalões da empresa, 

possibilitando, assim, uma adaptação progressiva a problemas gerenciais e a técnicas 

de tomada de decisões, de complexidade e de consequências sucessivamente 

maiores, permitindo, inclusive, a escolha de futuros executivos para os níveis mais 

elevados. 

 

Como foi dito, não é indicado que uma organização tenha seu processo 

inteiramente de modo centralizado ou descentralizado. No entanto, existem fatores que 

favorecem um ou outro cenário, abaixo segue quadro que detalha os condicionantes do ponto 

de vista estrutural que favorecem o processo descentralizado na visão de Cury (2002): 

Quadro 2 – Condicionantes da estrutura organizacional e fatores de descentralização. 

CONDICIONANTES DA ESTRUTURA SITUAÇÃO QUE FAVORECE A DESCENTRALIZAÇÃO 

OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 

- Clareza dos objetivos 

- Aceitação dos objetivos 

- Facilidade de medir os resultados 

- Facilidade de estabelecer as ações para alcance dos resultados 

NATUREZA DAS ATIVIDADES E DA 

TECNOLOGIA 

- Maior diversificação das atividades 

- Menor interdependência das atividades 

AMBIENTE EMPRESARIAL 

- Menor flutuação da demanda 

- Maior volume de demanda de serviços 

- Maior turbulência 

- Maior dispersão geográfica 

- Maior dificuldade de comunicação 

FATOR HUMANO 

- Maior capacidade técnica 

- Maior capacidade de coordenação 

- Maior grau de informalidade na estrutura 

- Melhor clima organizacional 

Fonte: Oliveira (2002, p. 202) 

 

Dois conceitos, que embora diferentes, são confundidos são os de 

descentralização e delegação. 

―Delegação é a transferência de determinado nível de autoridade de um chefe para 

seu subordinado, criando a correspondente responsabilidade pela execução da tarefa 

delegada‖ (OLIVEIRA, 2002, p. 192). Chiavenato (2003), no entanto, acrescenta que deve 
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haver delegação não só de autoridade, mas também de responsabilidade, para o autor, apenas 

designar tarefas não caracteriza delegação.  

Cury (2013, p. 215) diz que ―a delegação em sua essência, envolve uma 

responsabilidade dupla‖, pois, ao mesmo tempo em que a pessoa a quem se delega se torna 

responsável pela atividade, o superior continua responsável por fazer com que tal atividade se 

cumpra. Enquanto a descentralização se caracteriza como algo sistemático e organizacional, 

tem ligação com o cargo, caráter impessoal e de longo prazo, a delegação tem caráter mais 

pessoal, informal e transitório (CURY, 2003). 

Como todo processo de mudança, a descentralização apresenta vantagens e 

desvantagens, abordadas a seguir. 

 

2.1.2.1 Vantagens e desvantagens da descentralização 

 

São variadas as vantagens da estrutura descentralizada, entre elas pode-se destacar 

as seguintes: 

a) a tomada de decisão ocorre de modo mais rápido e com menos risco, devido a 

proximidade dos problemas (OLIVEIRA, 2002; CHIAVENATO, 2003; CURY, 

2013); 

b) os executivos da alta gerência passam a dedicar seu tempo a questões de cunho 

mais estratégico, uma vez que as decisões operacionais passam aos níveis mais 

baixos (CHIAVENATO, 2003; CURY, 2013); 

c) maior grau de motivação e comprometimento; além de proporcionar maior 

desenvolvimento dos colaboradores no âmbito administrativo e decisório 

(OLIVEIRA, 2002; CHIAVENATO, 2003) 

d) diminuição dos conflitos entre os diferentes níveis hierárquicos da organização 

(OLIVEIRA, 2002); 

e) otimização dos custos, uma vez que a unidade descentralizada tem maior 

autonomia na tomada de decisão (CHIAVENATO, 2003). 

Para Oliveira e Avila (1999, p. 129): 

A descentralização, além da tentativa de tomar o processo decisório mais ágil e de 

melhor qualidade, representa uma resposta para a falta de tempo ou mesmo 

desconhecimento da administração de topo, em relação aos diversos ramos em que a 

empresa passou a atuar com maior autonomia decisória, em níveis hierárquicos mais 

baixos, a alta gerência se libera de atividades do dia – a – dia e fica com mais tempo 

para atividades de caráter mais estratégico. 
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Por outro lado, a estrutura descentralizada também apresenta desvantagens e 

desafios a quem está inserido neste tipo de estrutura, a seguir destacamos algumas: 

a) dificuldade na comunicação e na coordenação entre os diferentes 

departamentos que tem interdependência (OLIVEIRA, 2002; CHIAVENATO, 

2003); 

b) ineficiência no aproveitamento dos recursos humanos, de estrutura ou 

processos (OLIVEIRA, 2002); 

c) dificuldade ou falta de uniformidade nas decisões, a padronização e a 

uniformidade dos processos reduz custos operacionais, o que pode ser perdido 

em uma estrutura descentralizada (OLIVEIRA, 2002; CHIAVENATO, 2003). 

Cury (2013, p. 211) enfatiza que ―optando pela descentralização, a empresa 

resolve alguns problemas, mas há outros: alguns lucros da especialização ficam perdidos; 

sacrifica-se, frequentemente, as economias de escala, e se criam novos problemas de 

coordenação‖. 

 

2.2 Logística e Logística Integrada 

 

Durante muito tempo a logística foi negligenciada pelas organizações, tendo suas 

atividades direcionadas a outras áreas como marketing, produção e vendas e ainda hoje recebe 

denominações diferentes dentro do ambiente empresarial, como transporte, suprimentos, 

administração de materiais e distribuição física (BALLOU, 1993).  

Atualmente esse cenário vem mudando e as definições de logística têm ficado 

mais claras. Para Viana (2009, p. 45), ―logística é uma operação integrada para cuidar de 

suprimentos e distribuição de produtos de forma racionalizada, o que significa planejar, 

coordenar e executar todo o processo, visando à redução de custos e ao aumento da 

competitividade da empresa‖. 

Dias (2010, p. 1) complementa dizendo que ―a logística engloba o suprimento de 

materiais e componentes, a movimentação e o controle de produtos e o apoio ao esforço de 

vendas dos produtos finais, até a colocação do produto acabado para o consumidor‖. 

Almeida e Schluter (2012) dizem que a logística compreende todo o fluxo de 

materiais, desde a aquisição da matéria-prima até a entrega do produto final ao usuário, muito 

embora a maioria das empresas só controle diretamente parte da distribuição física de seus 

produtos. Distribuição física, por sua vez, é caraterizada pelos autores como ―parte de um 
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sistema logístico no tocante à movimentação interna de materiais ou produtos, das fontes ao 

comprador‖ (ALMEIDA; SCHLUTER, 2012, p. 58).  

Ballou (1993) acrescenta, que além do fluxo de materiais a logística compreende 

também o fluxo de informações que garante que bens e serviços sejam postos em movimento 

afim de atender o nível de serviço adequados aos clientes e o custo pretendido. 

Razzolini Filho (2012, p. 215), acrescenta que:  

A logística é uma área funcional importante para o bom funcionamento das 

organizações, uma vez que tem a responsabilidade de gerenciar fluxos físicos, 

informacionais e financeiros, relacionados com as transferências de bens (produtos e 

serviços) desde uma fonte de origem até um destino final. 

 

Para Cristopher (1997 apud RAZZOLINI FILHO, 2012, p. 215): 

Logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e 

armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de informações 

correlatas) através da organização e seus canais de marketing, de modo a poder 

maximizar as lucratividades presente e futura através do atendimento dos pedidos a 

baixo custo. 

 

Nota- se que os autores entendem que a logística compreende o fluxo de material 

desde sua aquisição até a entrega final ao cliente, divergem, no entanto, em uma questão, no 

tocante estratégico da área. Para Cristopher (1997 apud RAZZOLINI FILHO, 2012) a 

logística tem papel estratégico dentro da organização. 

 Como já observado até aqui, a logística compreende uma série de atividades, 

estas classificadas por Ballou (1993) em: 

a) Primárias – aquelas essenciais para se atingir o objetivo de custo e nível de 

serviço. São elas: 

1. Transportes: se referem às formas de movimentação dos materiais em 

diferentes modais (rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo). Cabe a 

administração dessa atividade a definição quanto a tipos, roteiro e 

capacidade dos veículos; 

2. Manutenção de estoques: visa atender de forma ágil a demanda que surgir. 

Por representarem uma das maiores parcelas de custo logístico, esta 

atividade é considerada chave. Cabe a administração de estoques manter o 

menor nível de estoque possível, desde que suficiente para atendimento das 

necessidades dos clientes; 

3. Processamento de pedidos: atividade que representa menor custo, se 

comparada com as anteriores, no entanto, fundamental, pois dá início ao 

processo de movimentação e entrega de produtos e serviços ao cliente. 

b) Apoio - dão suporte as atividades primárias. São elas: 



 

23 

1. Armazenagem: espaço necessário para manter os estoques, envolve 

localização, arranjo físico, configuração do armazém; 

2. Manuseio de materiais: relacionada a movimentação do produto no local de 

estocagem; 

3. Embalagem de proteção: visa garantir a movimentação dos produtos sem 

danificá-los; 

4. Obtenção: atividade que disponibiliza o produto para a logística. 

Compreende quantidades a serem adquiridas, programação de aquisição e 

forma que o produto é comprado; 

5. Programação de produto: trata do fluxo de saída do produto. Onde e quando 

será fabricado; 

6. Manutenção de informação: trata-se da base de dados da operação que 

compreende as informações acerca de custo e desempenho essenciais ao 

planejamento e controle logístico corretos. 

Como pode se observar pelos conceitos acima mencionados e pelas atividades 

atribuídas à logística, esta se trata de um processo integrado e que tem ganhado papel 

estratégico nas empresas. Dentre um dos fatores que geram vantagem competitiva para as 

empresas, destaca-se a integração da cadeia logística, entendendo-se que a entrega do produto 

ao cliente final depende de cada empresa que forma a cadeia produtiva ou logística. Pois, caso 

um dos elos do processo não atenda a qualidade esperada, o esforço desprendido pelos outros 

agentes do processo não será reconhecido (CAMPOS, 2010). Para Ballou (1993, p. 37), ―a 

logística ocupa posição intermediária entre produção e marketing‖, cabendo ao profissional de 

logística atuar junto às atividades de interface entre uma área e outra. 

Campos (2010) ressalta que toda empresa é um sistema aberto que interage com o 

meio externo, de onde retira os recursos necessários para seu funcionamento. Esse sistema é 

formado por subsistemas que podemos denominar como setores e departamentos cuja 

integração se faz essencial para o bom funcionamento da cadeia. Para o autor, no caso da 

logística, esses subsistemas são formados por suprimentos, produção e distribuição, onde 

além de cuidar do fluxo de matérias-primas, estoque de produtos em processo e produtos 

acabados, se preocupa também com os fluxos financeiros e de informação. Assim, é 

necessária a integração de todas as etapas da cadeia, caracterizadas pelo autor do seguinte 

modo: 

a) Logística de Suprimentos – abastecimento de todos os materiais necessários a 

operação. Encerra-se a partir de aprovado o recebimento dos materiais; 
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b) Logística de Produção ou Interna – compreende a movimentação de material 

da produção até sua finalização e disponibilidade para venda; 

c) Logística de distribuição – responsável pelo fluxo do produto até a entrega 

final ao cliente.  

Segundo Bowersox e Closs (2001 apud FERREIRA; ALVES, 2005), o fluxo se 

estabelece a partir das informações dos clientes que se transformam em previsões e pedidos 

de venda, que por sua vez, viram insumos para os planos de compra e produção. Uma vez 

concretizado o recebimento de materiais, o fluxo de bens de valor agregado que resultará na 

entrega de produtos acabados até o cliente se materializa. Nesse momento, tem-se a relação 

entre fluxo de materiais e fluxo de informações.  

Figura 1 – Logística Integrada 

 

Fonte: Bowersox e Closs (2001 apud FERREIRA; ALVES; 2005, p. 436) 

 

O controle do sistema logístico se manifesta de maneiras diferentes a depender da 

organização, de como está sua estrutura e seus objetivos, caracterizados em pelo menos três 

componentes dessa cadeia: estoques, transportes e distribuição física. 

 

2.2.1 Estoques  

 

A administração de estoques é uma das atividades mais importantes dentro do 

processo logístico e que demonstra maior desafio. Ao mesmo tempo em que é fundamental 

para garantir o atendimento aos clientes, a manutenção de estoques representa um alto custo 

dentro da cadeia, cabe então aos gestores encontrarem o equilíbrio entre a minimização dos 

estoques e garantir o nível de serviços pretendidos pelos clientes. (DIAS, 2010). ―O estoque 
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pode ser entendido como o conjunto de mercadorias e materiais adquiridos pela empresa para 

serem beneficiados, revendidos ou utilizados‖ (SIQUEIRA, 2009, p. 31).  

Viana (2009, p. 109-110) define estoques como: 

Materiais, mercadorias ou produtos acumulados para utilização posterior, de modo a 

permitir o atendimento regular das necessidades dos usuários para a continuidade 

das atividades da empresa, sendo o estoque gerado, consequentemente, pela 

incapacidade de prever-se a demanda com exatidão. 

 

Existem algumas classificações quanto aos tipos de estoques. Para Dias (2010), os 

estoques posem ser classificados como: 

a) Estoques de matéria-prima: materiais necessários para a produção de produtos 

acabados; 

b) Produtos em processo: materiais que estão sendo usados durante o processo de 

produção; 

c) Produtos acabados: itens produzidos, mas que não foram vendidos ainda; 

d) Materiais auxiliares e de manutenção: peças de manutenção e outros materiais 

auxiliares que em caso de falta podem interromper a produção dos produtos 

acabados; 

Ballou (1993) atribui ao estoque às funções de melhorar o nível de serviço, 

incentivar economias na produção, nas compras e no transporte, ser fator de proteção em 

épocas de incerteza da demanda e servir de segurança em momentos de contingências.  

De acordo com Siqueira (2009), a percepção da qualidade pelos clientes através 

do estoque ocorre a partir da observação de alguns fatores, como disponibilidade de materiais, 

integridade, velocidade no atendimento e precisão das informações. O autor lembra ainda que, 

diferentemente do que se imagina, ter o maior nível de serviço não é o ideal, pois, para que 

isso ocorra estão implícitos investimentos e gastos que podem ser direcionados a outras 

esferas, como investir em equipamentos ou gastos com folha de pagamento. Desse modo é 

preciso chegar a um equilíbrio, de forma a obter o melhor nível de serviço possível desde que 

de forma sustentável. 

Como dito, administrar os estoques da companhia exige esforço e estratégia, um 

dos trade-offs mais recorrentes dessa atividade é sobre a alocação de estoques, ou seja, 

analisar se os estoques serão centralizados ou descentralizados.  

Para Wanke (2001, p. 12): 

A centralização dos estoques significa postergar ao máximo o transporte dos 

produtos, só sendo movimentados quando o cliente final colocar seu pedido. Por 

outro lado, descentralizar os estoques significa antecipar seu 

transporte/movimentação por outras instalações intermediárias no presente 

momento, com base em previsões de vendas futuras. 
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Em outras palavras, centralizar ou descentralizar, significa definir se os estoques 

serão alocados em um ou mais armazéns ou centros de distribuição. Tal decisão leva em 

consideração alguns fatores importantes, tais como, giro de estoque, lead time do fornecedor, 

valor dos produtos e disponibilidade exigida pelo mercado (VIEIRA, 2009). Para o autor é 

preciso avaliar o impacto de cada uma dessas variáveis para definir a localização dos 

estoques. 

Vieira (2009), ressalta que a relação entre giro de estoques e descentralização é 

diretamente proporcional, pois quanto maior o giro do material, maior a resposta de 

atendimento e menor o volume estocado, juntando a isso, que o custo fixo de armazenagem 

desses materiais é menor em comparação com materiais de giro baixo.  

A mesma relação pode ser observada quando se analisa o tempo de ressuprimento, 

quanto maior for esse lead time, maior tendência a descentralização, pois dessa forma, 

acelera-se o atendimento. Vieira (2009) lembra, no entanto, que é preciso avaliar a 

compensação de custos nessa operação, se vale a pena a abertura de um novo armazém, em 

detrimento da redução do lead time. O autor complementa ainda dizendo que quando se fala 

sobre o valor agregado do produto, a tendência é que quanto maior este valor, a organização 

opte pela centralização dos estoques, devido aos altos custos de oportunidade envolvidos. A 

descentralização nesses casos leva a altos níveis de estoque de segurança e consequentemente 

ao aumento dos custos decorrentes deste aumento. 

 Outro fator que deve ser avaliado é o nível de serviço pretendido, quanto maior o 

nível de serviço, maior tendência à descentralização, disponibilizando os materiais mais 

próximos dos clientes, e mais uma vez o autor ressalta a importância de checar se o lead time 

de fornecimento é compatível com o nível de serviço pretendido. 

Segundo Bowserx e Closs (1996 apud FARIA, 2016, p. 20 - 21),  

A descentralização dos estoques permite um atendimento mais rápido ao cliente, 

considerando que os produtos estão alocados em locais mais próximos, elevando 

assim o nível de serviço oferecido aos mesmos. Alocar os estoques mais próximos 

aos clientes pode ser uma boa estratégia quando não se tem dados disponíveis em 

tempo real sobre a procura pelo produto, pois assim antecipa-se à demanda e evita-

se o não atendimento de pedidos.  

 

Na visão de Ballou (1993), a descentralização dos estoques, embora provoque um 

aumento nos custos de armazenagem e operação dos materiais, já que se tende a ter um 

crescimento nos níveis de estoque de segurança, reduz o custo envolvido em transporte e 

aumenta o nível de serviço oferecido. Com um maior número de depósitos próximos dos 

clientes é possível diluir os custos do transporte fracionado (em pequenos volumes), pois o 
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responsável pela logística pode consolidar os volumes a um menor custo de transporte até 

seus armazéns: ―Partindo dos depósitos, as mercadorias precisam ser movimentadas apenas 

por curtas distâncias com os fretes maiores de carga parcial. Os custos adicionais de 

estocagem são mais do que compensados pelo menor custo global de transporte‖ (BALLOU, 

1993, p.42). 

O Quadro 3 compara as estratégias de alocação de estoques em relação aos 

critérios de atendimento de pedidos, localização dos centros de distribuição, transporte e 

estoque. 

  

Quadro 3 - Comparação entre as estratégias de alocação de estoque 

CRITÉRIOS ESTOQUES CENTRALIZADOS ESTOQUES DESCENTRALIZADOS 

Atendimento 

aos pedidos 

Política de resposta rápida ao pedido. Neste 

caso, o fluxo de mercadorias é puxado pela 

demanda. O processo de distribuição só é 

iniciado quando houver um pedido. Segue a 

filosofia just in time. 

Política de antecipação à demanda. Neste 

caso, o fluxo de mercadorias é empurrado 

para o mercado consumidor e as estimativas 

de consumo são feitas com base em 

previsões de demanda. 

Localização 

do centro de 

distribuição 

A localização do CD tende a ser mais 

afastada dos clientes e mais próxima dos 

fornecedores, o que aumenta o lead time de 

resposta ao pedido do cliente. 

Os Cd’s são situados mais próximos aos 

clientes de maneira a reduzir o lead time de 

resposta. 

Transporte 

Necessidade da utilização de transporte 

expresso para atender aos pedidos dentro do 

prazo estabelecido. Isso resulta em maiores 

custos relacionados ao transporte. 

Não há necessidade de se utilizar o 

transporte expresso, uma vez que o CD está 

localizado próximo ao cliente. Há uma 

utilização intensiva de carregamentos 

consolidados, o que diminui os custos de 

transporte. 

Estoque 

Nível de estoques menores, uma vez que o 

estoque de segurança da rede logística 

aumenta em função do número de CD’s. 

Altos níveis de estoque em função dos 

estoques de segurança necessários em cada 

um dos CD’s. Por conseguinte os custos 

fixos relacionados à manutenção de estoques 

são maiores. 

Fonte: Faria (2016, p.23). 

 

Os estoques têm grande representatividade nas organizações devido a sua relação 

direta com os custos e atendimento a clientes. Junto a eles, outro componente de elevada 

importância dentro da cadeia são os transportes, tema que abordaremos na próxima seção. 

 

2.2.2 Transportes 

 

De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral (2016), que 

levantou a representatividade dos custos logísticos nas empresas brasileiras, este representava 

em 2015, 11,3% dos custos operacionais, percentual bastante significativo e que demonstra o 

motivo de nos últimos anos, esta área ter ganhado maior visibilidade nas organizações.  
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―O sistema de transportes e distribuição de produtos de uma empresa sempre foi 

importante e complexo. O transporte é um considerável elemento de custo de toda a atividade 

industrial e comercial‖ (DIAS, 2010, p. 333). Diante disso, as empresas têm procurado 

alternativas de baratear seus custos de transportes, como a intermodalidade e a terceirização. 

Segundo afirma Ballou (1993), os modais de transporte podem ser utilizados das 

mais variadas formas: modais combinados (intermodalidade); terceirização ou um único meio 

de transporte. A definição do transporte deve considerar aquele que apresente o melhor 

equilíbrio entre custo e qualidade do serviço oferecido. 

 São cinco os modais de transporte: rodoviário; ferroviário, aéreo; hidroviário 

(aquaviário) e o dutoviário. Dias (2010) utiliza classificação mais simplificada: transporte 

aquaviário, terrestre e aéreo. Já Viana (2009) caracteriza os tipos de modais de acordo com a 

velocidade que se deseja nas entregas. 

No Quadro 4 segue comparativo entre os modais, para melhor entendimento. 

 

Quadro 4 – Comparativo modais de transporte 

MODAL VANTAGENS DESVANTAGENS 

Rodoviário 

Entrega direta (porta a porta); 

Flexibilidade nos serviços; 

Melhor custo x benefício para médias e 

pequenas distâncias. 

Sujeito a atrasos devido a trânsito e condições 

das estradas; 

Unidade de carga limitada; 

Custo elevado para longas distâncias. 

Ferroviário 

Baixo custo para longas distâncias; 

Terminais próximos a áreas de produção; 

Destinado a produtos com baixo valor 

agregado; 

Transporte de grandes volumes em um mesmo 

tempo. 

Sem flexibilidade de percurso; 

Horários pouco flexíveis; 

Custo elevado para pequenas distâncias; 

Necessidade de transbordo. 

Aéreo 

Ideal para cargas com pouco volume; 

Rapidez na entrega 

Boa localização dos aeroportos. 

Custo elevado em relação aos demais; 

Capacidade de carga limitada. 

Aquaviário 

Elevada capacidade de carga; 

Movimentação internacional de cargas com 

baixo custo variável. 

Tempo de entrega e de descarga elevado. 

Fonte: Elaborado com base em Ballou (1993); Dias(2010) e Viana (2009). 

 

Para Ballou (1993), quatro critérios devem ser levados em consideração na 

definição do serviço de transporte que será utilizado: custo, tempo médio de entrega, tempo 

de trânsito e sua variação e perdas e danos. 

Custo compreende a soma de todos os custos relevantes para execução do 

transporte, no caso de terceiros é o custo de transporte mais as taxas inerentes ao serviço, e no 

caso do transporte próprio, pode-se citar combustível, pneus, manutenção, mão de obra e 

depreciação como exemplos. 
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Tempo médio de entrega se refere ao tempo médio para transporte da carga do 

ponto de origem até o destino. Tempo de trânsito trata-se da variação no tempo de viagem, 

decorrente de mudanças climáticas, número de paradas e tempo necessário para consolidação 

de cargas. 

Em relação a perdas deve ser avaliada a capacidade dos transportadores em 

proteger as cargas. É preciso também considerar as perdas intangíveis, pois, mesmo que o 

transportador reponha o valor referente aos danos da mercadoria, o desgaste de uma entrega 

atrasada ou em más condições de uso remete a um inconveniente ao cliente ou mesmo maior 

custo de estoque. 

Wanke (2001, p. 13) considera que na escolha do modal a relação entre densidade 

de custos e amplitude de vendas deve ser considerada: 

As implicações de uma baixa densidade de custos adicionados estão relacionadas à 

escolha de modais de transporte cujo custo unitário seja compatível, no máximo 

igual, à densidade de custos. Neste caso, modais de transporte mais lentos e baratos 

como o ferroviário e o marítimo possuem maior capacidade de carregamento, 

permitindo gerar escala para reduzir os custos unitários. As implicações de uma alta 

amplitude de vendas estão relacionadas a um modal de transporte que forneça 

flexibilidade suficiente para acompanhar as variações na demanda, minimizando as 

chances de decisões equivocadas como mandar quantidades erradas, do produto 

errado para o local errado. Neste caso, modais de transporte mais rápidos e caros 

como o aéreo e o rodoviário possuem menor capacidade de carregamento, 

permitindo a consolidação em menor tempo e gerando flexibilidade necessária para 

acompanhar variações de demanda.  

 

Segundo Dias (2010), outra importante decisão que a organização precisa tomar 

em relação a transportes é a utilização de frota terceirizada ou frota própria, tal decisão não é 

simples, pois, não há regras definidas. Cada empresa tem sua particularidade e o que faz 

sentido a uma pode não ser o ideal a outra. Nesse sentido, o autor defende que o profissional 

responsável por essa área de transportes deve ser especializado e ter profundo conhecimento 

sobre as demais áreas da empresa. 

Ballou (1993) ressalta que no caso da adoção do frete próprio alguns objetivos são 

esperados como um melhor desempenho operacional, maior flexibilidade, maior capacidade 

de transportes e custos menores. Para empresas que tem alto volume de carga, em muitos 

casos, faz mais sentido adotar frota própria, no entanto, para algumas empresas que tem 

volume reduzido, essa alternativa se faz necessária, principalmente quando a companhia 

requer uma entrega altamente especializada, com algum equipamento específico, que tenha 

total disponibilidade, requisitos que nem sempre, transportadoras terceirizadas podem dispor. 

Outro ponto levantado por Dias (2010) que deve ser levado em consideração para 

uma boa análise de transportes é a natureza das compras efetuadas pela empresa. Em sua 



 

30 

maioria, os departamentos de compras optam pelo frete CIF (por conta do remetente). No 

entanto, esta realidade vem mudando devido à elevação dos custos de transporte e os 

departamentos de compra tem feito a opção pelo frete FOB (por conta do comprador). Dias 

(2010, p. 334-335) ressalta: 

Embora as duas condições de compra continuem a ser praticadas, todos os negócios 

FOB trarão novo encargo para os responsáveis pela administração de materiais: a 

escolha do transportador. Nas compras FOB, caberá ao comprador estabelecer uma 

política de transporte que lhe permita manter custos adequados, ao mesmo tempo em 

que terá de responder pela eficiência da operação para que seus insumos cheguem ao 

almoxarifado nos prazos necessários à manutenção dos estoques. 

 

2.2.3 Distribuição física 

 

“Distribuição física é o ramo da logística empresarial que trata da movimentação, 

estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da firma‖ (BALLOU, 1993, p. 

40). Para o autor, a distribuição física tem como insumos os bem-acabados ou semiacabados, 

ou seja, aquelas mercadorias que estão disponíveis para venda. Estas passam a ser de 

reponsabilidade da logística desde que finalizada sua produção até o momento que é 

transportado e entregue, ora em intermediários, ora nos clientes finais.  

Dias (2010, p. 462) caracteriza distribuição se utilizando dos termos bastante 

comuns: ―é ter o produto certo, em lugar certo, na quantidade correta, no tempo certo e ao 

menor custo‖. Atribui ainda uma segunda definição, na qual a caracteriza como a utilização 

dos canais disponíveis de modo a maximizar os lucros da empresa mantendo o equilíbrio 

entre custos e satisfação dos clientes. 

Para Razzolini Filho (2012, p. 243), ―a distribuição física visa sempre criar a 

utilidade espacial e temporal aos produtos, de forma eficaz e lucrativa‖. Já Campos (2010, p. 

73), resume bem o papel da distribuição: ―Em uma cadeia de abastecimento, a Logística de 

Distribuição é responsável por fazer o produto final chegar ao cliente, conforme as condições 

estabelecidas em contrato com o departamento comercial da empresa‖. 

Entendendo a importância da distribuição como das atividades que mais geram 

valor para os clientes, é preciso considerar também sua complexidade. Ballou (1993) elenca 

cinco questões que precisam ser avaliadas para o entendimento maior desse contexto. São 

elas: 

a) Qual serviço de transporte deve ser utilizado para movimentar os produtos a 

partir da fábrica? E a partir do armazém? 
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b) Quais procedimentos de controle devem ser empregados para os itens de 

inventário? 

c) Onde devem localizar-se os depósitos, quais dimensões devem ter e quantos 

armazéns são necessários? 

d) Quais arranjos para comunicação de pedidos devem existir? E qual 

comunicações pós – pedido são necessárias? 

e) Qual nível de serviço deve ser providenciado para cada item de produto? 

Como o próprio autor afirma, responder a essas perguntas não é tarefa simples, é 

preciso entender de forma coordenada todas as etapas do processo logístico e suas interações. 

Alguns dos conceitos importantes que devem ser considerados são os de compensação de 

custos, custo total e sistema total. 

Compensação de custos se relaciona ao entendimento que por muitas vezes os 

modelos de custos das diferentes atividades logísticas entram em conflito. Por exemplo, 

quando se tem um maior número de depósitos o custo de frete diminui, no entanto, o custo de 

armazenagem e processamento dos pedidos aumenta. É preciso então que haja um 

balanceamento dos custos de modo ao alcance do menor custo para o sistema (BALLOU, 

1993). 

Ballou (1993. p. 45) destaca: ―O conceito de custo total reconhece que os custos 

individuais exibem comportamentos conflitantes, devendo ser examinados coletivamente e 

balanceados no ótimo‖. Ou seja, nem sempre o equilíbrio estará no menor custo de cada uma 

das atividades, mais uma vez é preciso balancear os custos de modo a conseguir o melhor 

custo para as atividades de transporte, processamento de pedidos e armazenagem possível.  

Por fim, Ballou (1993) expõe o conceito de sistema total, que visa analisar os 

custos não só de modo a seu impacto na logística, mas no sistema da organização como um 

todo. Analisando da perspectiva global qual a melhor decisão a ser tomada. 

Campos (2010) destaca a importância dos canais de distribuição dentro da cadeia 

logística, que são os responsáveis por levar o produto deste os fornecedores até o cliente final. 

Estes canais compreendem desde a compra, produção, armazenagem até pesquisa de 

satisfação. 

Novaes (2004 apud CAMPOS, 2010), classifica em três tipos, os canais de 

distribuição: verticais, híbrido e múltiplo e os caracteriza do seguinte modo: 

a) Verticais: o fabricante produz o produto, vende ao atacadista, que vende ao 

varejista e por fim este vende ao cliente final; 

b) Híbrido: nesse caso a empresa tem vários canais de distribuição. 
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c) Múltiplo: aplica-se a empresas que trata com consumidores de diferentes 

características, e por isso os atende de diferentes canais. As empresas que adotam 

o canal múltiplo têm o desafio de lidar com os conflitos originados de quando um 

cliente de um determinado canal tenta adquirir o produto de outro. 

Após aprofundar sobre o que diz a literatura sobre as características da 

descentralização, seus tipos e as vantagens e desvantagens comuns ao processo, definir 

logística e alguns de seus componentes (estoques, transportes e distribuição física), na 

próxima seção é exposta a metodologia utilizada para coleta de dados e posterior análise da 

questão levantada.  
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3 METODOLOGIA 

 

O estudo em questão foi realizado a partir de pesquisa documental, observação 

participante e posterior elaboração de estudo de caso.  

Denzin (1989 apud Flick, 2009, p. 207) define observação participante como 

―uma estratégia de campo que combina, simultaneamente, a análise de documentos, a 

entrevista de respondentes e informantes, a participação e a observação diretas e a 

introspecção.‖ 

Aliado a pesquisa documental foi realizado estudo de caso sobre o processo de 

descentralização logística de uma empresa de educação, considerando como ocorreu o 

processo, bem como suas vantagens e desvantagens a operação da companhia. 

Foram consultados os seguintes documentos para a coleta de dados: cronograma 

do projeto, plano de ação da implantação e planilhas de controle de indicadores, cedidos pelo 

gerente de logística da SABER. 

Na coleta de dados, além da consulta aos documentos acima, foram realizadas 

entrevistas com alguns colaboradores que participaram do processo de descentralização da 

área de logística da SABER. Foram feitas um total de cinco entrevistas individuais com os 

seguintes funcionários: analista de projetos logísticos atual, analista de projetos da época da 

segunda fase da implantação (atual analista de qualidade gráfica), supervisor de logística do 

centro de distribuição do Rio de Janeiro e com o gerente de logística da SABER. 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente, com exceção da realizada com o 

supervisor de logística do Rio de Janeiro, a qual foi feita via Skype e o objetivo das mesmas 

foi que os participantes apresentassem como ocorreu o processo de descentralização da 

operação logística na empresa e identificassem os benefícios e dificuldades decorrentes do 

processo de descentralização da operação logística em uma empresa de educação. 

Não houve roteiro pré-definido para as entrevistas, foi solicitado aos participantes 

que descrevessem o processo de descentralização da operação da SABER e as vantagens e 

desvantagens do processo até então, segundo seus pontos de vista. As respostas foram 

gravadas e transcritas de modo a serem analisadas posteriormente.  

Além da coleta de dados documental, a pesquisa contou com a observação 

participante da autora deste estudo, que atua como assistente de logística na SABER e que 

participou das três etapas do processo de descentralização em nível operacional.  

A análise dados foi feita comparando os dados obtidos através dos documentos e 

das transcrições das entrevistas, ao que diz a literatura, de modo a perceber se o processo de 
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descentralização da SABER estava de acordo com o proposto ou apresentava discrepâncias, o 

que foi pontuado na seção de resultados desse estudo. 

Foram analisados também a evolução dos indicadores de logística adotados pela 

SABER (erros operacionais e prazos de entrega) no período em que a operação era 

centralizada, durante a descentralização até os dias atuais.  

Ressalta-se que não serão expostos dados relativos a custos e valores envolvidos 

na operação logística da organização. De modo a preservar o sigilo das informações da 

empresa, serão expostos apenas dados percentuais. Além disso, a empresa será denominada no 

presente estudo pelo nome fictício SABER, que foi escolhida para esse estudo por se tratar de 

uma empresa da área educacional e por recentemente passar pelo processo de 

descentralização da sua operação logística. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Nesta seção, é descrito o estudo de caso desenvolvido nessa pesquisa, desde a 

estrutura da empresa, como sua operação ocorre, as fases do processo de descentralização que 

a empresa passou, até as vantagens e dificuldades encontradas. 

 

4.1 Sobre a Empresa 

 A SABER Plataforma de Ensino, foi fundada em 2004 e possui sede e centro de 

distribuição localizados em Fortaleza. Possui ainda escritório na cidade de São Paulo e mais 

três centros de distribuição nas cidades de Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ) e São José 

(SC). A empresa oferece serviços que compreendem conteúdo e tecnologia a mais de 600 

escolas em todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. 

Os produtos oferecidos abrangem desde material didático, sistema de avaliações, 

simulados e consultoria pedagógica e educacional, que atendem das séries do infantil ao pré-

universitário e tem como público alvo instituições de educação básica privada, em sua maioria 

compreendida entre as classes A e B. 

O principal produto comercializado hoje pela SABER Plataforma de Ensino são 

os livros didáticos. A empresa produz o conteúdo intelectual de suas obras em sua sede, 

através da área de produção editorial. No entanto, a impressão gráfica dos materiais é 

realizada por gráficas terceirizadas, localizadas em diferentes estados do país. 

A direção da empresa é composta pelo seu presidente e dois vice-presidentes, que 

acumulam as funções de diretor financeiro e diretor de operações, respectivamente. Além das 

duas diretorias já citadas, têm-se ainda mais sete diretorias. Na Figura 2, segue o organograma 

da companhia. 

 

Figura 2 – Organograma – SABER 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 
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Para este estudo, o foco se mantém na área de logística que junto a área de 

produção gráfica e relacionamento com o cliente, forma a área de operações. Operações e  

planejamento de controle de produção (PCP) são subordinadas a gerência de supply chain, 

que responde à diretoria de operações.   

 

4.2 Contextualizando a Operação da SABER 

A gerência de supply chain da SABER compreende as áreas de produção editorial 

e qualidade, além da área de operações, que é composta por produção gráfica, relacionamento 

com cliente e logística. 

 

Figura 3 - Organograma Supply Chain – SABER 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.  

 

Como dito na seção anterior, a SABER desenvolve todo o conteúdo presente em 

seus materiais, mas a produção gráfica dos materiais é terceirizada. O setor de produção 

gráfica é responsável por receber os arquivos finalizados da produção editorial e a partir de 

então dá início ao fluxo de produção do material, que compreende, desde a negociação e 

fechamento de contratos com os fornecedores, até a revisão gráfica dos materiais, além da 

definição da tiragem que será produzida. 

É preciso que haja grande integração entre os times de produção e logística, pois o 

alinhamento das atividades de ambas é que garante que os materiais estejam disponíveis 

dentro do prazo requerido para atendimento da demanda. Uma das interfaces mais 
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importantes entre as duas áreas diz respeito ao transporte dos materiais das gráficas até os 

centros de distribuição da SABER.  

Hoje, a SABER conta com gráficas em regiões distintas do país, nos estados de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba, Piauí, Pernambuco e Ceará. O frete da gráfica para os 

centros de distribuição (CD) é FOB, ou seja, a SABER arca com o custo do frete. Desse 

modo, desde o momento da negociação dos contratos até a definição dos fornecedores, há 

uma preocupação com o custo do frete que a operação envolverá. É equacionado o custo de 

produção e de frete para definir qual a melhor opção de gráfica. 

Uma vez que é sinalizada a finalização da produção, a logística é acionada, e o 

setor de transportes inicia a negociação do frete entre as partes. Neste momento, além do 

custo, é preciso alinhar o número de cargas que serão recebidas com a capacidade de 

recebimento das mesmas nos centros de distribuição, considerando também o prazo limite já 

estipulado pelo setor de planejamento. 

Uma vez recebido o material, a logística inicia seus fluxos internos que envolvem 

os processos de recebimento, estocagem, separação, conferência, faturamento e expedição. A 

área de logística da SABER é dividida em três subáreas principais (planejamento, 

armazenagem e distribuição). 

A operação da SABER apresenta quatro grandes picos durante o ano, assim como 

o ano letivo das escolas é dividido em quatro bimestres. Dessa forma, tem-se quatro períodos 

de expedição intensos (envios programados), no qual as cargas saem consolidadas e a entrega 

ocorre porta -a porta, em sua maioria. 

No intervalo entre esses picos, a empresa tem outros diferentes tipos de pedidos 

realizados por seus clientes internos e externos (envios pontuais). Estes, em termos de 

volume/peso, são menores e o perfil de carga adotado passa a ser o fracionado. O transporte 

em ambos os casos é terceirizado, com exceção de algumas cidades mais próximas a seus 

centros de distribuição, que é feito em carro próprio. Assim, os pedidos atendidos pela 

SABER se dividem em: 

a) Pedidos pontuais – complementares; prospecções, erros; 

b) Pedidos programados – principais, provas e eventos. 

O compromisso do setor comercial junto aos clientes é que todo o material 

didático adquirido pelas escolas seja entregue antes da data de sua utilização pelos alunos, 

prática pouco adotada pela concorrência e que agrega um maior nível de serviço oferecido. 

Tal compromisso gera um grande desafio, entregar no prazo com a maior qualidade possível. 



 

38 

Cada tipo de pedido na SABER tem um lead time de atendimento diferenciado 

que, no caso dos pontuais, varia entre 3 e 8 dias corridos (para todo Brasil), e nos envios 

programados cumpre as datas definidas em calendário no início de cada ciclo, que vão de 

novembro a outubro do ano seguinte. 

Além da produção gráfica, outro setor cliente da logística é o relacionamento com 

o cliente. A área de relacionamento da SABER trabalha diariamente no atendimento direto as 

escolas através de telefonemas, chat online e e-mail. Através dos assessores de atendimento é 

que chegam as reclamações, sugestões e elogios que são mensuradas e registradas através de 

um sistema Customer Relationship Management (CRM). Tais dados são contabilizados 

mensalmente e se tornam indicadores que mensuram o nível de serviço da operação, 

juntamente com alguns outros, como quantidade de entregas realizadas no prazo e número de 

erros gráficos detectados no material. 

A principal interface da área de relacionamento com a logística é o alinhamento 

do fluxo de informações, esta comunicação se faz essencial para garantir o sucesso da 

operação de ambos os setores.  

 

4.3 O Processo de Descentralização na SABER  

 

Como estratégia para expansão do negócio, entre 2013 e 2015 foram adquiridos 

três novos sistemas de ensino, oriundos das regiões sul/sudeste do Brasil, onde a SABER 

encontrava maior dificuldade de adentrar ao mercado à época. Tais sistemas eram das cidades 

de Campinas, Rio de Janeiro e Florianópolis, o que explica em parte a localização atual dos 

centros de distribuição da empresa. Com a compra desses sistemas, o número de clientes da 

SABER cresceu consideravelmente, além de, a partir de então, a empresa firmar presença em 

todos os estados da federação.  

Com as aquisições e o fechamento de novos contratos, a quantidade de alunos 

atendidos mais que dobrou e com isso a estrutura administrativa e de operações da SABER 

teve que se adaptar a essa nova realidade. Entendendo que era essencial para sua estratégia de 

crescimento estar próximo dos grandes centros das regiões sul/sudeste, aliado a necessidade 

de melhorar o nível de serviço oferecido aos clientes, a SABER decide por iniciar o processo 

de descentralização da sua operação logística. 

O processo de descentralização da área de logística na SABER ocorreu em 

momentos distintos, iniciando de maneira tímida e só depois sendo mais bem estruturado. 

Segundo o gestor da área, o início da implantação se deu de modo bastante empírico, sem 



 

39 

levantamento de dados, utilizou-se a estrutura já existente das empresas adquiridas, tanto 

física quanto de pessoas. 

Em 2015, com dois colaboradores, a SABER iniciou o atendimento de pedidos 

pontuais da cidade do Rio de Janeiro, em uma sala alugada no interior de uma gráfica. Em 

paralelo, foi estruturado um projeto de viabilidade da implantação de centros de distribuição 

em outras cidades, fora do Ceará. Foram verificados custo de armazém, custo de frete entre 

gráficas e centros de distribuição e dos depósitos até o ponto de entrega no cliente e pessoal. 

Após o estudo feito e as diferentes hipóteses levantadas, foi feita a opção pela instalação das 

bases regionais. 

As bases foram instaladas nas cidades de Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ) e 

São José (SC) e fatores como custo benefício, facilidade de acesso dos colaboradores e 

disponibilidade de serviços nas proximidades foram levados em consideração na decisão final 

de localização. 

A segunda fase da descentralização começou a ser projetada, a partir de 2016. O 

plano era expandir o atendimento dos pedidos das três bases regionais. Elas passariam a 

receber material diretamente das gráficas e atender todos os tipos de pedidos. 

Até então, os centros de distribuição regionais da SABER atendiam apenas 

pedidos pontuais e serviam de croosdocking para os pedidos principais: os pedidos já eram 

transferidos devidamente separados e embalados apenas para serem distribuídos aos clientes. 

O estoque de materiais nos CDs regionais era de pequeno volume, apenas para atendimento 

de demandas específicas e a administração dos mesmos acontecia da sede em Fortaleza. Ou 

seja, a descentralização era parcial, afetava apenas algumas fases do processo e os 

responsáveis por cada depósito tinham autonomia limitada, as decisões mais importantes eram 

tomadas pela matriz. Os colaboradores da logística da SABER de Fortaleza formavam uma 

espécie de Centro de Serviços Compartilhados (CSC), prestavam suporte e executavam parte 

dos processos do setor.  

Depois do levantamento de dados e informações relativos à nova mudança, o 

projeto foi levado à alta gestão, que, por cautela, depois de avaliar os riscos da operação, 

vetou a operação simultânea nas quatro bases. Nesse primeiro momento, a mudança afetaria 

apenas uma das bases e a escolhida foi a da cidade do Rio de Janeiro. No decorrer da 

implantação da nova fase, percebeu-se que esta foi a decisão mais acertada, pois a 

complexidade da operação fiscal e a própria operação apenas no CD do Rio de Janeiro foi 

bastante conturbada.  
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Encontrar galpões nas dimensões corretas até a implantação dos equipamentos, 

dimensionamento de insumos, alinhamento da operação fiscal, contratação de pessoas, 

balanceamento de estoques foram fatores que se mostraram desafiadores durante o início da 

operação no Rio de Janeiro, caso a mudança tivesse ocorrido simultaneamente nas outras 

bases, a propensão de problemas teria sido triplicada. 

No fim de 2016, no início do ciclo de 2017 da SABER, a operação logística se 

dividiu entre operação N/NE/CO e operação S/SE: CD-CE continuava atendendo as regiões 

N/NE/CO e CD-RJ passava a operar a operação principal das regiões S/SE. Os CDs de 

Campinas e São José continuavam a atender as demandas pontuais de suas regiões e como 

crossdocking da operação principal, agora recebendo materiais do Rio de Janeiro e não mais 

de Fortaleza. No Quadro, segue o comparativo da operação no período entre 2015 e 2017. 

 

Quadro 5 – Comparativo da operação SABER entre 2015 e 2017. 

CD 2015 2016 2017 

Fortaleza 

- Atendimento de todos os 

tipos de pedidos (pontuais e 

programados) de todo o 

Brasil. 

- Todo material era recebido 

em Fortaleza 

- Atendimento de pedidos 

pontuais das regiões 

norte/nordeste/centro-oeste e 

programados do Brasil 

- Todo material era recebido 

em Fortaleza e balanceado 

para os demais centros de 

distribuição, conforme 

previsão de demanda. 

- Recebimento dos materiais 

relativos a Fortaleza, 

conforme distribuição de 

demanda; 

- Atendimento de pedidos 

pontuais e programados dos 

estados das regiões 

norte/nordeste e centro-oeste. 

Rio de 

Janeiro 

- A partir do 2º trimestre, 

início de pedidos pontuais da 

cidade do Rio de Janeiro 

- Instalação de centro de 

distribuição; 

- Crossdocking para pedidos - 

Atendimento das demandas 

pontuais dos estados do RJ e 

ES. 

- Recebimento dos materiais 

relativos ao atendimento das 

regiões sul e sudeste, 

conforme divisão de demanda; 

- Atendimento dos pedidos 

programados e pontuais das 

regiões sul e sudeste; 

- Base principal de 

abastecimento dos CD’s de 

Campinas e São José. 

Campinas - 

- Instalação de centro de 

distribuição; 

- Crossdocking para pedidos 

programados; 

- Atendimento das demandas 

pontuais dos estados de SP e 

MG. 

- Crossdocking para pedidos 

programados; 

- Atendimento das demandas 

pontuais dos estados de SP e 

MG. 

São José - 

- Instalação de centro de 

distribuição; 

- Crossdocking para pedidos 

programados; 

- Atendimento das demandas 

pontuais dos estados de SC, 

PR e RS. 

- Crossdocking para pedidos 

programados; 

- Atendimento das demandas 

pontuais dos estados de SC, 

PR e RS. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 
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4.3.1. Dificuldades do Processo de Descentralização 

Desde o início do processo de descentralização da operação logística, a SABER 

encontrou algumas dificuldades, algumas já superadas após dois anos de início e outras que 

ainda se mostram desafiadoras.  

Segundo relatado pelo atual gerente de logística da empresa, a primeira fase foi 

marcada pela inexperiência. Como mencionado anteriormente, essa etapa não foi programada 

e nem planejada. Após entendimento que era necessário a melhoria do nível de serviço na 

região, a operação se iniciou, sem a estrutura física e de pessoas adequada.  

A empresa não seguiu as fases requeridas por um processo de reestruturação 

apontadas por Seiffert Costa (2007 apud Pereira; Abreu, 2013): diagnóstico, planejamento, 

implantação, avaliação e ações de melhoria, que poderiam ter auxiliado no mapeamento das 

necessidades e ajustes necessários.   

Outra dificuldade encontrada nessa primeira fase foi o alinhamento cultural entre 

os colaboradores dos sistemas de ensino adquiridos e a SABER. Os processos e forma de 

trabalho das outras empresas divergiam e foi preciso encontrar um equilíbrio para que a 

operação transcorresse da melhor forma. Tal resistência por parte dos colaboradores é um 

ponto já levantado por Santos (2014). 

Na segunda etapa, o projeto por si só foi desafiador, segundo o gestor da área, 

encontrar galpões nas dimensões e custos que atendiam a necessidade da empresa não foi 

tarefa fácil. Além disso, como boa parte das análises foi baseada em hipóteses, após a 

implantação se percebeu que o modelo tinha falhas: o dimensionamento de capacidade e de 

custos foi um tanto subestimado. 

Outro desafio comum a todas as etapas de 2015 a 2017 foi a contratação de 

fornecedores que atendessem ao nível de serviço exigido, mesma dificuldade encontrada na 

contratação dos funcionários: encontrar candidatos que atendam ao perfil desejado dentro do 

tempo estimado, em alguns momentos pareceu impossível, o que onerou bastante os custos de 

operação além de sobrecarga de trabalho. Assim, para que os prazos fossem cumpridos, foi 

preciso deslocar pessoas de uma base para outra. Vieira (2009), observa que tais variáveis 

devem ser analisadas com profundidade, do contrário, podem ser observados os problemas 

citados. 

Dificuldade de comunicação entre as áreas, treinamento, padronização dos 

processos e de gestão são outros pontos já elencados por Oliveira (2002), Cury (2003) e 

Chiavenato (2003) como desvantagens da descentralização e que são percebidos no estudo em 

questão.  
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Outro ponto de dificuldade para a SABER, principalmente a partir de 2017, foi o 

dimensionamento de demanda. Balancear os estoques das quatro unidades foi bastante 

desafiador: alguns erros no método e premissas adotadas fez com que em alguns momentos 

do ano faltasse material nos centros de distribuição, dificultando a manutenção do nível de 

serviço, perdendo então uma das funções do estoque, como afirma Ballou (1993). 

 

Quadro 6 – Relação entre as dificuldades encontradas e referencial teórico. 

DIFICULDADES AUTOR 

Falha no planejamento e implantação do processo 

de descentralização Seiffert Costa (2007 apud Pereira e Abreu,2013) 

Falta de alinhamento cultural e engajamento dos 

colaboradores com a nova estrutura Santos (2014) 

Falha na comunicação entre a matriz e as bases Oliveira (2002); Chiavenato (2003) 

Falta de padronização nos processos entre matriz e 

bases Oliveira (2002); Chiavenato (2003); Cury (2013) 

Fornecedores sem o nível de serviço desejado Vieira (2009) 

Falta de material (falha na previsão de demanda e 

balanceamento dos estoques) Ballou (1993) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A decisão de descentralizar os estoques foi aliada à tomada de medidas da área de 

produção gráfica que visavam à diminuição dos custos de produção e posterior descarte dos 

materiais. Dessa forma, tinha-se um cenário de menos material em pontos variados do país, o 

que dificultou a gestão e aumentou o custo de fretes de transferência da empresa durante o 

ano. 

 

4.3.2 Benefícios do Processo de Descentralização  

 

Apesar das dificuldades, o processo de descentralização da SABER tem alcançado 

seu objetivo principal que é a melhoria do nível de serviço aos clientes. O tempo de resposta 

às solicitações diminuiu e a logística se tornou uma das áreas mais bem avaliadas pelos 

clientes. 

Os indicadores principais utilizados para avaliação do nível de serviço na SABER 

são lead time (tempo entre a solicitação do cliente e a confirmação da entrega pelo 

transportador) de entrega e erros de logística, que compreendem os erros de geração dos 

pedidos, erros de conferência, erros de transportadora. Os erros de geração de pedido são 

aqueles decorrentes da implantação, ou seja, cliente recebe materiais em desacordo devido 
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pedido ter sido gerado com informações divergentes da solicitação. Os erros de conferência 

são aqueles em que há troca ou falta dos materiais solicitados, problemas esses que não foram 

identificados pelos conferentes. Os erros de transportadora compreendem as reclamações 

oriundas de entregas em endereços errados, troca de volumes entre clientes, falta de volumes. 

Na Figura 4, segue demonstrativo que mostra a evolução entre 2015 e 2016 de tais erros. 

 

Figura 4 – Acompanhamento de erros operacionais da logística (acumulado). 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A redução observada no nível de erros operacionais se deve em parte a 

implantação de suas bases, uma vez que a proximidade física permitiu uma melhor percepção 

do ambiente, forma de trabalho dos fornecedores e dificuldades da operação, confirmando 

assim que a proximidade dos estoques dos clientes aumenta o nível de serviço, como dizem 

Bowserx e Closs (1996 apud FARIA, 2016); Ballou (1993); Siqueira (2009); Vieira (2009). 

A reformulação das equipes e o envio de profissionais da sede para gerir as 

operações permitiu também um maior alinhamento com a cultura da empresa e um maior 

comprometimento em atender com excelência. 

Os prazos de entrega também diminuíram: houve uma evolução entre 2015 e 

2016. A tabela 1 mostra o comparativo entre o percentual de entregas no prazo por centro de 

distribuição, nos anos de 2015 a 2017, foi considerado o percentual acumulado até outubro de 

cada ano. 
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Tabela 1 – Comparativo de entregas no prazo 

CD 2015 2016 2017 

FORTALEZA 72% 91% 86,1% 

RIO DE JANEIRO - 79% 77,1% 

CAMPINAS - 66% 68,5% 

SÃO JOSÉ - 65% 67,8% 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

  

É possível perceber que houve uma melhora significativa na performance de 

entrega entre 2015, quando a operação ocorria de modo centralizado e 2016 e 2017 quando a 

operação descentralizou, no entanto, nota-se também que há uma queda entre os resultados de 

2016 e 2017. De acordo com o estudo feito, isso se deve a dificuldade de previsão de 

demanda e balanceamento de estoques enfrentada no início de 2017, o que ocasionou falta de 

material nos centros de distribuição regionais. 

Por essa razão, parte dos pedidos que deveriam ser atendidos pelas bases regionais 

voltaram a ser atendidos por Fortaleza, aumentando assim o lead time total de alguns pedidos. 

A tabela 2 traz o comparativo entre os anos de 2016 e 2017 em relação a aderência 

de entregas, ou seja, o percentual de entregas por intervalos de dias.  Percebe-se aqui que mais 

de 50% das entregas da empresa é realizada em no máximo sete dias, o que não é comum nos 

concorrentes da SABER. 

Tabela 2 – Aderência de entregas  

Dias para entrega 2016 2017 

0 a 3 dias  33% 23,2% 

4 dias  13% 11,3% 

5 dias  13% 12,4% 

6 a 7 dias  24% 27,9% 

8 dias  5% 7,9% 

> 8 dias  13% 17,2% 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Outro benefício do processo, já citado por Oliveira (2002); Chiavenato (2003) e 

Cury (2013), foi que a descentralização de parte da operação tornou a gestão mais eficiente, 

como cada base tem seu próprio responsável, atividades mais operacionais como compra de 

insumos administrativos e acompanhamento de entregas são realizadas mais rapidamente, sem 

ter de envolver os gestores da sede o que permite aos mesmos, maior atenção a questões 

estratégicas da operação. 

O quadro 7 traz um resumo dos benefícios do processo de descentralização da 

SABER. 
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Quadro 7 – Relação entre os benefícios da descentralização e referencial teórico. 

BENEFÍCIOS AUTOR 

Aumento do nível de serviço percebido pelos 

clientes 

Bowserx e Closs (1996 apud FARIA, 2016); Ballou 

(1993); Siqueira (2009); Vieira (2009) 

Diminuição do prazo de entrega dos pedidos Ballou (1993); Vieira (2009); Wanke (2001) 

Maior agilidade na tomada de decisão tornando a 

gestão operacional mais eficiente 
Oliveira (2002); Chiavenato (2003); Cury (2003) 

Fonte: Dados da pesquisa 

.  

De modo geral, pode -se dizer que os resultados observados até o momento foram 

satisfatórios, através da observação e da análise dos dados é possível perceber que houve uma 

evolução no nível de serviço ofertado aos clientes e redução nos custos de transporte das 

entregas partindo das bases regionais. Essa redução não foi mais significativa, de acordo com 

o apurado, devido ao alto custo de transferência entre os centros de distribuição ocasionada 

por uma gestão de estoques falha.  

Nesta seção, foram apresentados os resultados observados no estudo de caso da 

descentralização da operação logística da empresa SABER. Foram pontuadas as 

características da operação da empresa, levantando as dificuldades e benefícios encontrados e 

os relacionando com a teoria anteriormente detalhada. Na próxima seção temos a 

apresentação da conclusão da pesquisa. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho em questão teve como objetivo geral analisar o processo de 

descentralização da operação logística em uma empresa de educação, no caso, a SABER 

Plataforma de Ensino. A análise foi possível a partir da apresentação de como ocorreu o 

processo de descentralização da operação logística da empresa, bem como, da identificação 

dos benefícios e problemas encontrados durante o processo.  

Para descrever o processo de descentralização da empresa, foi apresentado além 

do histórico da companhia, a estrutura organizacional da área de operações, na qual, o setor de 

logística está inserido. E uma breve descrição de como as áreas de produção, logística e 

relacionamento com o cliente se relacionam, tanto em nível de processos, quanto em nível de 

informações. 

Foram mostrados também os motivos que levaram a decisão por descentralizar a 

operação (através da implantação de novos centros de distribuição) e como de fato aconteceu 

a mudança, desde seu início, até os dias de hoje. Através dessa análise, foi possível concluir 

que o maior motivador do processo foi a procura da empresa por aumentar o nível de serviço 

oferecido a seus clientes, aliado a uma intenção de redução dos custos de transporte 

envolvidos na operação. 

Após a descrição do processo, foram elencadas as dificuldades e benefícios 

percebidos após a SABER descentralizar sua operação, o que foi possível através das 

percepções de colaboradores da empresa que participaram de todo o processo, bem como, da 

análise de alguns indicadores disponibilizados pela companhia durante a pesquisa. 

Através da pesquisa, pode-se dizer que as maiores dificuldades do processo foram 

a integração da operação das bases regionais com a sede, a comunicação, o treinamento dos 

colaboradores e o alinhamento cultural o que já é sinalizado pela literatura. Além de questões 

externas do ponto de vista fiscal e de sistemas que não haviam sido levantadas em um 

primeiro momento. 

Em relação aos benefícios, a descentralização possibilitou o aumento do nível de 

serviço percebido pelos clientes da SABER, através da melhora de seus prazos de 

atendimento, o que já era esperado pela empresa. No entanto, os objetivos de custo não foram 

atingidos de modo imediato, fatores como má gestão e erros nas premissas quantitativas 

impediu que a redução dos custos operacionais se concretizasse no nível esperado.   

O presente trabalho visou responder quais os impactos da descentralização na área 

de logística de uma empresa de educação. Foi possível perceber, que, embora motivada pela 



 

47 

busca de um melhor nível de serviço, ao decidir descentralizar a operação, a empresa não 

levou em consideração de forma aprofundada os impactos ter estoques e operação de 

transportes descentralizados, o que resultou em falta de produto e custo de transporte acima 

do estimado. 

A SABER passa no momento por uma fase de consolidação do modelo, 2018 será 

o segundo ano em que fará a operação de pedidos programados de dois CD’s e tende a ser um 

ano de preenchimento de algumas lacunas, como padronização de processos e maior 

eficiência na gestão.  

Através do estudo pode-se perceber que um dos pontos mais importantes para a 

SABER é a consolidação dos seus controles, firmar um modelo mais eficiente de gestão de 

demanda e investir em meios de otimizar a comunicação entre as bases regionais. Seria 

importante para a empresa mapear de forma aprofundada todos os pontos de dificuldade 

encontrados no processo até o momento, de modo a implantar ações corretivas e prevenir os 

mesmos problemas em fases posteriores. 

Uma das maiores dificuldades encontradas para este estudo foi a não 

disponibilização de dados quantitativos, que permitiriam observar os ganhos e perdas de 

forma mais clara. 

O presente estudo mostra o processo de descentralização parcial em uma empresa 

específica da área de educação, em razão disso, recomenda-se o estudo em outras empresas, 

do mesmo segmento a fim de observar impactos que coincidem ou não e em que aspectos 

diferem.  

Pode se concluir que o processo de descentralização traz benefícios, mas requer 

uma implantação estruturada, mapeando os riscos envolvidos além de exigir tempo para que 

se possa observar resultados mais concretos.  
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