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Resumo No mercado atual as empresas são constantemente exigidas 

em relação a sua agilidade e eficácia para manter seu padrão de 

excelência junto aos consumidores. No entanto, ainda há muitos gaps 

que precisam ser tratados o que exige constaante reposicionamento 

empresarial nas áreas de distribuição e entrega dos produtos 

transacionados. Desta forma, as empresas têm buscado aprimorar seus 

sistemas de entrega com o intuito de torná-los mais eficientes e 

eficazes. A necessidade de se concentrar em suas competências 

centrais e a limitação dos recursos corporativos conduzem as 

empresas a repensar suas estratégias. Sob esse enfoque, a 

terceirização das atividades logísticas relacionadas à distribuição 

física apresenta-se como alternativa viável. As alianças logísticas 

refletem diretamente o desejo dos executivos em direcionar recursos da 

empresa para efetuar o que sabem fazer de melhor realizando as 

atividades de apoio com especialistas. O objetivo deste trabalho foi 

identificar os principais tipos de serviços prestados por um Operador 

Logístico (OL) que permitem otimizar os sistemas de distribuição física 

dos seus clientes e as vantagens e benefícios decorrentes da 

terceirização dessa atividade. Para tanto, foi conduzido um estudo de 

caso exploratório em um Operador Logístico. Espera-se que os 

resultados possam servir de base para reflexão e argumento para 

tomada de decisão por parte das empresas que ainda não optaram pela 

terceirização. Abstract In current market, companies are constantly 

required to keep agility, efficiency and excellence in services for 

customers. However, there are still many gaps which require 

companies constant repositioning in the distribution and delivery 

areas. Thus, companies have been seeking to improve their delivery 

systems in order to make them more efficient and effective. Companies 

have the necessity to concentrate on their core competencies and, 

additionally, have financial resources limitation what lead them to 

rethink their strategies. Under this focus, the outsourcing of logistics 

activities related to physical distribution is a viable option. Alliances in 

logistics field reflect executives’ desire in concentrate corporate 

resources in making their products and perform support activities by 

outsourcing logistics activities. The objectives of this study are: i) 
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identify main types of services provided by a Logistic Operator that 

optimize customers’ physical distribution systems, and ii) identify 

advantages and benefits of outsourcing this activity. To reach this 

target an exploratory case study was conducted in a Logistic Operator. 

We hope results will serve as a 

 

Palavras-chaves: Palavras Chave: Logística, Outsourcing, Sistemas de 

Distribuição Física, Redes de Entrega, Operador Logístico. Keywords: 

Logistics, Outsourcing, Distribution Systems, Delivery Network, 

Thirdy-party Logistics. 
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1. Introdução 

O atual cenário do mercado tem exigido agilidade e eficácia das empresas para manter um 

padrão de excelência junto aos seus consumidores. Entretanto, existem gaps entre a compra e 

entrega de bens e serviços que precisam ser eliminados exigindo constante reposicionamento 

empresarial nas áreas de distribuição dos produtos transacionados (FARAH JUNIOR, 2002). 

Com os ciclos de desenvolvimento e vida dos produtos cada vez mais curtos, a diminuição 

dos lotes de fabricação, o grau de diversificação aumentando, o maior nível de sofisticação 

dos clientes e a forte concorrência no mercado, às empresas tem sido direcionadas à buscar 

vantagem competitiva diferenciando-se em serviços, custos, prazos e flexibilidade o que 

impõe demandas em suas operações internas e externas (MORETTI, 2005). 

O desafio é entregar o produto que o cliente quer, na quantidade e condição por ele 

estipulados, no local e momento definido a um custo conveniente. Esse desafio cresce com o 

aumento da variedade de produtos, quantidade de clientes e fornecedores apresentando-se nos 

dois braços operacionais da logística que são o suprimento e a distribuição física, porque de 

um lado abastecesse o sistema produtivo e do outro entregasse o produto. A necessidade de se 

concentrar em suas competências centrais e a limitação dos recursos corporativos conduzem 

as empresas a repensar suas estratégias. Sob esse enfoque, a terceirização das atividades 

logísticas relacionadas à distribuição física apresenta-se como alternativa viável. As alianças 

logísticas refletem o desejo dos executivos em direcionar recursos da empresa para efetuar o 

que sabem fazer de melhor realizando as atividades de apoio com especialistas. Para Novaes 

(2001) a complexidade para efetuar essas operações exige a contratação de empresas 

especializadas que são denominados Operadores Logísticos (OL) os quais oferecem estrutura 

gerencial, funcionários, armazéns, meios de transporte, equipamentos e desenvolvem serviços 

de acordo com as necessidades dos clientes. 

Wallenburg et al. (2010) relatam que o grau e âmbito da terceirização das atividades logísticas 

para OLs cresce significantemente e seus usuários reportam reduções de custos na faixa de 12 

a 15%, nos ativos logísticos acima de 20% e reduções no ciclo de pedidos na ordem de 20 a 

30%. Dentre as atividades envolvidas na terceirização citam-se o transporte, a armazenagem, 

a distribuição, elaboração de projetos logísticos, controle de estoques, embalagem, montagem 

de kits e conjuntos, logística reversa, suporte fiscal e importação e exportação. Entretanto, a 

empresa deve avaliar e ponderar as vantagens e desvantagens e preparar-se conscientemente 

para este processo, formando uma parceria, transferindo e compartilhando as atividades e 

dificuldades no período de transição e estabelecendo indicadores e procedimentos para 

mensurar os serviços. 

O objetivo deste trabalho é identificar os principais tipos de serviços prestados por um OL que 

otimizam os sistemas de distribuição física e as vantagens e benefícios decorrentes da 

terceirização. Para tanto, será apresentado os resultados do estudo de caso com apoio da 

literatura e questionários respondidos no OL e seus clientes. 

2. Sistemas de distribuição física 

A distribuição física de produtos e materiais é considerada como parte da logística de entrega 

de uma empresa e deve abranger os componentes dos canais, as possíveis localizações 
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incluindo combinações de fornecedores, locais de produção, centros de distribuição, 

atacadistas e varejistas. Consiste na movimentação ao longo da cadeia de abastecimento desde 

os fornecedores para as plantas e delas para os centros de distribuição. Incorpora uma relação 

empresa/cliente importante para o seu atendimento e depende do modelo estabelecido. O 

modelo mais simples inicia com a recepção dos materiais, conversão para o produto final e 

distribuição em um único local e os mais complexos apresentam vários locais produtivos, 

centros de distribuição, intermediários e OLs (BERTAGLIA, 2003; XING, et al., 2010). 

O DU (Distribution Utility) é um sistema de distribuição no qual uma associação de empresas 

não concorrentes servem aos mesmos clientes finais permitindo maior frequência das cargas 

dos fabricantes por meio da melhor utilização dos recursos e reduzindo as flutuações em 

decorrência da sazonalidade (CHING, 2001). O TP (Transit Point) tem instalações similares 

aos centros de distribuição avançados, não possuem estoques e são considerados uma forma 

de aumentar a efetividade e capilaridade sem incidir em custos adicionais com armazéns. Os 

produtos são identificados no momento do fracionamento e já têm destino definido. O MT 

(Merge in Transit) é uma prática aplicada à produtos de alto valor agregado, com ciclos de 

vida curto e multicomponentes por meio da produção realizada em multisites como o caso de 

computadores. Coordena e gerencia o lead time e os processos de produção e distribuição do 

produto final evitando armazenagem intermediária e transporte desnecessário (FLEURY et 

al., 2000). O JIS (Just in Sequence) é uma prática voltada ao abastecimento (inbound) que 

provê o cliente certo, na quantidade certa, no momento certo, na sequencia certa sendo 

considerada uma evolução do JIT (Just in Time) envolvendo itens de alto valor agregado que 

são entregues diretos ou junto às linhas de montagem (PIRES, 2009). A EP (Entrega 

Programada) limita as entregas para mercados específicos em dias selecionados da semana 

destacando as vantagens da consolidação de carga. Para Ronen e Goodhart (2008) a solução 

para entrega dos produtos às lojas consiste na construção de clusters e uso da sua capacidade 

de trabalho dividindo o excedente da carga na semana e construir rotas diárias usando um 

truck para despachos. 

2.1 Tipos de rede de entrega 

As redes de entrega são instalações e atividades com o propósito de adquirir, produzir e 

distribuir produtos para os clientes por meio de um conjunto de abordagens que integram 

eficientemente fornecedores, fabricantes, armazéns e lojas minimizando os custos e 

satisfazendo os níveis de serviço. A estrutura física de uma rede influencia seu desempenho 

sendo muito importante ter um projeto para facilitar a circulação de mercadorias e não afetar a 

cadeia de suprimentos ao determinar a infra-estrutura adotada nas decisões de transporte, 

cronogramas e rotas (SHEN, 2007; PASANDIDEH et al., 2010; QUAGLIATO, 2009). 

As opções de projetos para uma rede de transporte propostas por Chopra e Meindl (2008) são: 

(i) Rede de entrega direta, (ii) Rede de entrega direta com milk-run (coletas programadas), 

(iii) Rede de entrega via centro de distribuição centralizado, (iv) Entrega via centro de 

distribuição com milk-run, (v) Rede sob medida e (vi) Cross-docking. 

Os trade-offs entre custo de transporte, estoques e responsividade são considerados pelas 

empresas no momento da avaliação das diferentes opções de entregas. 

O Quadro 1 compara as vantagens e desvantagens das redes de transporte. 
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Fonte: Adaptado de Chopra e Meindl (2008) 

Quadro 1 – Vantagens e desvantagens de diferentes redes de transporte 

No Quadro 1 destacam-se os trade-offs das diferentes estruturas de redes. Em suas decisões 

consideram-se o impacto nos custos de estoque, instalações, processamento e coordenação e o 

nível de responsividade. As empresas devem avaliar as diferentes opções considerando seus 

custos e receitas e classificá-las de acordo com sua complexidade de coordenação. 

3. Terceirização de atividades logísticas 

Os serviços logísticos terceirizados desempenham total ou parcialmente a função de gerenciar 

o suprimento e a distribuição física. As empresas buscam soluções externas para suas 

atividades quando a relação custo/eficiência é desfavorável em comparação com a 

terceirização, para manter o foco em suas competências centrais e quando tem problemas 

financeiros. Meng et al. (2011) descrevem que as empresas devem estabelecer prioridades 

para os serviços em seu processo de desenvolvimento ou na melhoria da sua qualidade. De 

acordo com Ricarte et al. (2004) a terceirização é uma prática comum nos negócios e 

considerada uma técnica moderna de administrar com critério de aplicação (início, meio e 

fim), uma visão temporal (curto, médio e longo prazo) e uma estratégica direcionada para 

objetivos da organização. Avaliam-se os impactos no nível de serviços, o resultado da 

dedicação ao próprio negócio, se há diminuição de investimentos, substituição dos custos 

fixos por variáveis, melhoria do controle nos custos logísticos, se adquiriu expertise e a 

possibilidade de desenvolver know-how. A empresa define quais as atividades que 

terceirizará, os OLs disponíveis e suas habilidades após verificar os motivos, questionamentos 

internos, se todos os níveis corporativos estão convencidos e os interesses alinhados. O tipo 

de relacionamento entre cliente e fornecedor torna mais complexo a decisão, a transferência, a 

seleção do terceiro, o processo de negociação e o monitoramento. O contratado deve ter 

informações como a localização da matriz, filiais, número de centros de distribuição, 
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posicionamento de mercado, processos produtivos, materiais, produtos, canais de distribuição, 

destinos, detalhes das operações e como se desenvolverá o processo de seleção (LUNA, 

2006). 

A elevada participação dos custos logísticos no faturamento conduz à terceirização visando 

oportunidades de reduções, aperfeiçoamento na execução das operações, expansão de 

mercados, aumento dos níveis de serviços e geração de economia. Na atividade de 

armazenagem, o custo fixo transforma-se em variável e há gastos nos períodos de alta 

demanda ou elevado estoque (BARROS, 2009). Entretanto, é importante verificar alguns 

detalhes no OL como suas instalações, equipamentos, as equipes de operação e 

gerenciamento, sistema de armazenagem e transporte, competência administrativa, fiscal, 

estrutura de TI e equipes de projetos. Para classificar e eliminar empresas inadequadas, exigi-

se a relação dos principais clientes, locais e instalações, serviços prestados, um projeto 

logístico com críticas e sugestões, simulação do custo total em diversos cenários, participação 

da diretoria, definição do escopo dos serviços, responsabilidades das partes, equipes que 

acompanharão o desenvolvimento e solução de conflitos e a possibilidade de pagamentos por 

atividade operacional (cost-driver). As metas e objetivos devem estar alinhados e ser 

mensuráveis prevendo a quebra de contrato e o ressarcimento dos recursos. 

Os relacionamentos de logística terceirizada são verdadeiras alianças estratégicas com duas 

características típicas que são a base em transações e em empresas contratadas e direcionadas 

para uma função específica. Os acordos com OLs envolvem compromissos de longo prazo e 

estrutura para gerenciamento de processos e funções (SIMCHI-LEVI et al., 2003). O sucesso 

depende da compreensão dos objetivos, das finalidades, das expectativas e das capacitações 

por ambas as partes. Envolve a fase de diagnósticos, planejamento e condições contratuais 

para a execução das atividades (RAMALHO et al., 2011). Quando bem implementada é a 

ferramenta para superar desafios na melhoria dos níveis de serviços e na vantagem de 

selecionar um OL em vez de vários transportadores pequenos (VIVALDINI et al., 2006). 

A terceirização se consolidou em diversos setores caracterizados por transformações 

organizacionais. Seu foco são as atividades de suporte consideradas não fundamentais e que 

respondem aproximadamente por 75% nas empresas (VIVALDINI; PIRES, 2010). 

4. Operadores logísticos 

Uma das novas tendências é a terceirização dos serviços logísticos para OLs especializados 

em gerenciar as atividades de armazenagem, estoques e gestão de transportes na cadeia de 

abastecimento com atuação local ou global. Os OLs geram vantagem competitiva por meio da 

redução de investimentos em ativos, foco na atividade central e flexibilidade operacional 

refletindo na melhoria do retorno sobre ativos e investimentos (LAMBERT, 2008). Permitem 

acumular valor, oferecem produtos de qualidade a preços competitivos, aumentam as receitas 

e acessam novos mercados executando serviços confiáveis (OJHA; GOKHALE, 2009). 

Contratando serviços de terceiros para operar suas atividades, a empresa transforma custos 

fixos em variáveis e reduz substancialmente o ponto de equilíbrio (break even point). 

Os OL têm tamanhos e formatos diferentes dispostos em empresas de pequeno porte até 

grandes corporações. Possuem flexibilidade tecnológica, são especialistas e permitem que as 

empresas trabalhem em sua área de expertise. Atuam em mercados sazonais e destacam-se em 

situações que exigem flexibilidade mercadológica como na montagem de kits, multiplicidade 

de embalagens, armazenamento e distribuição e a possibilidade de melhoria nos serviços sem 

mudanças nos processos ou investimentos desnecessários (FLEURY et al., 2000). 
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Fleury et al. (2000) e Novaes (2001) definem OL como um prestador de serviços logísticos 

integrados que tem competência em suas atividades desempenhando funções que podem 

englobar o processo logístico como um todo ou parte dele em uma empresa-cliente atendendo 

a todas ou quase todas as necessidades de forma personalizada. Essa definição apresenta as 

características dos OL que estão mais evidentes quando comparadas com os prestadores de 

serviços tradicionais (PST). 

O Quadro 2 apresenta as diferenças entre o PST e OL integrado destacando os serviços 

oferecidos, as atividades de forma integrada, reduções de custos, tipos e negociações de 

contratos e capacidade de análise e planejamento. 

 

Fonte: Fleury et al., (2000) 

Quadro 2 – Prestador de serviços tradicionais versus operador logístico integrado 

As operações estão se tornando mais complexas, sofisticadas tecnologicamente e mais 

importantes estrategicamente aumentando a demanda por OLs. Destaca-se como resultado da 

globalização o aumento do número de clientes, fornecedores, locais para suprimentos e 

distribuição, segmentação de mercados, diminuição do ciclo de vida dos produtos, novos 

lançamentos, diferentes padrões de serviços e maiores distâncias à percorrer. Os OLs 

aprendem por meio de benchmarking resultando na eficiência de custos e na oferta de 

melhores níveis de serviços no sistema de distribuição em comparação com as operações 

internas mantendo-os competitivos (LIM; SHIODE, 2011). 

Fleury et al. (2000) e Novaes (2001) consideram os seguintes fatores, características e 

competências à serem verificados nos OLs: 

- Capacidade para atender a demanda do contratante; 

- Compatibilidade entre seu sistema de informação e o da empresa; 

- Estabilidade financeira; 

- Estrutura, imagem, reputação e experiência; 

- Estratégias de crescimento, políticas de investimentos e inovação em produtos e 

processos; 

- Flexibilidade para atender ao contrante; 
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- Localização geográfica; 

- Predisposição para fixar objetivos comuns, disponibilizar informações operacionais e 

estratégicas e repartir ganhos e perdas; 

- Postura de treinamento, valorização do trabalho em equipe e cooperação técnica; 

- Preço dos serviços; 

- Referências dos clientes. 

Randall et al. (2011) descrevem que sem inovação e o envolvimento dos fornecedores, a 

eficiência do OL para integrar seu armazém, inventário, transporte, aquisição, e funções de 

trabalho tornam-se limitadas. Para Daugherty et al. (2011) a inovação nos serviços é 

fundamental para ganhar vantagem competitiva, construir um forte relacionamento e fidelizar 

clientes gerando barreiras de entrada à concorrência. Os OLs devem incorporar atividades ao 

seu portfólio por meio de competências que são a capacidade de atender aos diferentes tipos 

de serviços aliando inovação, avanço tecnológico e agregando valor ao negócio do seu cliente. 

Portanto, devem considerar uma estratégia flexível que permita aplicações em tecnologia da 

informação e comunicação, padrões de abertura para o mercado atendendo vários clientes 

com custo baixo e relacionamento colaborativo (VIVALDINI, 2011). 

5. Método 

O método utilizado nesta pesquisa divide-se em quatro etapas e está apresentado na Figura 1. 

A revisão bibliográfica possibilitou caracterizar os sistemas de distribuição física, os tipos de 

redes de entrega, a terceirização de atividades logísticas, os OLs e desenvolver os 

questionários aplicados em visitas in loco verificando os resultados sobre o ponto de vista do 

OL, clientes A e B e caracterizando esta pesquisa como estudo de caso exploratório. A 

estrutura desse modelo foi realizada a partir da identificação dos itens mais relevantes com 

base na bibliografia pesquisada e experiência dos profissionais do OL. 

 

Figura 1 – Etapas do método de pesquisa 

A aplicação do modelo foi realizada no OL objeto desta pesquisa. A relevância da escolha 

dessa empresa ocorre pelo fato de sua origem ser da ampliação de serviços e um dos mais 

importantes deste mercado. As entrevistas in loco foram realizadas com o diretor de 
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operações, gerente da filial e uma analista de comunicação que são responsáveis pela gestão 

da operação e aprovação dos processos e imagem da empresa junto a seus clientes. 

6. Resultados 

Os resultados obtidos na pesquisa sobre os sistemas de distribuição física para apoiar as 

entregas e a terceirização das atividades logísticas sob o ponto de vista do OL e dos clientes A 

e B serão apresentados nas seções a seguir. 

6.1 Sistemas de distribuição física 

Neste OL as entregas são realizadas a partir de operações com e sem cross-docking que 

eliminam os estoques e reduzem o lead time nas duas principais filiais (Campinas e São 

Paulo). As coletas recebidas dos diversos fornecedores são transbordadas e consolidadas em 

docas predeterminadas facilitando o processo de separação e composição das cargas para 

despacho. Utilizam-se tecnologias de rastreamento e roteirização para acompanhamento e 

coordenação das operações. Em alguns casos as redes de entrega direta, via CD centralizado e 

a sob medida são utilizadas de acordo com o projeto e contrato estabelecidos junto ao cliente. 

O Quadro 3 apresenta os sistemas de distribuição física. 

 

Quadro 3 – Sistemas de distribuição física 

A partir do Quadro 3 verifica-se que a maior concentração das entregas é por meio de cross-

docking e não se utilizam as entregas direta e via CD com milk-run. 

6.2 Vantagens e diferenciais da terceirização sob o ponto de vista do operador logístico e 

clientes A e B. 

Os questionários foram elaborados com apoio de bibliografia e aplicados por meio de 

entrevistas in loco para avaliar as vantagens e diferenciais da sob o ponto de vista do OL e dos 

clientes A e B. Foram entrevistados o diretor de operações, o gerente da filial, a analista de 

comunicação e os responsáveis pela operação nos clientes A e B que pertencem aos 

segmentos farmacêutico e eletrônico. Entretanto, houve necessidade de incluir questões 

complementares que estão abaixo relacionadas: 

a)  Principal argumento para convencer a terceirizar? 

O principal argumento é a redução de custos, o foco no negócio, o aprendizado com 

empresas do segmento e a possibilidade de gestão compartilhada. 

b) Como é medido o nível de satisfação do cliente? 
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Por meio de indicadores e métricas identificadas pelo cliente para o sucesso do seu 

negócio. 

O Quadro 4 apresenta os resultados e as divergências de visões referentes às vantagens e 

diferenciais da terceirização obtidos a partir das entrevistas realizadas no OL e com os 

clientes A e B. 

Quadro 4 – Resultados das vantagens e diferenciais da terceirização sob o ponto de vista do OL e clientes A e B 

No Quadro 4 verifica-se a divergência de visões entre os clientes A e B. O cliente A não 

entende como objetivo adquirir expertise e o cliente B não considera como objetivos a 

substituição de custos fixos por variáveis e a redução de custos. As respostas do cliente B 

permitem inferir que este não tem clareza em relação a estas duas questões. 

7. Conclusão 

A pesquisa realizada neste operador identificou os principais sistemas de distribuição física 

utilizados para apoiar e realizar as entregas aos seus clientes. Verificou-se que a partir das 

operações com e sem cross-docking nas principais filiais ocorreram reduções de estoques, 

lead time e custos. A tecnologia da informação está presente e é relevante no auxilio da 
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coordenação e eficácia dos processos e seu sucesso. A profissionalização dos OLs por meio 

da utilização de ferramentas, conceitos e experiência prática de terceiros após realizar 

benchmark resultou em menores custos e melhores serviços em comparação com as operações 

dos clientes. Observou-se que há divergência de visões entre os clientes A e B o que 

certamente conduzirá à revisão dos contratos e mudanças no curto prazo para se adequar as 

suas necessidades. 

Portanto, conclui-se que as empresas buscaram soluções externas a partir da relação 

custo/eficiência desfavorável, manter o foco em suas competências centrais, problemas 

financeiros, possibilidade de aprendizado com empresas do segmento e gestão compartilhada. 

O OL se mostrou adequado ao fornecer suporte e estrutura suficiente para contratação dos 

seus serviços e pode ser considerado referência dentro deste segmento. 

Espera-se, a partir da divulgação dos resultados desta pesquisa, que outras empresas possam 

avaliar o assunto com bastante critério e considerem a possibilidade da terceirização dos seus 

sistemas de distribuição física. Certamente, a tomada de decisão em direção a estabelecer 

parceria com Operadores Logísticos, contribuirá para com a estratégia de diferenciação das 

empresas. 
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