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RESUMO   

A presente pesquisa teve como objetivo averiguar se a Logística de Suprimentos pode 

ser utilizada como ferramenta estratégica nas empresas. As organizações atualmente têm 

buscado melhorar seus procedimentos internos com o objetivo de oferecerem produtos de 

qualidade e com pontualidade. Com isso, é relevante estudar o impacto que a Logística de 

Suprimentos pode propiciar à organização. A metodologia utilizada teve como base uma 

abordagem quantitativa através de um questionário de perguntas fechadas, como 

instrumento de coleta de dados realizado, com funcionários da empresa estudada. Foi 

realizada uma análise de conteúdo tendo como base a teoria apresentada. Os resultados 

evidenciaram que a Logística de Suprimentos tem uma contribuição importante para a 

estratégia organizacional propiciando um posicionamento de destaque perante a um 

mercado competitivo. 
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ABSTRACT  

This research aimed to investigate whether Supply Logistics can be used as a strategic tool in 

companies. Currently, organizations have sought to improve their internal procedures with 

the objective of offering quality products and on time. Thus, it is relevant to study the impact 

that Supply Logistics can have on the organization. The methodology used was based on a 

quantitative approach through a questionnaire with closed questions, as an instrument of data 

collection, with employees of the company studied. A content analysis was performed based 

on the theory presented. The results showed that Supply Logistics has an important 

contribution to the organizational strategy providing a prominent position in a competitive 

market. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Em virtude da globalização e do avanço tecnológico, as empresas se deparam com um 

mercado altamente competitivo. Com isso, elas vêm buscando atualização e inovação em 

seus negócios para sobreviverem diante de um cenário mutável. Nesse contexto, é importante 

ressaltar o papel da Logística nesse processo. 

Segundo Ballou (2001) a logística empresarial é um campo de estudos 

relativamente novo da gestão integrada em comparação com os campos tradicionais de 

finanças, marketing e produção. A logística pode ser considerada um fator determinante para 

o sucesso da Gestão Cadeia de Suprimento, ou seja, o Supply Chain Management. Dessa 

forma, a Logística de Suprimentos necessita ser planejada porque o atendimento ao 

consumidor necessita de eficiência em toda a cadeia. 

A eficiência na gestão de cadeia de suprimentos pode resultar na excelência de 

qualidade e propiciar a entrega do produto no momento certo. A possível recorrência de não 

conformidades identificadas nas etapas ligadas à Logística de Suprimentos, pode ser 

considerada como fatores determinantes para a não eficiência do setor em questão. Vale a 

pena analisar o investimento em melhorias desde o pedido de compra até à conferência do 

insumo adquirido. Pontuando a questão da interação entre os setores, é importante buscar o 

desenvolvimento de um sistema que compile as informações para que seja analisado 

um cronograma como forma de administração clara dos estágios da produção dentro da 

cadeia de suprimentos.  

Fatores externos como o bom relacionamento entre os fornecedores e a escolha 

correta dos agentes logísticos, podem influenciar significativamente para que a Logística de 

Suprimentos funcione adequadamente. O aprimoramento da Logística de Suprimentos para o 

alcance dos objetivos da empresa pode propiciar que o cliente obtenha o produto no tempo 

acordado no fechamento da venda, mas para isso existem várias vertentes que necessitam de 

análise para um melhor desempenho.  

O cumprimento dos prazos vem se tornando um dos fatores críticos nos processos 

logísticos, de modo a viabilizar o atendimento da demanda e atender às necessidades 

dos clientes. Apesar do exposto, há alguma desafios a serem superados tais como: a 



  

 

infraestrutura no país que necessita de investimentos, o transporte precário e compras de 

insumos efetuadas com atraso. Para superar esses desafios, as organizações devem analisar a 

Logística de Suprimentos como uma área que necessita de aperfeiçoamento contínuo. Diante 

do exposto, cabe o seguinte questionamento:   

A Logística de Suprimentos pode ser utilizada como ferramenta estratégica com foco 

na vantagem competitiva? É relevante pontuar que a Logística de Suprimentos administrada 

de uma forma adequada pode render muitos frutos para a empresa, que conseguirá cumprir 

com os prazos estabelecidos, evitando assim a insatisfação dos clientes e que sua imagem 

seja comprometida perante um consumidor exigente quanto aos padrões estabelecidos de 

qualidade e bom atendimento.  

O estudo tem como objetivo geral investigar se a Logística de Suprimento pode 

ser considerada com um elemento de diferenciação, considerando os processos voltados para 

o cumprimento dos prazos e satisfação dos clientes. Os objetivos específicos são: analisar 

os processos logísticos da empresa estudada, identificar a importância das parcerias 

com fornecedores e avaliar a percepção dos funcionários no que tange à Logística de 

Suprimento do caso.  

A presente pesquisa poderá auxiliar às organizações a aprimorar seus processos e 

identificar os possíveis gargalos no setor de suprimentos. Dessa forma, pode ser necessária o 

investimento na qualificação do capital humano com o objetivo de se atingir a melhoria de 

processos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 CONCEITOS DE LOGÍSTICA  

Segundo Antonio Novaes (2007), o contexto histórico da Logística está ligado às 

operações militares. Ao decidir uma determinada estratégia militar, os generais precisavam 

ter, sob suas ordens, uma equipe que providenciasse o deslocamento, na hora certa, de 

munição, víveres, equipamentos e socorro médico para o campo de batalha.   

Ballou (2001) afirma que a missão da Logística é dispor o produto certo, no lugar 

certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo que fornece a maior 



  

 

contribuição à empresa. Já Bowersox e Closs (2001) apontam que a logística deve satisfazer 

às necessidades do cliente, facilitando as operações relevantes de produção e marketing. 

Voltando um pouco na definição de logística, é necessário entender que o processo 

logístico é muito mais abrangente e extrapolam o exterior das organizações. Isto é, iniciam-

se na compra da matéria prima e passam por todas as etapas produtivas percorrendo os canais 

de distribuição até chegar ao cliente, sendo que, continuam até o retorno do produto para 

reinício do processo ou destruição final. (LEITE,2003).  

Conforme Christopher (1997), a Logística é o processo de gerenciar estrategicamente 

a aquisição, a movimentação e a armazenagem de matéria e peças de produtos acabados 

através da organização de seus canais de marketing com o objetivo de gerar rentabilidade 

financeira, por meio de atendimento aos pedidos por um baixo custo. Dessa forma, cabe citar 

que:  

A logística estuda como a administração pode prover melhor nível de 

rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e aos consumidores 

através de planejamento, organização e controle efetivos para as atividades 

de movimentação e armazenagem que visem facilitar o fluxo de produto 

(BALLOU, 1993, p.15).  

 

A logística é tratada como um assunto de muita importância pelas empresas, 

pois busca maximizar os lucros e minimizar os custos, gerando valor para consumidores, 

empresa e fornecedores. A logística somente tem razão de existir porque gera valor para os 

clientes, para os fornecedores e para todas as organizações envolvidas nos processos 

logísticos (ROSA, 2010). 

De acordo com Cristopher (1997), somente há bem pouco tempo, no Brasil, 

as empresas iniciaram a compreensão de que o gerenciamento logístico, efetuado de 

maneira adequada, pode apresentar um impacto importante na obtenção de vantagens 

competitivas.  

Pode-se observar que as empresas brasileiras, principalmente as pequenas e 

médias indústrias, não têm familiaridade com as mais modernas técnicas desenvolvidas 

pela Logística (RAZOLLINI,2012).   

O Council of Logistics Management (CLM), entidade formada em 1963, adotou o 

conceito de  logística a partir de 1991, como a parte da cadeia de suprimentos que se 



  

 

encarrega dos  processos de planejamento, implementação e controle, de maneira eficiente do 

fluxo e da  armazenagem de produtos, bem como dos serviços e informações associadas, 

cobrindo desde  o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos 

requisitos do  consumidor (BALLOU, 2001).  

 

2.2 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) 

Segundo Rodrigues (2012), a SCM revolucionou as estratégias e a maneira de pensar 

de muitos gestores envolvidos em administração a partir da década de 80, tendo como foco 

o relacionamento entre fornecedores e clientes.  

Para uma melhor compreensão, a figura 1 apresentar os principais estágios da cadeira 

de suprimentos. Entretanto, algumas cadeias podem, por uma questão estratégica, eliminar os 

intermediários entre o produtor e consumidor. Trata-se de uma decisão tomada considerando 

a natureza de diversos aspectos, como por exemplo: a Estratégia, a Cultura Organizacional, a 

realidade organizacional e a saúde financeira das organizações. 

Figura 1 – Participantes da SCM 

 

Fonte: as autoras (2022). 

Os participantes da SCM podem ser: fornecedores (diretos ou do próprio fornecedor), 

distribuidores ou varejistas,) e o cliente final. É importante ressaltar que os fornecedores 

são aqueles que ofertam os insumos que serão utilizados pela indústria de transformação para 
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chegar ao produto final. A empresa principal é a que transforma o insumo utilizado em 

produto acabado. A distribuição, ou varejo, é o responsável por armazenar e comercializar o 

produto. Os transportadores são os responsáveis pela integração entre fornecedores/empresa 

principal, distribuidores/varejistas e varejistas/clientes no tempo acordado. O cliente final 

compõe o último grupo presente na cadeia de suprimentos, sendo que esse desemboca todos 

os demais (CAMPOS LUIZ, 2013). 

Segundo Pires (2004), o Supply Chain, ou seja, Cadeia de Suprimentos engloba 

todos os esforços envolvidos na produção e liberação de um produto final. Importante 

destacar os seguintes esforços a serem atingidos no SCM: 

• Planejar: consiste nas atividades de processamento de pedidos e no Planejamento 

e Controle da Produção (PCP), visando prever os recursos necessários 

(materiais, físicos, financeiros e humanos) para a produção dos bens, ou serviços, que 

a empresa se destina.   

• Abastecer: envolve as atividades de suprimentos, transportes, armazenagem e gestão  

de estoques, os quais providenciam os insumos necessários ao setor de produção da 

empresa.   

• Fazer: engloba todos os processos internos envolvidos na transformação da matéria-

prima em produto acabado.  

• Entregar: são os meios necessários de distribuição do produto acabado ao mercado- 

consumidor;   

2.4 GESTÃO DE ESTOQUES  

Na Segunda Guerra Mundial foi identificada a necessidade da importância 

dos estoques como elementos de custo, pois nesta época a pressão das necessidades de capital 

e o desenvolvimento do conceito pelo retorno de investimento começaram a ser 

identificadores do desempenho das empresas (SEVERO, 2006).  

De acordo com Pires (2013), o planejamento, o dimensionamento e o controle 

de estoque são funções essenciais para um bom gerenciamento da produção em qualquer 

empresa. Os estoques são necessários para uma administração eficiente em relação 



  

 

às variações de quantidades e a diferença de ritmos existentes entre os estágios do processo de 

produção.   

O controle de estoque deve ser realizado em conjunto com a administração 

de transportes e armazém. Além disso, deve-se optar pela redução de níveis de estoque 

devido aos fatores com maior diversidade de produtos, maior número de clientes a serem 

atendidos, elevados custos de oportunidade de capital e crescente foco gerencial no controle 

de custos variáveis (GOMES, 2004).  

De acordo com Idalberto Chiavenato (2008), estocar significa guardar algo para uso 

posterior. Quando a utilização de determinado item for remota, tornará este 

armazenamento prolongado, gerando custo com pessoal e com aluguel, pois o material 

precisa ser armazenado, sendo assim, significa capital empatado. Porém, se o material for 

empregado imediatamente, não haverá tempo para estoque, que pode ocasionar parada na 

produção em caso de atraso na entrega da matéria prima. As duas situações extremas devem 

ser evitadas, o segredo é conhecer um meio termo e utilizar a estratégia correta para a Gestão 

de Estoques. 

A movimentação dos materiais dentro da empresa é feita por meio de OC (ordens 

de compra), RM (requisição de materiais), OP (ordens de produção) e OM (ordens 

de montagem). Como o estoque pode significar um enorme capital parado pela empresa, para 

garantir seu funcionamento eles precisam ser devidamente controlados 

(CHIAVENATO, 2008).  

De acordo com Vianna (2002), as principais causas que exigem estoques permanentes 

para o imediato atendimento de consumo interno e das vendas nas empresas são: necessidade 

da continuidade operacional, incerteza da demanda futura ou sua variação, ao longo 

do período de planejamento, e disponibilidade imediata do material nos fornecedores 

e cumprimento dos prazos de entrega.  

 

2.5 GESTÃO DE COMPRAS  

Segundo Vieira (2006), a atividade de compras é considerada como um importante 

apoio ao processo produtivo, suprindo-o com as necessidades de materiais. É o processo 

de aquisição que engloba seleção, avaliação do fornecedor, a negociação, comparação de 



  

 

preços, programação de compras, elaboração e colocação do pedido e o monitoramento da 

chegada do insumo dentro dos prazos combinados com o fornecedor.  

O setor de Compras ocupa uma posição importante na maioria das empresas, pois 

os insumos comprados representam geralmente de 40 a 60% do valor final das vendas 

de qualquer produto (BALLOU, 2006). A atividade de compras é uma função administrativa, 

pois em todos os momentos tomam-se decisões quanto a quantidades, origem, custos e 

credibilidade dos sistemas de fornecimento, tanto interno como externos, sempre voltadas 

para os aspectos econômicos e estruturais da empresa. Atualmente, efetuar uma compra exige 

uma ampla abrangência de modernas técnicas de gestão e flexibilidade em face das variáveis 

ambientais e sociais (POZO, 2002).  

2.6 DISTRIBUIÇÃO FÍSICA  

De acordo com Ballou (2012) a atividade central da Logística que trata 

da movimentação, armazenagem, processamento de pedidos e entregas de produtos finais, ou 

acabados, em uma organização chama-se distribuição física. Trata-se de uma atividade 

importante porque impacta em torno de 2/3 dos custos logísticos. 

De acordo com Vieira (2009), a distribuição física é considerada com a etapa 

mais característica de um processo logístico, sendo que ainda hoje é confundida com o 

próprio sistema. A Logística de Distribuição trata da estocagem, movimentação e transporte 

de produtos acabados, ou semiacabados, para que sejam entregues aos clientes.   

Conforme Russo (2013), os produtos e serviços precisam estar disponíveis para 

os seus usuários e consumidores. No caso de serviço, a frequência entre produção e 

consumo acontece simultaneamente. Nas fábricas, entretanto, precisam de transporte físico 

de seus produtos de suas instalações até ao destino final.   

A abertura do mercado brasileiro para as importações, a cadeia de suprimentos de 

bens e consumo tem passado por mudanças rápidas e contínuas. A estabilidade da economia, 

mesmo que em alguns momentos oscilantes, ajudou para dar novos contornos ao ambiente 

competitivo, fazendo com que a disputa fosse mais acirrada. As principais atribuições da 

gestão da distribuição física são: selecionar rotas e meios de transporte, negociar fretes e 

conduzir e administrar a negociação com fornecedores e consumidores imediatos (RUSSO, 

2013).  



  

 

Ballou (1993, p.51) salienta que:  

As atividades de distribuição física devem ser estrategicamente interligadas 

as funções de produção de vendas da empresa. Esta ligação é necessária, pois 

o desempenho da gerência de cada uma delas é afetado pelos níveis das 

atividades de distribuição. Quando isto é devidamente compreendido, pode-

se notar que não é tão importante definir se a distribuição física faz parte da 

produção ou do marketing ou   é uma função gerencial separada. O que 

realmente importa é a efetiva coordenação que deve ser atingida relacionadas 

com a distribuição, de modo que as diversas compensações de seus custos 

sejam explorados. 

 

A distribuição de produtos é uma das principais atividades da empresa, pois define 

o sucesso no processo de atendimento e fidelização dos clientes, garantindo sua satisfação 

e buscando condições para o alcance da eficiência e confiabilidade no serviço. Além disso, 

representa um ponto importante na redução de custo quando há um planejamento em toda 

atividade comercial e industrial da empresa (ENOMOTO E LIMA, 2007).   

 

2.7 LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS  

De acordo com Carvalho (2002), a Logística de Suprimentos tem a função de 

planejar, programar e controlar eficientemente, a aquisição, a estocagem, a movimentação de 

materiais e informações relativas a essas atividades. Esse processo acontece a partir do 

surgimento das necessidades dos clientes. O fluxo de informações geradas, na Logística  de 

Suprimentos, procura colocar o produto em movimento e buscam o propósito de gerar níveis 

de serviços adequados.  

A Logística de Suprimentos é o ramo da Logística que aborda a administração do 

fluxo de matéria-prima e de produtos para a empresa, tendo como objetivo atender à 

demanda de materiais necessários para a operação. A eficiência da Logística de Suprimentos 

significa administrar a movimentação de suprimentos com o fim de atender a operação 

(BALLOU, 2003).  

Ainda de acordo com o autor, existe uma relação muito forte entre Logística 

de Suprimentos e o processo de compras. As necessidades de materiais do sistema de 

operação são convertidas em requisições de compras onde constam informações 

fundamentais como a quantidade requerida, destino da entrega, data de entrega entre outros.  

Conforme Silva e Cardoso (2000), a Logística de Suprimentos tem como 

objetivo cuidar de uma séria de atividades periódicas, as quais são apresentadas a seguir:  



  

 

especificação de recursos e planejamento de suprimentos, emissão e transmissão do pedido 

de compra, transporte de recurso até o local e recebimento e controle de programação da 

aquisição de suprimentos.  

2.8 ESTRATÉGIA  

Para Michael Porter (2004) a elaboração de uma estratégia deve ser baseada no 

ambiente que uma organização atua. Nesse sentido, o gestor se depara com cinco forças 

competitivas: a rivalidade entre a concorrência, a ameaça dos produtos substitutos, o poder 

de negociação dos compradores, o poder de negociação dos vendedores e novos 

entrantes.  Diante desse cenário, é importante destacar as estratégias genéricas como 

elementos de barreiras neste mercado. A primeira estratégia é a Diferenciação que consiste na 

proposição de valor ao se agregar benefícios ao produto ofertado. A segunda é a Liderança 

em custo, ou seja, redução de custo para se ter uma vantagem competitiva com base no preço. 

A terceira é o Foco, o qual com base no segmento, a empresa deverá selecionar a estratégia 

que atenda às necessidades do consumidor, isto é, a Diferenciação ou a Liderança em Custo. 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA  

O método de estudo utilizado no presente trabalho foi o indutivo. De acordo com 

Mascarenhas (2012), este método parte da hipótese de que o conhecimento deve 

ser construído com base em experiências, sem levar em consideração princípios 

preexistentes, parte do específico para o geral chegando a conclusões baseadas em casos 

particulares.  

A abordagem dessa pesquisa é a quantitativa que, segundo Mascarenhas (2012), 

baseia-se na quantificação dos dados coletados. Nesse tipo de pesquisa, é essencial usar 

métodos estatísticos como porcentagens, médias e desvio padrão. A confiabilidade e a 

capacidade de generalizar também são pontos muito relevantes em dados quantitativos, os 

quais oferecem uma base mais segura para o pesquisador chegar a uma conclusão. A 

tipologia foi bibliográfica, pois o arcabouço teórico utilizado é o alicerce da pesquisa. 

Conforme Antônio Carlos Gil (2010), os estudos de caso podem ser realizados por 

meio de instrumentos de coleta de dados mediante entrevistas, observações e análise de 



  

 

documentos. No presente estudo foi utilizado um questionário como instrumento de coleta de 

dados.  

A técnica de análise de dados utilizada foi a de conteúdo. De acordo com Antônio 

Severino (2008), nesse tipo de análise as partes do trabalho devem seguir uma sequência 

lógica trazendo um entendimento no contexto do discurso e da redação. A análise do 

conteúdo foi realizada confrontando a teoria demonstrada na fundamentação teórica e os 

dados coletados. 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa brasileira que tem como foco 

a fabricação de equipamentos elétricos para uso em ambientes críticos e severos como 

atmosferas explosivas e industriais, junto aos mais diversos segmentos do mercado. É uma 

empresa certificada com a ISO 9001 com seu escritório e unidade fabril situadas no Rio 

de Janeiro. O quadro funcional da empresa é composto por 9 funcionários registrados e 4 

prestadores de serviços. Foram selecionados 10 funcionários, os quais são apresentados os 

respectivos cargos:   

• Diretora: 41 anos, Administradora.  

• Diretor Comercial: 53 anos, Engenheiro Eletrônico.   

• Gerente Técnico: 53 anos, Engenheiro Eletricista.  

• Coordenadora Comercial: 59 anos, Técnico em Administração.  

• Projetista: 51 anos, Técnico em Eletrotécnica.  

• Analista de PCP: 30 anos, Engenheiro de Produção.  

• Assistente de Compras: 32 anos, Bacharel em Ciências Contábeis.  

• Assistente Comercial 1: 25 anos, estudante do curso de Engenharia de Produção.  

• Assistente Comercial 2: 25 anos, estudante do curso de Engenharia Elétrica.  

• Auxiliar Administrativo: 22 anos, estudante do curso de Administração de Empresas.  

 

4. ANÁLISE DE DADOS  

Os resultados são apresentados de acordo com a percepção de cada respondente com 

base em suas experiências profissionais e conhecimento técnico. A apresentação 

dos resultados é exposta através da identificação numérica de cada entrevistado e no 



  

 

panorama geral, quando é finalizada a coleta de dados, foram identificados os elementos 

importantes para o confronto com a fundamentação teórica na análise de dados.  

Tabela 1 – Panorama Geral  

Item  Questões  Concordo   

Totalmente  

Concordo Não   

Discordo   

nem   

concordo  

Discordo 

1 Preocupação das empresas em relação aos processos 

logísticos.  

30%  50%  20% 
 

2  A Logística gera vantagem competitiva.  70%  30% 
  

3 A parceria com fornecedores na busca de uma melhor 

negociação  

70%  30% 
  

4 A Logística de Suprimento integrada com PCP.  30%  70% 
  

5 O planejamento, o dimensionamento e o controle de 

estoque geram vantagem competitiva 

30%  70% 
  

6 Departamento de compras como ferramenta estratégica.  40%  50%  10% 
 

7 Clientes buscam produtos de qualidade atrelado a uma 

pós-venda efetiva. 

70%  20%  10% 
 

8 A escolha de operadores logísticos também tem sido 

um diferencial na fidelização dos clientes. 

30%  40%  30% 
 

9 A criteriosa seleção de fornecedores é um diferencial para 

cumprimento dos prazos de entrega. 

50%  40%  10% 
 

10  A administração do estoque como ferramenta para 

cumprimento dos prazos.  

50%  40%  10% 
 

11 O estoque gera custos, logo a produção só é iniciada 

quando o pedido entra na fábrica. 

10%  10%  40%  40% 

Fonte: as autoras (2022).  

 



  

 

4.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO   

As categorias pontuadas no questionário e que foram confrontadas com 

a fundamentação teórica são: Logística, Estratégia e Suprimentos. 

 

4.2.1 Logística: ferramenta de vantagem competitiva. 

 

               Fonte: as autoras (2022).  

 

No que tange à percepção da Logística como ferramenta de vantagem competitiva, os 

dados evidenciam que 50% dos respondentes concordaram, 30% concordaram totalmente e 

20% discordaram que as empresas atualmente vêm tendo uma preocupação maior em relação 

aos processos Logísticos e que a mesma sendo utilizada de forma adequada pode gerar 

vantagem competitiva.  Considerando que 80% dos respondentes concordam sobre a atuação 

a visão da Logística como um diferencial, é importante ressaltar os estudos de Ballou (2001) 

ao apontar que a missão da Logística é dispor a mercadoria ou o serviço certo, no lugar certo 

e nas condições desejadas. Sendo assim, considerando o contexto atual onde a percepção de 

satisfação do consumidor estar atrelada ao serviço de qualidade da entrega e manuseio do 

produto, um processo logístico de qualidade posiciona a empresa em um lugar estratégico 

perante ao mercado. 

 

 



  

 

4.2.2 Estratégia   

Clientes buscam produtos de qualidade atrelado a um pós-venda efetivo   

 

 

Fonte: as autoras (2022).  

A importância de um pós-venda foi evidenciada no dados identificados, pois 70 % dos 

entrevistados concordaram totalmente, 20% concordaram e 10% não concordaram nem 

discordaram que além do prazo de entrega, a aquisição de produtos de qualidade e um pós-

venda efetivo são ferramentas estratégicas para a fidelização de clientes aliados à escolha de 

operadores logísticos comprometidos com uma prestação de serviços  eficiente.  

De acordo com Fernandes (2012), a importância da logística é apontado como o ponto 

de partida ao atendimento às necessidades e desejos dos seres humanos. A humanidade 

precisa de alimentos, água, ar, roupa e abrigo como condições mínimas de sobrevivência, 

porém os seres humanos não são mais fregueses de vendas ou mercearias, e atualmente são 

classificados como consumidores que tem poder de decisão interferindo nas estratégias de 

determinados segmentos e produtos. Seja para aquisição de bens de consumo ou bens 

fundamentais, atraídos por fortes ferramentas de marketing, as necessidades e vontades do 

homem moderno são admiráveis. Logo, o consumidor ocupa um lugar de fala e pode ser 

ouvido não só nas suas insatisfações, como também em demonstrar o seu encantamento. 

 



  

 

4.2.3 Suprimentos   

 

A importância da parceria entre fornecedores 

 

 

Fonte: as autoras (2022).  

 

Os dados mostram que 100% dos respondentes concordam que a parceria com 

fornecedores é uma forma de alcançar uma melhor negociação e que a seleção criteriosa 

favorece no diferencial para o cumprimento dos prazos de entrega. De acordo com Hong 

(1999), o relacionamento entre as empresas e seus fornecedores é um aspecto preponderante 

na cadeia de distribuição, especificamente na fase de suprimento físico.  Trata-se do ponto 

inicial da cadeia logística e como tal, determinante dos fatores de competitividade da 

empresa.  

A Logística de Suprimento integrada ao PCP  

 

Fonte: as autoras (2022).   



  

 

A integração entre a Logística de Suprimentos ao Planejamento e Controle de 

Produção (PCP) foi alvo de concordância por 100% dos respondentes. Isso demonstra que 

um sistema integrado entre os setores pode trazer uma administração mais eficiente. 

Conforme Campos Luiz (2013), para que a Logística atue da melhor forma, é relevante que o 

fluxo de informações aconteça livremente no que tange às necessidades de materiais, prazos 

de entrega, quantidades, lançamentos de novos produtos e ampliação de mercado. Todas as 

informações devem ser compartilhadas sempre que houver a necessidade, pois se isso não 

acontecer o processo logístico será prejudicado e interferir nos custos da operação.  

 

A atuação estratégica de compras 

 

    Fonte: as autoras (2022).  

 

Os dados mostram que 50% dos respondentes concordaram, 40% 

concordaram totalmente e 10% não concordam nem discordaram que o departamento de 

compras não implica somente em adquirir materiais, mas passou a ser parte estratégica da 

empresa. Logo, 90% conseguem perceber a atuação estratégica da área de compras. Isso é 

importante por se tratar de uma área responsável por suprir várias departamentos, 

principalmente os insumos necessários ao processo de transformação na produção. 

Segundo Vieira (2006), a atividade de compras é considerada como essencial no 

apoio ao processo produtivo, suprindo-o com a necessidade de materiais. É o processo de 



  

 

aquisição que engloba a seleção, avaliação do fornecedor, a negociação, comparação de 

preços, programação de compras, elaboração e colocação do pedido e o monitoramento da 

chegada do insumo dentro dos prazos combinados com o fornecedor.  

De acordo com Vieira (2009), com as novas tecnologias e o aumento 

da competitividade empresarial, a mentalidade do envolvimento comercial entre o comprador 

e o fornecedor tem se tornado mais compromissado com maior durabilidade.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A busca pela excelência nos processos em prol de manter-se competitivo no mercado 

e atender aos clientes de uma forma em que eles fiquem satisfeitos e permaneçam adquirindo 

os serviços, ou produtos, têm sido o objetivo de empresas que querem deixar sua marca de 

uma forma diferenciada. As organizações identificam a necessidade de repensarem seus 

objetivos, e metas, e também de qual imagem é a ideal passar para os seus clientes que são a 

mola propulsora de qualquer negócio.  

Um dos fatores que pode ser pontuado como um diferencial no mercado é identificar 

a necessidade de gerenciar com mais assertividade todos os processos que fazem parte da 

Cadeia de Suprimentos que tem como objetivo: planejar, abastecer, fazer e entregar.  

O problema desta pesquisa, que levou ao estudo de caso na empresa analisada, foi se a 

Logística de Suprimentos pode ser utilizada como ferramenta estratégica com foco na 

vantagem competitiva. Mediante este questionamento foi realizado o confronto entre os 

dados coletados, resultado do questionário respondido pelos colaboradores desta empresa, e 

a fundamentação teórica. Após a realização da análise de conteúdo, foi identificado que o 

estudo confirma a hipótese de que se os processos relacionados à Logística de Suprimentos 

forem administrados de uma forma adequada e eficiente, a empresa conseguirá atingir o 

objetivo de manter seus clientes satisfeitos. Portanto, trata-se de uma estratégia de valor. 

Importante destacar que a integração entre as informações dos intermediários 

envolvidos na Logística pode ser considerada como uma ferramenta importante para que os 

para a tomada de decisão na cadeia. Sendo assim, essa integração levará ao aumento da 

eficiência na Logística de Suprimentos que será determinante para a qualidade da SCM ao se 

identificar as prioridades para atendimento da demanda. 



  

 

De acordo com o estudo efetuado, chega-se à conclusão de que uma Logística de 

Suprimentos bem gerida pode acarretar no sucesso da organização, visando o cumprimento 

dos prazos, a entrega de produtos de qualidade, o relacionamento de parceria com 

fornecedores,  um departamento de compras bem alinhado à estratégia organizacional, uma 

administração eficiente do estoque e por fim na  satisfação do cliente.  

De uma forma geral os clientes têm sido mais exigentes em relação à prestação de 

serviços em relação à qualidade dos produtos adquiridos. Com isso, vale a pena ressaltar que 

uma das estratégias das organizações para se sustentarem competitivas, tem sido o foco em 

um pós-venda efetivo atrelado a uma entrega dentro dos prazos que faz com que o mesmo 

volte a comprar e se sinta seguro que o produto estará de sua posse no momento correto. 

Trata-se do resultado de uma Logística de Suprimentos eficiente, produtiva e de qualidade.  

Baseando-se nesta temática, fica a sugestão de novos estudos com foco em 

buscar melhorias nos processos logísticos com base na gestão do capital humano como um 

ativo  intangível com foco na aprendizagem contínua. 
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