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Estudos em diversas áreas mostram como a gestão da logística é 

importante dentro de qualquer ambiente na organização. Contudo a 

finalidade deste artigo é mostrar as novas e diferentes abordagens que 

vem surgindo dentro da cadeia de suprimenntos, junto com a evolução 

da tecnologia da informação. A pesquisa se inicia com a análise de 

185 artigos publicados nas bases de dados disponíveis na página 

virtual da ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção), condescendentes a estes temas, foram pesquisados os 

artigos publicados no período de 2001 a 2011. O método de pesquisa 

utilizado foi o bibliométrico. A maior contribuição desta pesquisa é 

mostrar como vem sendo notório pesquisas na área de gestão da 

cadeia de suprimentos sendo relacionada com a importante evolução 

da tecnologia da informação dentro da administração da logística em 

todo o mundo.   

 

Palavras-chaves: Logística, Cadeia de Suprimentos, Tecnologia da 

Informação, Supply Chain Management  
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1. Introdução 

A logística existe desde os tempos mais antigos, na preparação das guerras onde as atividades 

administrativas eram relacionadas com os deslocamentos, alojamento, abastecimento e 

equipamento das tropas. Durante a Primeira Guerra Mundial a logística pertencia somente a 

parte operacional. Contudo, com o mercado competitivo após a Revolução Industrial, ela 

passou a ter uma potencial importância para as empresas na parte estratégica (BUSSINGER, 

2008). 

Atualmente, a logística não é mais uma atividade de apoio e nem se refere apenas ao 

transporte e armazenamento do produto. Ela abrange desde o insumo (obtenção da matéria 

prima) até o produto acabado nas mãos do cliente final. Podemos defini-la como o 

gerenciamento estratégico do produto certo, na hora certa, na quantidade certa, no local certo, 

na qualidade certa, com o menor custo possível (FLEURY et al, 2000). 

Com a globalização econômica, a concorrência vem aumentando a cada dia, os produtos 

precisam ser inovadores, de qualidade e ter um baixo custo na fabricação. A logística é uma 

ferramenta de gestão que possibilita a empresa se manter no mercado acirrado, pois 

juntamente com a tecnologia ela permite a agilização do processo, redução do custo e a 

satisfação do consumidor. 

Na era da informação, a organização necessita trocar constantemente informações 

internamente com os setores e externamente com os fornecedores e os clientes que estão cada 

vez mais exigentes. A TI (tecnologia da informação) da empresa estreita o relacionamento 

com o consumidor dando-lhe possibilidades para falar sobre as dificuldades encontradas com 

o produto ou o que ele gostaria de ter. 

Como afirma Figueiredo e Arkader (2009) a logística tem um papel fundamental na estratégia 

empresarial, uma organização para ser competitiva e enfrentar a concorrência precisa investir 

em tecnologia e utilizar metodologias atualizadas para gerenciar a aquisição de matéria-prima, 

movimentação, armazenagem e entrega de produtos, reduzindo custos e aumentando a 

qualidade nos serviços e conservando do prazo da entrega. 
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Nesta perspectiva o presente artigo tem como objetivo geral fazer uma revisão nas 

publicações científicas do site da ABEPRO, voltadas para o tema “logística” ou “logistics”, 

no período de 2001 à 2011. 

 

2. Referencial Teórico 

A Logística existe desde os tempos antigos, iniciado com a preparação das guerras onde as 

necessidades do abastecimento, do deslocamento, e do armazenamento dos armamentos eram 

primordiais.  

Nesta relação com as guerras, a logística servia como um método de apoio e não de estratégia 

como é utilizada nos dias atuais. Rodrigues (2005, p. 123) afirma “que o barão Antoine Henri 

Jomini foi o primeiro a tentar definir logística”. Jomini era o general do exército francês 

comandado por Napoleão Bonaparte, o qual conceitua logística em sua principal obra, Précis 

de l’Art de laGuerre: 

 

Logística é a arte prática de movimentar os exércitos, compreendendo não apenas os 

problemas de transporte, mas também o trabalho doestado maior, as medidas 

administrativas e até as unidades de reconhecimento e de informações necessários 

para o deslocamento e a manutenção das forças militares organizadas. (JOMINI, 

1838). 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o sentido de logística contraiu maior amplitude, em 

resultado do aspecto de operações militares relacionadas, determinando a utilização de 

quantidades e variedades de suprimentos jamais atingidos anteriormente. Em decorrência 

disto compreendeu-se que a Logística envolvia todas as atividades concernentes à provisão e 

administração de materiais, de pessoal e de instalações, além da aquisição e prestação de 

serviços de apoio (RODRIGUES, 2000). Então, fez-se necessário a presença da Logística 

melhor elaborada, onde passou a ter serventia não só nos armamentos, mas em outras 

atividades.  

Desta forma, pode-se entender a logística como um conjunto de atividades direcionadas à 

otimização do fluxo de produtos, desde a fonte produtora até o consumo final, providenciando 

o suprimento na quantidade certa, de modo adequado, garantindo sua integridade, a um custo 
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razoável e no menor tempo possível atendendo as necessidades dos clientes (RODRIGUES, 

2000). 

Atualmente o conceito de logística vem se expandindo. Na literatura disponível, encontramos 

diversas definições: 

 Ballou (2006, p. 27) afirma que “logística é o processo de planejamento, 

implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e 

das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo 

com o propósito de atender às exigências dos clientes.”. 

 Novaes (2003) comenta que a Logística moderna procura coligar todos os 

elementos do processo – prazos, integração de setores da empresa e formação 

de parcerias com fornecedores e clientes – para satisfazer as necessidades e 

preferências dos consumidores finais. 

 

2.1 Cadeia de Suprimentos 

A Cadeia de Suprimentos é um conjunto de atividades funcionais (transporte, controle de 

estoques, e etc.) que se repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelas quais matérias-primas 

vão sendo convertidas em produtos acabados, agregando valor a estes. Ela se caracteriza no 

início da cadeia Logística, a mesma envolve todos os níveis de fornecimento do produto desde 

a matéria-prima bruta até a entrega do produto no seu destino final, além do fluxo reverso de 

materiais para reciclagem, descarte e devoluções (BALLOU, 2006). 

Para Dantas (2005, p. 148) a “Cadeia de Suprimentos é o conjunto de materiais necessários 

para o funcionamento de uma empresa comercial ou fabricante”. 

A Logística é dividida em dois tipos de atividades – as principais e as secundárias 

(CARVALHO, 2002, p. 37): 

 Principais: Transportes, Gerenciar os Estoques, Processamento de Pedidos; 

 Secundárias: Armazenagem, Manuseio de materiais, Embalagem, Obtenção / 

Compras, Programação de produtos e Sistema de informação. 

Na revisão da literatura sobre Cadeia de Suprimentos, existem diferentes abordagens sobre o 

tema, conforme demonstrado no quadro abaixo. 
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Quadro 1 – Síntese das Abordagens Logísticas 

Abordagem Síntese 

Logística de Suprimento É a parte da cadeia logística responsável por abastecer a 

empresa de todos os recursos necessários ao seu funcionamento. 

(Ballou, 1993) 

Logística Interna A logística interna é diretamente responsável pela cadeia de 

valor da empresa quando procura aperfeiçoar os processos 

inerentes às atividades, tais como: a infra-estrutura do layout de 

distribuição interna da empresa e sistemas de informação, 

desenvolvimento de tecnologias de aquisição e atividades 

primárias de apoio, manutenção de estoques mínimos, entrega 

dos produtos nos locais de utilização e outras atividades ligadas 

a produção para que o produto final saia no tempo correto, na 

quantidade certa e com a qualidade ideal, utilizando o mínimo 

de recursos possíveis, o que agregará valor ao produto 

(COIMBRA,2005). 

Logística Distribuição Conforme Ballou (1993, p. 40), “a distribuição física é o ramo 

da logística empresarial que trata da movimentação, estocagem e 

processamento de pedidos dos produtos finais da firma”. Tendo 

como objetivo geral conforme, Novaes (2001), o fornecimento 

dos produtos certos, para lugares certos, no tempo certo e com o 

grau de serviço esperado, pelo menor custo possível.  

Logística Reversa Novaes (2007, p. 53), entende que a Logística Reversa “cuida 

dos fluxos de materiais que se iniciam nos pontos de consumo dos 

produtos e terminam nos pontos de origem, com o objetivo de 

recapturar valor”. 

Para Carvalho (2003 pg. 71 e 72), “a logística reversa está em 

escala de desenvolvimento, e demonstra grande potencial de 

negócio emergente para as organizações públicas e privadas, 
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pois as políticas ambientais são cada vez mais rigorosas”. 

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa, 2012. 

 

2.2 Tecnologia da Informação aplicada a Logística e Supply Chain Management 

A tecnologia da informação é uma ferramenta crucial para todos os ramos da organização, 

uma vez que estamos na era da Informação, fazendo-se necessário o bom gerenciamento do 

fluxo desta, tanto dentro da própria organização quanto com em relação às outras, com o fim 

de desenvolver processos, produtos e serviços com condições de excelência, pois o novo 

cenário de competição altíssima exige que as organizações sejam eficazes e eficientes, para 

terem sucesso ou pelo menos sobreviverem neste. 

Dentro deste cenário a logística apresenta-se como um elemento essencial. Bowersox e Closs 

(2001, p. 19), afirmam: “O objetivo da logística é tornar disponível produtos e serviços no 

local onde são necessários, no momento em que são desejados, pelo menor custo total 

possível.” Neste contexto a Tecnologia da Informação tem um papel fundamental, visto que 

de acordo com Fleury et al. (2000) “as tecnologias de informação vêm tentar otimizar o fluxo 

de informações que é um elemento de grande importância nas operações logísticas, pois 

aumenta a flexibilidade e diminui as incertezas no momento da tomada de decisão.” 

Essa otimização no fluxo de informação contribui também para um conceito que vem 

crescendo no Brasil desde os anos 90, o Supply Chain Management, ou seja, a administração 

da cadeia de suprimentos, que permite reduzir custos por meio da sincronização dos 

programas de produção, armazenagem e distribuição, buscando agregar valor ao produto. 

Como Bowersox (1998) afirma, o supply chain é um conceito que analisa uma sequência de 

compradores ou vendedores trabalhando em conjunto para levar o produto do ponto de origem 

ao consumidor final, compreendendo que Logística é a circulação de produtos e, da 

informação referente a eles de um ponto a outro.  

 

O SCM representa o esforço de integração dos diversos participantes do canal de 

distribuição por meio da administração compartilhada de processos-chave de 

negócios que interligam as diversas unidades organizacionais e membros do canal, 

desde o consumidor final até o fornecedor inicial de matérias primas. 

(FLEURY,2000, p. 42). 
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Pode-se perceber a importância na gestão da logística e do fluxo de informações em toda a 

cadeia, pois permitem aos executivos avaliar, pontos fortes, e pontos fracos na sua cadeia de 

fornecimento, auxiliando-os na tomada de decisões que, consequentemente, resultam na 

redução de custos, aumento da qualidade, entre outros, colaborando para o aumento da 

competitividade do produto e/ou criação de valor agregado e diferenciais em relação à 

concorrência (SHAPIRO, 2001). 

 

3. Percurso Metodológico 

O método utilizado é um estudo bibliométrico que se refere a uma análise quantitativa da 

comunicação escrita, ou seja, consiste em análises estatísticas dos padrões que aparecem na 

publicação e utilização de documentos (DIODATO, 1994).  

A abordagem quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, ou seja, traduzir em 

números, opiniões e informações com o fim de classificá-las e analisá-las. Promove o uso de 

recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, etc.). Resultados 

podem ser replicados (MINAYO, 2007; LAKATOS et al, 1986). 

Este artigo orienta-se pelos seguintes procedimentos de pesquisa de acordo com o fluxo 

abaixo: 

Figura 1 – Procedimentos da Pesquisa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concorr%C3%AAncia
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Fonte: Adaptado por ZAGHENI et al, 2009. 

Foram selecionados 185 artigos sobre o tema Logística de um total de 9208 artigos publicados 

no período de 2001 a 2011.  

 

4. Resultados da Pesquisa 

A Logística é uma área muito importante tanto para as empresas como para a economia do 

país, uma vez que essa área está em grande ascensão. Nesse novo contexto da economia 

globalizada as empresas passam a competir em nível mundial, mesmo dentro de seu território 

local, sendo obrigadas a passar de moldes multinacionais de operações para moldes mundiais 

de operação. A logística é o caminho para a diferenciação de uma empresa aos olhos de seus 
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clientes, para a redução dos custos e para agregar valor, o que se refletirá no aumento da 

lucratividade (NUNES, 2012). Porém, a logística por si só não alcançará esses resultados, 

sendo necessário que esteja inserida no processo de planejamento de negócio da organização e 

alinhada com os demais esforços para atingir o sucesso no segmento de atuação. 

Faz-se essencial a busca de informações nesta área, por meio de estudos acadêmicos com o 

intuito de criar ou aperfeiçoar conhecimentos, pois como já foi mencionado a logística por si 

não é a solução para todos os problemas, necessitando de ajustes a luz do campo que está 

inserida. 

Na análise da metodologia dos artigos, verificou-se em relação ao tipo de estratégia utilizada 

nas pesquisas, como mostra na Quadro 1, que há a predominância da abordagem qualitativa, 

com mais da metade do total dos artigos avaliados no presente período (2001-2011).  

Quadro 2 - Tipo de Estratégia 

Estratégias Quantidade de artigos Porcentagem (%) 

Qualitativa  121 65,41% 

Quantitativa  28 15,14% 

Quali e Quanti 36 19,46% 

Total dos artigos 185 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2012. 

 

Dentro dessa perspectiva os Quadros 2 e 3 apresentam os principais métodos utilizados nas 

estratégias qualitativa, e quali e quanti, os métodos de pesquisa qualitativa que se 

sobressaíram são: o Estudo de caso, que nos leva a crer que os estudos publicados, 

apresentaram um caráter mais prático, ou seja, a aplicação ou aprimoramento de um 

conhecimento já existente, uma vez que este método é utilizado, segundo Gonçalves (2012),  

“quando o pesquisador tem o interesse em observar a ocorrência do fenômeno no campo 

social e não discuti-lo apenas do ponto de vista da teoria”. Após, como método mais utilizado, 

vem o estudo bibliográfico, que apresenta um caráter mais teórico, pois tem fundamento em 

livros, artigos, periódicos etc., em ambos, no entanto, percebemos pouca ênfase no que diz 

respeito à construção de um novo conhecimento em relação ao tema, abrindo oportunidades 

para pesquisa que objetivem a construção de novos conhecimentos na área. 

Quadro 3 - Métodos na estratégia qualitativa. 

http://www.blogger.com/profile/13158332494469075933
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Método Quantidade de artigos Porcentagem (%) 

Estudo de caso 36 30% 

Estudo bibliográfico 31 26% 

Estudo de caso/ Estudo bibliográfico 11 9% 

Análise de conteúdo  10 8% 

Estudo de caso/ Entrevista 9 7% 

Estudo de caso/ Outros 15 12% 

Outros 9 7% 

Total  121 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2012 

Quadro 4 - Métodos na estratégia quali e quanti. 

Método Quantidade de artigos Porcentagem (%) 

Estudo de caso e questionário 8 22% 

Estudo de caso e simulação 6 17% 

Estudo multicasos e questionário 4 11% 

Estudo bibliográfico e de dados 3 8% 

Estudo de caso e Outros 9 25% 

Outros 6 17% 

Total  36 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2012. 

 

Na estratégia quantitativa observou-se a diversidade de métodos usados para elaboração dos 

estudos, sobressaindo de maneira muita pequena o uso da simulação, conforme o Quadro 4.  

Quadro 5 - Métodos na estratégia quantitativa. 

Método Quantidade de artigos Porcentagem(%) 

Simulação 7 25% 

Questionário 6 21% 

Pesquisa survey 4 14% 

Outros 11 39% 

Total  28 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2012. 
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O caráter mais prático notado no conjunto dos estudos avaliados é reafirmado ao observar-se 

o tipo de perspectiva empregada, uma vez que, conforme o Quadro 5, esta apresenta em sua 

grande maioria um aspecto prático, com cerca de 81% do total.  

Quadro 6 - Perspectiva das estratégias. 

Perspectiva Quantidade de artigos Porcentagem (%) 

Prática 149 81% 

Teórica 36 19% 

Total dos artigos 185 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2012. 

O quadro a seguir mostra os dados retirados dos artigos sobre logística publicados no site da 

ABEPRO. 

Quadro 7 - Análise das categorias. 

Categorias / 

Ano 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 

de 

Artigos 

% 

Logística de 

Distribuição 4 10 1 2 1 10 5 0 1 7 2 43 23% 

Logística 

Interna 1 3 2 0 1 16 0 0 2 4 1 30 16% 

Outros  8 3 1 0 4 7 0 0 0 0 4 27 15% 

Integração 

da Cadeia 

Logística 2 5 2 1 1 7 1 0 2 4 0 25 14% 

Logística 

Reversa 1 2 1 1 2 9 4 1 1 0 1 23 12% 

Logística de 

Suprimento 0 7 0 1 2 10 0 0 2 1 0 23 12% 

T.I. Aplicada 

a Logística 2 2 1 1 0 5 1 0 2 0 0 14 8% 

Total de 

Artigos 18 32 8 6 11 64 11 1 10 16 8 185 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2012. 

Os dados apresentados no quadro acima mostram a quantidade de artigos que foram 

publicados nos anos de 2001 a 2011. Desta forma ressaltou-se a divisão dos artigos conforme 

as categorias utilizadas. 

Consideradas as 3 (três) primeiras categorias dos 185 artigos analisados, a mais utilizada foi a 

Logística de Distribuição com 43 artigos publicados, um percentual de 23% do total dos 
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artigos, seguida pela Logística Interna com 30 artigos publicados, cerca de 16%, e as demais 

categorias, ou Outros, com 27 artigos (Armazenagem, Logística de Transporte, Auditoria 

Logística...), 15% do total. 

Sendo assim, percebe-se que dos artigos publicados os autores preferiram utilizar assuntos 

referentes à Logística de Distribuição.   

Gráfico 1 - Dez autores mais citados 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2012. 

Das citações realizadas pelos autores dos estudos publicados obteve-se o gráfico mostrado 

acima que assinala o autor Ballou como o mais citados, com 149 citações das 3016 realizadas 

nos 185 artigos verificados.  

Ronald H. Ballou, (estadunidense), é professor de Operações na Weatherhead Schoolof 

Management, em Cleveland, Ohio e Ph.D. em administração de empresas com especialização 

em Logística, pela universidade do estado de Ohio. Das suas quatro obras utilizadas pelos 

diversos autores dos artigos a principal empregada nas citações foi o livro “Logística 

Empresarial: Transportes, Administração de Materiais, Distribuição Física”, 1993., seguido 

de “Gerenciando a Cadeia de Suprimentos: planejamento, organização e logística 

empresarial”. Porto Alegre: Bookman, 2001.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cleveland
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ohio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_de_empresas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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Ballou é seguido por Dr. Donald J. Bowersox, com 121 citações, formado em Don Lansing 

High School de Leste em 1950, era Dr. em Administração de Empresas, foi um pioneiro no 

estudo de Logística e Supply Chain Management, o que mais tarde lhe rendeu o título de 

"Avô de Logística". Dentre suas treze obras utilizadas, as obra mais utilizadas nas citações 

foram, “Logística Empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos”. São 

Paulo, 2001. , e “Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process”. NY: 

McGraw-Hill, 1996. Ambas desenvolvidas em parceira com Dr. David Closs, que completou 

o seu MBA e doutorado focalizado nos temas de logística, marketing e gestão de ciência. 

Logo em seguida vem Paulo Roberto Leite, Vitoriense, bacharel em Direito, com o livro 

“Logística Reversa: Meio Ambiente e Competitividade”. Prentice Hall. São Paulo, 2003. Foi 

também citado pela sua dissertação de mestrado “Estudos dos fatores que influenciam o 

índice de reciclagem efetivo de materiais em um grupo de canais de distribuição reversos”. 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1999. E pelas suas publicações de 1998,1999 e 2000 

na Revista Tecnologística.  

Seguido de Douglas M. Lambert, tendo como obras mais citadas, dentre as quinze usadas 

pelos diversos autores, “Administração Estratégica da Logística”, Vantine Consultoria. São 

Paulo, 1998., desenvolvida a partir de parceira com Stock, J. & Vantine, J.G. Lambert é o 

Raymond E. Presidente Mason em Transporte e Logística, Professor de Marketing e 

Logística, e diretor do Fórum Global Supply Chain, em Fisher College of Business, da Ohio 

State University.  

E Martin Christopher, Professor Emérito de Marketing e Logística da Cranfield Schoolof 

Management, Cranfield University, com o livro “Logística e Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos: Estratégias para a Redução de Custos e Melhoria dos Serviços”. São Paulo: 

Pioneira, 1997., dentre as suas seis obras aproveitadas pelos diversos escritores.  

Listou-se as dez instituições públicas e privadas que tiveram mais publicações no período de 

2001 – 2011, conforme a Tabela abaixo: 

Tabela 1 - Instituições e regiões dos artigos publicados. 

Instituição Região Total de Artigos Total de Autores Percentual (%) 

USP Sudeste 26 48 24,12 

UFSC Sul 19 35 17,59 

PUC, PUC-MINAS, PUC-RJ e PUC-PR Sudeste, Sul  11 27 13,57 
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UFSCAR Sudeste 12 19 9,55 

UFC Nordeste 5 13 6,53 

UFRGS Sul 5 9 4,52 

UNISINOS Sul 8 16 8,04 

UTFPR Sul 5 14 7,04 

UNESP Sudeste 5 10 5,02 

UFPE Nordeste 4 8 4,02 

TOTAL   100 199 100 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2012. 

Neste período, as três universidades com o maior percentual de alunos que publicaram artigos 

sobre logística foram a Universidade de São Paulo (USP) com índice de 24,12%, a 

Universidade de Santa Catarina (UFSC) com 17,59% e a Pontifícia Universidade Católica 

(PUC) com 13,57%.  

Das entidades listadas, verificou-se que a maioria dos autores são estudantes de universidades 

públicas do Sul, Sudeste e Nordeste, assim foi notado à escassez de publicações nas regiões 

Norte e Centro-Oeste. A região Sul possui o maior índice de artigos publicados com 44,73%, 

seguida pela região Sudeste com 44,72% e a região Nordeste com 10,55%. 

 

5. Conclusões 

O presente artigo tem como objetivo geral fazer uma revisão nas publicações científicas no 

site da ABEPRO, voltadas para o tema “logística” ou “logistics”, nos período de 2001 à 2011. 

A Logística é uma área de estudo que está em vasta expansão, uma vez que como 

demonstrado no panorama revelado por esta pesquisa ainda existe um amplo campo a ser 

considerado.  

A análise dos estudos nos remete a principal estratégia de pesquisa utilizada pelos escritores, a 

estratégia Qualitativa, que contribui para o entendimento esse vasto campo a ser considerado, 

já que pode ser notada a pouca ênfase dada aos estudos com abordagens teóricas, ou mesmo 

práticas que aparecem como perspectiva de pesquisa mais utilizada, porém de caráter inédito, 

principalmente no que diz respeito à Tecnologia da Informação aplicada a Logística, categoria 

pouco visada no material analisado, mas que é de grande relevância na era em que vivemos, a 

Era da Informação. A grande ênfase dada pelos escritores está nos Estudos de casos, principal 
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método utilizado na composição dos estudos e nas categorias de Logística de Distribuição e 

Logística Interna. 

A fundamentação de tais estudos parte de norte-americanos conceituados no ramo, como 

Ronald H. Ballou e Dr. Donald J. Bowersox, o avô da logística. No Brasil as pesquisas 

apontam a predominância de publicações nas regiões Sul e Sudeste, com instituições de 

ensino como USP, UFSC e PUC, de onde decorre o maior número de material publicado e a 

quase inexistência de publicações da região Norte.  

A escassez dos estudos tanto no país como na região Norte é algo que pode ser 

comprometedor para a economia, pois como já foi ressaltado, a Logística é um diferencial 

para as organizações, principalmente quando leva-se em conta as dimensões do país e a 

logística diferenciada da região amazônica. 

Com vistas às limitações desta pesquisa, no que se refere ao universo e à limitação do período 

do estudo, as suas conclusões não podem ser generalizadas, mas devem ser entendidas como 

disposição ao desenvolvimento do tema pesquisado. 
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