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Tema: Gestão de Projetos 

Delimitação do Tema: Gestão de Projetos em uma indústria de alimentação em São 

Paulo. 

Objetivo Geral: Melhorar o nível de serviço de atendimento aos clientes de médio e 

grande varejo. 

Objetivo Específico: Compreender um conjunto de serviços para um tipo específico de 

clientes, para representar operações estruturadas no processo.  

Problema: Qual a importância de um novo CD para a Arcor do Brasil na melhoria da 

distribuição nas redes varejistas? 

Justificativa: Escolhemos a Arcor porque hoje ela é a principal exportadora de guloseimas 

do país, produzindo 170 mil toneladas/ano. É líder no segmento de chicles infantis, terceiro 

produtor de chocolates e um dos principais players de biscoitos do Brasil, mesmo assim 

ainda possui algumas deficiências a serem trabalhadas, como por exemplo: processos 

internos burocráticos, distância entre o CD de Campinas e os clientes e baixo nível de 

serviço de atendimento aos clientes. 

 A Arcor hoje tem suas plantas fabris distribuídas nas seguintes regiões: Campinas e 

Contagem (biscoitos), Bragança Paulista (chocolates) e Rio das Pedras e Pernambuco 

(guloseimas), sendo esta última, a mais avançada em Tecnologia e que atende Norte, 

Nordeste e Centro Oeste. 

Para as Plantas em São Paulo existe um único CD que está localizado em Campinas, cujo 

está sobrecarregado: falta de espaço físico,filas de caminhões na porta do CD,separação e 

roteirização de mercadorias,o que dificulta parte do atendimento, gerando atrasos de até 45 

dias para as pequenas redes, pois se prioriza a entrega das grandes redes de Hipermercados, 

a fim de evitar quebra de contrato, o que não existe com as pequenas redes. 

Visando um melhor atendimento para todas as redes, pensamos na construção de um centro 

de distribuição onde a Arcor centralizaria todas as entregas de produtos para os clientes da 

grande São Paulo. O objetivo principal é segregar a operação de São Paulo do CD 

Campinas e com isso: desafogar a operação do CD de Campinas, reduzir os custos com 

devolução de mercadorias, reduzir a distância entre a empresa e seus clientes, cumprir os 

prazos de entregas dos pedidos. 
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Obter vantagens no mundo competitivo, caminhar para o mesmo rumo, o de se trabalhar e 

gerenciar de forma estratégica os recursos da organização que antes não se tinha tão grande 

valor, o de captar e desenvolver os conhecimentos humanos, estes que se tornaram 

importantes para o desenvolvimento na Arcor. Em um ambiente dinâmico e turbulento, onde 

negócios mudam da noite para o dia e inovações tecnológicas se proliferam na forma de 

novos produtos e processos, a busca pela competitividade impõe às empresas a necessidade 

de contar com profissionais altamente capacitados aptos a fazer frente às ameaças e 

oportunidades do mercado. 

A implementação de um Processo de Gerenciamento do Conhecimento, tornará mais claras 

as competências e necessidades da empresa, permitindo um direcionamento mais eficaz em 

seus recursos de treinamento e capacitação, além de identificar pontos críticos e permitir a 

redução de sua exposição a riscos.  

O gerenciamento do conhecimento e a motivação das pessoas são fundamentais, pois no dias 

atuais é a opinião de diversos teóricos, que a era industrial se esgotou e a Sociedade do 

Conhecimento surgiu como uma nova situação econômico-social. Investimentos para o 

desenvolvimento de recursos essenciais já não são entendidos apenas como despesas, pois 

constituem aquilo que será necessário para assegurar vantagem a médio e longos prazos. 

A criação de um Centro de Distribuição em São Paulo permitirá que o processo de 

planejamento e estoque deixem de ser burocráticos, fazendo com que a competitividade 

das grandes e pequenas redes se transforme igualmente. 

Isso pode trazer mais vantagens no seu próprio mercado, buscando profissionais altamente 

capacitados para exercer suas funções onde a empresa se tornará mais competitiva com 

seus concorrentes. 

Pudemos observar que o CD de Campinas está sobrecarregado, dificultando a venda direta, 

pois a Arcor não faz reserva de produto ( falta produto em estoque ). Como podemos 

observar nos quadros 1, 2 e 3, abaixo: 
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ESTOQUE DISPONÍVEL CD CAMPINAS 

 

Figura 1 

 

Figura 2 

 

Fonte: www.arcor.com.br 

A empresa não se baseia no PVO-> Provisionamento de Venda para a produção, conforme 

os pedidos entram é que são produzidos. Estas informações foram crescidas com a 

realização de Pesquisa de Campo entre vendedores, promotores e consumidor final. 

Fases da Pesquisa: 

O que pesquisa? 

Pesquisa a deficiência em atender os pedidos das pequenas redes no prazo estipulado. 

Onde pesquisar? 

Pesquisar nas lojas de pequeno porte e varejo, pois hoje a Arcor atende 530 lojas, sendo: 

40% do volume-> lojas com entrega centralizada em Centro de Distribuição ( loja própria ); 

60% do volume-> a Arcor entrega direto no cliente ( pequena e grande rede ) 

8230772 BALA RECHEADA DE MEL 6X810G 4,86 B AT 2.898 554 -297 0 19%

8107060 BALA BUTTER TOFFEES AMOR 8X750G 6,00 PLT 0 0 -120 0 0%

8232000 7 BELO GELAT DEN 24X80G 1,92 C AT 1.388 142 -89 0 10%

8232001 7 BELO GELAT URS 24X80G 1,92 C AT 1.053 13 -255 0 1%

8104135 PIR BBIG MORANGO 12X700G (14G) 8,40 A AL 10.886 3.484 -3.502 0 32%

8105504 CHICLE TOPLINE MEN/MOR 30X20UN 4,02 C AT 621 373 -7 0 60%

TOTAL CHICLE TOP LINE 3.289 1.743 2.368 0 53%

TOTAL GERAL CHICLES 206.008 94.883 287.628 1.538 46%

TOTAL GERAL GULOSEIMAS 531.317 210.675 694.111 1.974 40%

TOTAL ROSQUINHA 400G TRIUNFO 16.403 8.409 6.757 2.579 51%

8112532 TRIUNFO MULTPACK MARIA 16X375G 6,00 B FL 6.687 -3 297 0 0%

8114733 AYMORÉ LEITE 18X375G 6,00 B LT 0 0 -1 0 0%

8232917 AYMORÉ BISC AÇUCARADOS 24X200G 4,80 C AT 0 0 -2 0 0%

8232918 AYMORÉ MINI CROISSANT 22X200G 4,40 C AT 89 0 -2 0 0%

8232919 AYMORÉ CASADINHOS 24X200G 4,80 C AT 0 0 -2 0 0%

http://www.arcor.com.br/
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Metodologia: É o estudo dos métodos e técnicas para um determinado fim. E para o caso 

da Arcor utilizaremos o Método Dedutivo e as Técnicas de Pesquisa de Observação Direta 

Intensiva que utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade e a 

Técnica de Observação Direta Extensiva, utilizando a técnica de análise de conteúdo que 

permite a descrição sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo da comunicação e 

pesquisa de mercado, onde obtemos informações sobre o mercado, de maneira organizada 

e sistemática, tendo em vista ajudar o processo decisivo nas empresas, minimizando a 

margem de erros. 

 

Capitulo 1 Gestão de Projetos 

1.1 Conceito  de Gestão de Projetos 

Pela Fonte (VARGAS, Ricardo V. - Pág. 7 Gerenciamento de Projetos Estabelecendo 

Diferenciais Competitivos) 

Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por sequência clara e lógica, as 

empresas passam agora a ser reconhecidas por sua flexibilidade e esforços focados nas 

necessidades organizacionais e planejamento baseado em projeto.   

O gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas gerenciais que permitem que a 

empresa desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e capacidade 

individuais, distintos ao controle de eventos não repetitivos, únicos e complexos.     

                                                                                                                                                       

Pela Fonte (KERZNER, Harold - Pág. 01 Gestão de Projetos As melhores práticas) 

Projeto trata-se de um empreendimento com objetivo bem definido, que consome recursos 

e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. Além disso, projetos são em geral 

considerados atividades exclusivas em uma empresa. 

Gestão de Projetos pode ser definida como planejamento, a programação e o controle de 

uma série de tarefas integradas de forma a atingir seus objetivos com êxito, para o 

benefício dos participantes do projeto. Dessa forma, percebe-se que as empresas passaram 

a reconhecer a importância da gestão de projetos, tanto para futuro quanto para o presente. 
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1.2 Características de Gestão de Projetos 

Pela Fonte (VARGAS, Ricardo Viana - Pág. 13) 

Empreendimento não repetitivo: Que o processo não seja repetitivo, que seja algo novo 

para as pessoas realizarem. 

Uma sequência clara e lógica: O projeto é caracterizado por atividades logicamente de 

modo a permitir que durante a execução o acompanhamento e o controle sejam precisos. 

O projeto tem que ter início, meio e fim: Todo projeto deve respeitar um determinado ciclo 

de vida. 

Objetivo claro e definido: Ao começar um projeto é fundamental que saiba aonde se quer 

chegar para que a possibilidade de fracasso torne-se muito menos elevada.  

Conduzido por pessoas (homem): Sem ele o projeto não existe mesmo que existam 

equipamentos modernos para o controle da gestão. 

Projetos utilizam recursos: Todo projeto utiliza recursos especificamente alocados a 

determinados trabalhos. 

Parâmetro predefinido: Todo projeto necessita ter estabelecidos valores para prazos, 

custos, pessoal, material e equipamentos envolvidos, com a qualidade desejada para o 

projeto. 

Simplicidade de propósito: O projeto possui metas e objetivos facilmente entendidos. 

 Clareza de propósito e escopo: É o processo usado para identificar todo o trabalho que 

possa concluir o projeto com sucesso.  

 Controle Independente: O projeto pode ser protegido do mercado que afetam as operações 

rotineiras. 

Facilidade de Medição: O andamento do projeto pode ser medido por meio de sua 

comparação com metas e padrões definidos conforme o desempenho. 

 Flexibilidade de Emprego: A administração do projeto pode empregar especialistas e 

peritos de alto padrão sem prejudicar o andamento do projeto. 

Útil ao desenvolvimento individual: Trabalhar com uma equipe de projeto eficiente. 

Mobilidade: Projetos podem ser executados em países estrangeiros. 
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Características 

Pela Fonte (KERZNER, Harold - Pág. 20) 

Gerenciamento da qualidade total: As empresas reconhecem que a concorrência tem por 

base tanto a qualidade quanto o custo. Surge uma nova valorização do gerenciamento da 

qualidade total (TQM). 

Engenharia simultânea: As empresas reconhecem a importância no lançamento dos 

produtos e serviços. Os promotores da engenharia simultânea começam a exaltar a 

utilização da gestão de projetos, como forma de obter melhores técnicas de programação. 

Reengenharia: As empresas empreendem uma reengenharia para eliminação das gorduras 

da organização. A empresa passa a ser uma máquina enxuta e objetiva, as pessoas são 

obrigadas a realizar mais, em menor tempo e com menos colaboradores, os executivos 

descobrem na capacitação para concretizar esta mudança um dos resultados da gestão de 

projetos. 

Controle de custos do ciclo de vida: As empresas constatam que um bom sistema de 

controle de custos de projetos isto é a contabilidade horizontal permite melhorias nas 

estimativas e uma melhor compreensão do custo real do trabalho exigido pelo 

desenvolvimento do produto. 

Controle das mudanças do escopo: As empresas reconhecem que poucos projetos são 

concluídos dentro da estrutura dos objetivos originais sem mudanças de escopo. 

Gerenciamento de risco: As empresas percebem que gerenciamento do risco implica mais 

do que proteger uma estimativa ou a programação. Planos de gerenciamento do risco 

passam a ser incluídos no planejamento dos projetos 

Escritório de projetos e Coes: O reconhecimento da gestão de projetos como carreira 

profissional leva à consolidação do conhecimento em gestão de projetos e à criação de um 

grupo centralizado de gestão de projetos. 

Equipes Globais: Fusões e grandes aquisições criam mais empresas multinacionais, a 

gestão de projetos globais será sem dúvida o maior desafio da nova década. 

Modelos de Maturidade: As empresas são pressionadas para atingir a maturidade o mais 

rápido possível. Os modelos de maturidade de gestão de projetos auxiliam as empresas a 

alcançarem essa meta.  
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Planejamento Estratégico: Os modelos de maturidade para gestão de projetos dão às 

empresas uma base para aplicação do planejamento estratégico para gestão. 

Relatórios de Status Intranet: O relatório de status via intranet amadurece, isso é 

especialmente importante para corporações multinacionais que precisam trocar 

informações com rapidez. 

Modelos de Planejamento de Capacidade: Os relatórios intranet oferecem às empresas 

informações sobre como importantes recursos estão sendo reunidos e utilizados. As 

empresas desenvolvem modelos de planejamento de capacidade para descobrir o quanto de 

trabalho adicional consegue assumir. 

 

 1.3 Ferramentas de Gestão de Projetos 

Pela Fonte (KERZNER, Harold - Pag. 147) 

Técnica de Revisão e Avaliação de Programa (PERT Programa Evaluation and 

Review Technique): Gerencia o projeto e prevê o cronograma com um alto grau de 

confiabilidade, o PERT usa o valor esperado em média ponderada com três estimativas 

para definir a duração do projeto. 

Valor esperado = t otimista + t pessimista + (4 t mais provável) 

Figura 3

Ajuda a tomar decisões, apresenta informação estatística com referência as incertezas a 
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enfrentar na execução das diversas atividades de um projeto. Ajuda o administrador a 

focalizar a atenção sobre os problemas. 

Fonte: http://ruyalexandre.zzl.org/arquivos/engpcp3gestproj.pdf 

 

Método do Diagrama de Precedência – PDM (Precedence Diagramming Method): É 

um método de construção do diagrama de rede (Rede de Precedência) que usa blocos 

(quadrados ou retângulos) para representar as atividades e conectá-los através de flechas 

que representam as relações de dependência entre as atividades. Este método é o mais 

utilizado para elaboração do diagrama de rede do projeto, sendo também denominado de 

método AON – Activity on Node. 

Exemplo de Diagrama de Blocos. 

Figura 4 

 

 

Método do Diagrama de Flechas – ADM (Arrow Diagramming Method): É um 

método de construção do diagrama de rede que usa flechas para representar as atividades e 

usa-os para mostrar as relações de dependência entre as atividades. Este método possui 

http://ruyalexandre.zzl.org/arquivos/engpcp3gestproj.pdf
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utilização restrita a algumas áreas de aplicação, sendo também denominado de método 

AOA – Activity on Arrow.  

Exemplo diagrama de Flechas. 

Figura 5 

 

Fonte:http://www.slideshare.net/mcprotecnologia/mcpro-website-diagramarede 

Método do Caminho Crítico (CPM): O caminho crítico calcula como 

Primeira data de início 

Primeira data de fim 

Última data de início  

Última data de fim de cada atividade.   

Em todo o projeto é sempre o percurso mais longo, toda atividade dentro do projeto com 

flutuação ou folga é igual a zero, é considerado uma tarefa do caminho mais crítico. A 

CPM usa a duração mais provável da atividade. 

 

Diagrama de GATT: Os diagramas de grafos (REDE PERT-COM) usados com 

ferramentas de pesquisas operacionais mais comuns são eles: 

 Gráfico de GATT ou Diagrama de Barras 

http://www.slideshare.net/mcprotecnologia/mcpro-website-diagramarede
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 Diagrama de Setas 

 Diagrama de Bloco 

1.4 Ferramentas para busca da qualidade total do projeto. 

Brainstorming: É uma técnica utilizada para auxiliar uma equipe a gerar ou criar diversas 

idéias no menor espaço de tempo possível. Na fase de geração o líder da equipe revê as 

regras do brainstorming, os membros geram uma lista de itens e o objetivo é gerar a maior 

quantidade possível, não se importando com a qualidade e para ter resultado esperado, 

deve seguir algumas regras: 

Estabelecer o objetivo claramente. 

Cada membro da equipe deve expor uma idéia a cada rodada. 

Todas as idéias devem ser registradas onde possam ser vistas por todo quadro negro e flip-

chart. 

Nenhuma idéia pode ser criticada ou rejeitada. 

Outras idéias podem e devem ser criadas a partir de idéias anteriores. 

Diagrama de Pareto: É um gráfico de barras verticais que permite quais problemas 

resolver e a qual prioridade, é executado tomando-se por base uma relação de problemas 

anteriormente detectados e deve ser utilizado quando for preciso. 

Diagrama de Causa e Efeito: Deve ser usado quando é necessário identificar, explorar e 

ressaltar todas as causas possíveis de um problema. Os diagramas de espinha de peixe são 

efeitos para mostrar as interações entre os fatores que afetam um processo. Existem alguns 

procedimentos utilizados para a confecção do diagrama de causa e efeito. 

Definir o problema de forma clara e objetiva. 

Definir as principais categorias das possíveis causas. 

Iniciar a construção do diagrama definindo o efeito de uma caixa do lado direito e 

colocando as principais categorias como alimentadores destas caixas. 

Executar sumário brainstorming das possíveis causas dentro de cada uma das principais 

categorias. 

Benchmarking: É o processo caracterizado pela avaliação dos produtos de uma empresa 

perante aos líderes do mercado em que atua. O objetivo principal do benchmarking é 
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aproveitar técnicas, gestões, rotinas e procedimentos utilizados pela concorrência que 

possam ser adaptados à empresa. 

Programa 5 s: É muito usado e conhecido por algumas empresas que se preocupam com 

sua produtividade é um programa de educação que dá ênfase à prática imediata que 

permitem a integração de pensar, agir e sentir.                        Para chegar a um estágio de 

satisfação, é preciso praticar cada uma das palavras que fazem parte do programa 5 s:  

Seiri (organização): é separar o necessário do desnecessário 

Seiton (ordenação): é colocar as ferramentas, móveis, peças, documentos e tudo mais que 

se usa para a execução das tarefas. 

Seiso (limpeza): é remover toda a sujeira do local de trabalho, das ferramentas e dos 

equipamentos de maneira que o ambiente fique totalmente limpo. 

Seiketsu (conservação): avaliar e administrar os resultados já conseguidos e imaginar as 

coisas que ainda podem ser melhoradas. 

Shitsuke (disciplina): aperfeiçoar as regras e procedimentos estabelecidos, visando ao 

constante crescimento profissional e humano.                    

 

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende-se que o autor Harold Kerzner e o autor Rircardo Viana Vargas tem quase a 

mesma opinião sobre conceitos de gestão de projetos, que se trata de um conjunto de 

atividades, porém eles são únicos e temporários que possuem princípio, meio e fim, cujo 

objetivo é criar ou aperfeiçoar um produto ou serviço. Gerenciamento de projetos 

conforme o Ricardo Viana é a aplicação de conhecimentos e habilidades a fim de satisfazer 

seus requisitos, para que possam ser atingidos os objetivos únicos e específicos no final da 

realização do projeto. Ele acredita que dessa forma, as empresas passam a reconhecer a 

importância da gestão tanto para o futuro como para o presente e que o projeto não deve 

ser repetitivo, que as empresas desenvolvam ferramentas necessárias, para que não haja 

falhas. O projeto deve ter uma sequência lógica para que a empresa atinja os níveis dentro 

da organização e para isso deve ter um trabalho em equipe, parâmetros pré-definidos, custo 

suficiente e muita qualidade. 
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A característica, entende-se que ,o autor Harold Kerzner e o autor Ricardo Viana Vargas  

diz que a qualidade total do projeto é supervalorizado nas empresas onde ele reconhece 

que através do controle do escopo, a empresa pode usar para identificar todo o trabalho e 

que o projeto seja concluído com sucesso. O planejamento estratégico é um ponto 

importante onde a empresa é pressionada para atingir sua maturidade o mais rápido 

possível, para que as metas sejam alcançadas com sucesso. 

 As ferramenta, que o autor Harold Kezner e o autor Ricardo Viana usa os mesmo tipo de 

ferramentas, utilizando o Diagrama de rede do Ricardo Vargas entende-se que pode 

representar a sequência de lógica de operações de um projeto conforme os  métodos do 

caminho crítico, quer dizer todo projeto deve ter primeira data de inicio até chegar na 

última data fim de cada atividade. Ele mostra três tipos de diagramas onde o primeiro 

mostra a solução para que as incertezas na execução do projeto traga resultados e que 

beneficie a empresa, onde o próprio gerente pode se focalizar no problema certo para 

tomar decisões precisas. 

Pelo que eu entendi sobre ferramentas da qualidade, hoje nas empresas deve ser 

implantado programas 5s que é um programa de educação que dá ênfase a praticar a 

organização que separar documentos necessários do desnecessário, ter limpeza no seu 

ambiente de trabalho e no seu equipamentos de uso e disciplina que é essencial para o 

crescimento profissional e aceitar as regras da empresa conforme a organização. 

 

Capitulo 2 - Gestão Logística no Varejo de Alimentos 

2.1 Conceito    

Pela Fonte (Kotler; ano 2005) 

Como sendo todas as atividades envolvidas na venda de bens ou serviços diretamente 

envolvidos na venda de bens ou serviços diretamente aos consumidores finais para seu uso 

pessoal, não relacionado a negócios. 

 Muitas instituições – fabricantes, atacadistas, varejistas – fazem varejo. Mas a maior parte 

do varejo é feita pelos varejistas – negócios cujas vendas vêm primariamente do varejo. E, 

embora a maioria do varejo seja feita por lojas de vendas a varejo, recentemente o varejo 

sem lojas – vendas por mala direta, por telefone, por contatos de porta-em-porta, por 

máquinas automáticas, por vários meios eletrônicos – tem crescido de maneira explosiva. 
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 As lojas de varejo podem ser classificadas por:  

Volume de serviços que proporcionam: self-service, serviço limitado ou serviço pleno; 

Linha de produto vendida: lojas de especialidades, lojas de departamentos, 

supermercados, lojas de conveniência, lojas mistas, superlojas, hipermercados e negócios 

de serviços; 

Preço relativo: lojas de desconto, lojas de fabricantes e catalog showrooms; 

Controle de distribuidores: redes corporativas, redes voluntárias e cooperativas de 

varejo, cooperativas de consumidores, organizações de franchising e conglomerados de 

comercialização; e 

Agrupamento de lojas: centros comerciais e shopping centers. 

Embora a maioria dos produtos e serviços seja vendida através de lojas, o varejo sem lojas 

tem crescido muito mais rapidamente do que as lojas de varejo. O varejo sem loja responde 

hoje por mais de 14% de todas as compras de clientes. O varejo sem loja consiste em 

marketing direto (mala direta, catálogo, telemarketing, marketing pela televisão e compra 

eletrônica), vendas de porta em porta e vendas automáticas. 

Pela Fonte (Levy e Weitz 2000: 28)  

Consideram que a integração vertical: “significa que uma empresa efetue mais do que um 

dos níveis de atividade do canal”. Verifica-se que a integração vertical é muito comum 

entre empresas do grande varejo. Compram mercadorias diretamente dos fabricantes, as 

recebem em seus depósitos para estocagem e, então, as distribuem para suas lojas. Existem 

ainda varejistas que se associam a um fabricante para projetar e produzir uma mercadoria 

exclusiva, o que resulta numa integração vertical muito comum. 

Pela Fonte (Fleury 2005: 50)  

O pensamento logístico: “São os conceitos e teorias que orientam o estudo e a pesquisa 

em logística, influenciando o que se considera relevante e justificando as soluções 

propostas para os problemas logísticos”. 

 

A evolução do pensamento logístico acompanha e é um refluxo da evolução da prática 

logística que, por sua vez, é dinâmica e constante, uma resposta às necessidades dos 

mercados em constante mutação e as necessidades das empresas que atendem a esses 
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mercados. De forma abrangente, a logística evoluiu de um simples enfoque na distribuição 

de bens para um tratamento mais amplo de toda a cadeia de suprimentos. O caminho que 

separa as duas abordagens representa a evolução do pensamento logístico. 

A logística é um termo que está em evidência. Ele é discutido tanto no meio acadêmico 

como nas empresas, na busca por melhor compreensão acerca do termo. A criação de áreas 

específicas internamente nas empresas e a formação de profissionais na área, não retratam 

a realidade brasileira de poucos anos atrás. Atualmente já existem diversas universidades 

oferecendo o curso politécnico Logística. 

A logística ganha importância na medida em que sua função estratégica é destacada. Tal 

destaque é um feito natural e imediato de vários fatores correlacionados com a 

globalização, a competitividade, a necessidade de criar valores aos olhos dos clientes, 

dentre outros, que exigem uma gestão organizacional mais eficiente e eficaz que no 

passado. 

2.2  Gestão Logística no Varejo de Alimentos 

O gerenciamento da cadeia de abastecimento é extremamente abrangente e complexo, 

porém os obstáculos aumentam na fase de distribuição devido às dificuldades em assegurar 

a qualidade do produto, além da necessidade de manter os custos logísticos e os níveis de 

serviço sob controle, principalmente em um país com dimensões continentais e condições 

geoeconômicas e de infraestrutura tão diversas. 

No atual contexto de competitividade dos mercados, nos quais os agentes da cadeia de 

abastecimento pressionam por preços e impõem pedidos (lotes) e prazos cada vez menores 

(just in time) e os exigentes consumidores cada vez menos fiéis às marcas clamam por 

preço, qualidade e disponibilidade, não é possível elaborar uma análise simplista sob risco 

de obtenção de resultados totalmente distorcidos. 

2.3 Características  

Para uma análise adequada da logística de distribuição de alimentos, deveremos considerar 

no mínimo os seguintes aspectos: 

 Visão sistêmica da logística; 

 Caracterização das restrições e condições para preservação; 

 Acondicionamento (embalagem e utilização); 
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 Armazenagem (movimentações, estocagens, transferências e transbordos); e 

 Transporte. 

Um equívoco muitas vezes percebido é a análise isolada de apenas um componente da 

logística sem levar em consideração os demais e a interdependência que há entre eles. Daí 

a importância da visão sistêmica da logística, quando da análise de qualquer dos seus 

elementos.  

Centro de distribuição é um processo abrangente que integra o fluxo de materiais e 

informações, desde a fase de projeto e planejamento de um produto, recebimento de 

matérias-primas e componentes, produção, armazenagem, distribuição e transporte, de 

forma atender às necessidades do cliente. Por sua vez, o ciclo descrito é apenas de um dos 

elos da cadeia de abastecimento (supply chain), de somente uma das empresas envolvidas. 

Se por um lado é importante um melhor centro de distribuição, por outro é necessário o 

estudo individual das  características, inter-relações e custos dos elementos, os quais 

descreveremos sucintamente: 

CD de suprimentos - caracteriza o início de um ciclo a partir do projeto do produto e da 

previsão de demanda: lotes, compras, recebimento, estocagem de matérias-primas e 

insumos; 

CD de produção - tem início com o planejamento, programação e controle da produção 

(PPCP), lotes, produção, manuseio, movimentação interna e estoques em processo. 

Cd de armazenagem - recebe os fluxos da produção e providencia a movimentação e 

estocagem de produtos acabados, unitização, processamento e expedição de pedidos. 

CD e transporte - efetua o planejamento da distribuição (centralizada, CDs, atacadistas, 

varejistas, representantes, etc.), define as modalidades e rotas de transporte, sendo 

responsável desde a retirada dos estoques, expedição até a entrega no local designado pelo 

cliente. 

Fluxo de informações - é fundamental na logística, contando com modernas ferramentas 

de TI (Tecnologia de Informação) como: ERP (software corporativo), EDI (intercâmbio 

eletrônico de informações), WMS (gerenciamento de armazém), código de barras, 

roteirizadores, rastreadores, etc. 
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Custo logístico - soma dos custos de todos os elementos da cadeia logística, inclusive os 

relativos à administração do fluxo de informações. 

Além dos custos dos elementos descritos acima, existem os custos de estocagem nos 

armazéns, em processo, centros de distribuição externos, em trânsito, etc., que devem ser 

detalhados em custos de: inventário, financeiro de estoque, seguros e segurança, 

equipamentos, mão-de-obra, obsolescência, etc. 

Outro custo importante no contexto logístico é o relativo às vendas perdidas, devido à 

ruptura (descontinuidade) dos estoques e/ou baixos níveis de serviço. 

A partir do exposto acima e entendendo o caráter sistêmico da logística, poderemos 

analisar de forma criteriosa e tangível a “logística de distribuição de alimentos”.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No atual ambiente econômico, caracterizado pelos fenômenos da globalização e da 

inovação tecnológica, a logística vem se transformando num dos principais instrumentos 

para o aumento da competitividade empresarial.  

A cada dia surgem novas tecnologias e abordagens gerenciais que impulsionam e tornam 

mais importante a logística empresarial. Tal dinâmica impõe às empresas a necessidade de 

revisão contínua de suas práticas gerenciais e operacionais, com o objetivo de expandir as 

fronteiras da produtividade e atingir a excelência no atendimento aos clientes. Acompanhar 

estas mudanças e liderar o processo de transformação necessário para aperfeiçoamento da 

capacitação logística é um dos maiores desafios dos executivos de topo das organizações 

vencedoras, sejam elas atacadistas ou varejistas. 

Assim, este modelo de distribuição bem restrito da convivência humana demonstra que o 

mundo nunca cessa de mudar, o que é benéfico, pois obriga a nos manter ativos ao longo 

do espaço e do tempo. 

 

Cap. 3 – Produto no varejo de alimentos 

Pela fonte (Kotler, Philip: 2000) 

Produto: a oferta ao mercado em si, tanto do produto tangível, como sua embalagem e um conjunto de 

serviços agregados que o comprador adquire (KOTLER,2000). 
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Pela fonte: “Mix de Marketing: 4 P´s (Produto, Preço, Promoção e Praça)” / Autora: 

Tuleski, Yumi Mori / Última atualização em 11/05/2009 

  Produto é qualquer coisa que possa ser oferecida e que satisfaça necessidades e desejos de 

um mercado. Produto não inclui somente bens e serviços, mas também marcas, 

embalagens, serviços aos clientes e outras características. Não necessariamente o produto 

precisa ser físico. Eles podem existir fisicamente, mas também podem ser serviços, 

pessoas, locais, organizações, idéias, etc. 

3.1 – Conceitos do Produto no Varejo 

Produto: em administração e marketing é um conjunto de atributos, tangíveis ou 

intangíveis, constituído através do processo de produção, para atendimento de necessidades 

reais ou simbólicas e que pode ser negociado no mercado, mediante um determinado valor 

de troca, quando então se converte em mercadoria. 

Varejo 

Pela Fonte 

 http://cpbo.sites.ufms.br/files/2012/12/Com%C3%A9rcio-Varejista-de-Alimentos.pdf 

 Varejo consiste em todas as atividades que englobam o processo de venda de bens e 

serviços para atender a uma necessidade pessoal do consumidor ou de sua família. 

Varejista é qualquer instituição cuja atividade principal consiste na venda direta ao 

consumidor final. 

Pela fonte: “Marketing de Varejo”. Autor: (Las Casas,Alexandre Luzzi 2010:17) 

“Varejo é a atividade comercial responsável por providenciar mercadorias e serviços 

desejados pelos consumidores” 

Pela fonte: Mattar, Fauze Najib “Administração de Varejo”(2011:pg 1 e 2) 

  Varejo consiste nas atividades de negócios envolvidas na venda de qualquer produto ou 

prestação de qualquer serviço a consumidores finais, para utilização ou consumo pessoal, 

familiar ou residencial. Incluem desde alimentos rápidos, divertimentos, lavagens de 

roupas, serviços de saúde e até móveis, automóveis e residências. O varejo engloba um 

conjunto de atividades de negócios que adiciona valor a produtos e serviços vendidos e é o 

último estágio do processo de distribuição, geralmente, caracterizado pelo contato mais 

estreito com os consumidores ou adquirentes do produto ou serviço 

http://cpbo.sites.ufms.br/files/2012/12/Com%C3%A9rcio-Varejista-de-Alimentos.pdf


19 
 

O varejo não é somente a venda de produtos em lojas físicas, também compreende a venda 

em diferentes outras formas: venda direta, venda porta a porta, venda por catálogos,por 

telefone, pela internet, por máquinas de vender e por ambulantes e inclui também a 

prestação de inúmeros serviços. 

Alimentos 

Pela fonte: Nutrição - Oitava Edição - Conceitos e Controvérsias – Autores: Sizer, 

Frances e Whitney, Eleanor / Capítulo 1 (Pg. 2). 

  Alimento: do ponto de vista clínico, qualquer substância que o corpo é capaz de ingerir e 

assimilar e que o manterá vivo e em crescimento.  

Pela fonte: “Nutrição Animal” - Perly Minardi Gemael Flemming Souza Bona Filho, 

Andriguetto (Pg.17) “As bases e os fundamentos da nutrição animal” “Os alimentos” 

  Segundo JACQUOT, alimento é uma substância que, consumida por um indivíduo, é 

capaz de contribuir para assegurar o ciclo regular de sua vida e a sobrevivência da espécie 

à qual pertence. 

  Uma determinada substância pode ser alimento para um animal ou para uma dada 

espécie, mas pode deixar de ser alimento para outro animal ou outra espécie. 

3.2 Características 

Como é? 

Classificações de produtos segundo Philip Kotler  

  De acordo com Kotler e Armstrong (2007), os produtos podem ser classificados em 

produtos de consumo e organizacionais. 

Produtos de consumo 

  Produtos de consumo: são comprados por consumidores finais para uso próprio. Entre os 

produtos de consumo temos: 

 Produtos de conveniência: são artigos que o consumidor geralmente compra com 

frequência, rapidez, comparação e esforços mínimos. Exemplo: produtos de higiene, 

jornais etc.; 

 Produtos de compra comparada: são produtos de consumo comprados com menor 

frequência, e cujas características de adequabilidade, preço, qualidade e estilo são 



20 
 

comparados cuidadosamente pelo comprador. Ao adquirir esses produtos, os consumidores 

gastam muito tempo e esforço na busca por informações e fazendo comparações. Exemplo: 

eletrodomésticos, como geladeira, fogão e micro-ondas; 

 Produtos de especialidade: são artigos de consumo com características singulares ou 

identificação de marca, pelos quais um significativo grupo de compradores está disposto a 

fazer um esforço especial de compra. Exemplo: carros exclusivos, iates etc.; 

 Produtos não procurados: são produtos de consumo que o comprador não conhece – ou 

conhece, mas normalmente não pensa em comprar. Muitas inovações são produtos 

não procurados, até que o consumidor se conscientize de sua existência por meio da 

propaganda. Exemplo: seguro de vida, serviços de propaganda, venda pessoal etc. 

Produtos organizacionais  

Produtos organizacionais: são os comprados para processamento posterior ou para uso na 

gestão de um negócio. Assim, a distinção entre o produto de consumo e o organizacional 

é fundamentada na finalidade para a qual o produto é comprado. Por exemplo, se uma 

pessoa compra um cortador de grama para uso doméstico, considera-se produto de 

consumo. Contudo, se uma pessoa compra um cortador de grama para uso na sua empresa 

de paisagismo, ele é considerado produto organizacional. 

Características de produtos pela fonte: “Mix de Marketing: 4 P´s (Produto, Preço, 

Promoção e Praça)” / Autora: Tuleski, Yumi Mori / Última atualização em 

11/05/2009 

Quando se criam produtos, cinco níveis devem ser observados. São eles: 

• Benefício-núcleo: é um benefício fundamental que o consumidor está 

comprando. 

• Produto básico: é aquele que o consumidor compra. Aqui são definidos os 

Benefícios básicos dos produtos. 

•Produto real ou esperado: apresenta cinco particularidades: nível de qualidade, 

características, design, marca e embalagem. É um conjunto de atribuições que os 

consumidores geralmente esperam. 

• Produto ampliado: oferecem-se serviços e benefícios adicionais 

• Produto potencial: é constituído por todas as ampliações e modificações que 
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esses produtos podem sofrer no futuro. É a provável evolução do produto 

Características de Varejo pelo autor Las Casas, A. L. Marketing de varejo (2004) 

Varejo: Tipos, Características e Exemplos: 

Lojas especializadas: Formadas por varejistas do tipo independente que oferecem, aos 

consumidores, uma linha única. Operam com um número limitado de categorias de 

produtos. Exemplos: World Tennis, Habib’s, Livraria Cultura, Kalunga. 

Lojas de departamento: As lojas de departamento são de grande porte, apresenta grande 

variedade de produtos, como ferramentas, eletrodomésticos, confecções, cama, mesa, 

roupas masculinas e femininas. Pode-se dizer que se trata de várias lojas especializadas, 

departamentalizadas. Exemplo:Fast,Extra Eletro,C & A, Renner e Pernambucanas. 

Lojas em cadeia: Define-se como um grupo de quatro ou mais lojas que operam no 

mesmo tipo de negócios. A economia em escala para compras é a vantagem dessa 

categoria. Supermercado e lojas de departamentos podem ser citados como exemplos: Pão 

de Açúcar, Renner. 

Lojas independentes: Caracteriza-se pela simplicidade administrativa e frequentemente 

pelo atendimento personalizado aos clientes, devido ao contato mais direto entre 

proprietários ou gerentes com clientes. Exemplo: Todas as pequenas, médias e mesmo 

grandes lojas sem pertencer a redes e sem imagem forte no segmento. 

Cooperativas: Agrupamentos de varejistas independentes, cada opera sua loja, mas tomam 

certas decisões em conjunto, como compras e promoções. Por exemplo: Farmacem, 

Coopercitrus. 

Supermercados: Estabelecimentos estruturados em departamentos, com Estoque. 

Exemplo: Comprebem, Futurama, Sonda-Supermercado. 

Hipermercado: A junção em um único espaço físico de lojas de descontos e 

supermercado, onde são oferecidos produtos alimentícios e não-alimentícios, geralmente 

com preços menores dos que são oferecidos no varejo devido à grande condição de 

negociação de compras por parte dessas lojas. Por exemplo: Extra, Carrefour, Wal-Mart. 

Lojas de desconto: Linha variada de produtos, exemplo: alimentício, de vestuário, 

brinquedo. Característica dessas lojas são os preços baixos, oferecendo sempre marcas 

nacionais tradicionais. Exemplo: Sam’s Club. 
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Armazéns/Mercearias: Lojas que oferecem uma linha básica de produtos de mercearia, 

frios e laticínios, instalações quase sempre na periferia. Exemplos: Pequenos pontos-de-

venda em periferia sem nomes representativos. 

Lojas de variedades: Lojas varejistas que trabalham com diversidade muito grande de 

mercadorias populares de baixos valores. Os produtos oferecidos; papelaria, acessórios 

femininos, brinquedos, utilidades domésticas etc. Por exemplo: Armarinhos Fernando, 

Lojas Americanas. 

Ponta de estoque/Outlet/lojas de fábrica: Varejistas que oferecem preço baixo para 

produtos fora de estação ou com pequenos defeitos, geralmente são operadas pelos 

próprios fabricantes. Exemplo: TNG, Adidas. 

Lojas de conveniência: Lojas que oferecem produtos alimentícios e artigos de primeira 

necessidade. Preços mais elevados do que os praticados pelos supermercados. Esse tipo de 

varejista oferece aos consumidores conveniência de localização e horário, geralmente 

instalados em postos de combustíveis. Exemplos: Am-Pm, Br-Mania, Star Mart. 

Lojas de preço único: Varejistas que oferecem mercadorias para o lar, presentes e 

brinquedos, por preços baixos, comum a todos. Por exemplo: Lojas de R$ 1,99 

  Será mostrado que cada tipo de varejo sem loja tem sua forma de apresentar e oferecer, ao 

consumidor final, suas mercadorias, e que cada tipo atinge a um determinado público no 

mercado. 

Mala-direta: Característica: Folhetos, catálogos, cartas de reembolso postal, onde também 

são oferecidos e apresentados produtos e serviços. Produtos oferecidos: Ferramentas, 

viagens, casas, alimentos, revistas, academias. 

Telemarketing: Característica: Contatos telefônicos, em que são apresentados e oferecidos 

determinados produtos ou serviços. Produtos oferecidos: Cartão de crédito, assinatura de 

jornal, revistas. 

Varejo virtual/on-line: Característica: Varejo eletrônico, o varejo oferecido por meio da 

internet, locais que possibilitam e oferecem ao consumidor final comodidade e onde ele 

efetua toda transação de compra. Grande parte do varejo com lojas oferece seus produtos e 

serviços de forma on-line. Produtos oferecidos: web site, supermercados, bancos, 

ferramentas, alimentos, roupas, eletrodomésticos. 
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Venda porta a porta: Característica: Forma direta de venda ao consumidor, contato 

pessoal, demonstração e explicação dos produtos. Produtos oferecidos: Perfumes, livros. 

Vendas por máquinas: Característica: Produtos oferecidos por meio de máquinas em que 

o consumidor deposita dinheiro. Essas máquinas geralmente estão instaladas em locais de 

grande circulação de pessoas. Produtos oferecidos: Café, refrigerante, salgadinhos, doces, 

sucos. 

Características de Varejo pelo autor: Mattar,Fauze Najib (2011:Pgs 50;53) 

Tipos e Formatos de Varejos 

  As unidades varejistas podem se apresentar sob uma infinidade de tipos e formatos. Os 

diversos tipos e formatos de varejo podem ser mais bem entendidos quando classificados 

segundo diferentes critérios: mercadoria comercializada, propriedade / filiação / 

contratação, tamanho, localização, nível de serviços, forma legal de constituição, 

características de organização e canal de venda utilizado. 

Classificação do Varejo segundo o tipo de mercadoria comercializada: 

Loja de linha geral – trabalha com todo o tipo de mercadoria. Geralmente tem amplo 

sortimento (muitas linhas de produtos), mais pouca profundidade (poucos itens em cada 

linha). Exemplo: loja de departamento completa. 

Loja de linha limitada – trabalha com sortimento pequeno de linhas de produtos, mas 

com boa profundidade em cada linha. 

Loja especializada – concentra as vendas em uma única linha de produto, como 

confecções, calçados ou medicamentos. Podem ser desde pequenos negócios 

independentes até grandes redes de loja em cadeia ou franqueadas. Apresentam grande 

número de itens em uma só linha de produtos (pequena variedade grande profundidade). 

Classificação do Varejo segundo a propriedade / filiação/ contratação: 

Independentes – aquelas que pertencem a um prontuário e que não são filiadas e nem 

relacionadas, contratualmente, com outras lojas ou proprietários. 

Dependentes – aquelas que têm algum tipo de relação de propriedade, filiação ou contrato 

com outras empresas, lojas ou proprietários: 

 Cadeia ou filias de propriedade única. 

 Cadeia controlada por atacadista. 

 Cadeia formada por associação ou cooperativa de varejistas. 
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 Cadeia ou loja única de propriedade de fabricante ou produtos. 

 Cadeia ou loja única de cooperativa de consumidores. 

 Cadeia de propriedade de empresa pública ou governo. 

 

Classificação do Varejo segundo o tamanho: 

 Hipergrande. 

 Grande. 

 Médio. 

 Pequeno. 

 Micro. 

Classificação do Varejo segundo a localização: 

Urbana: 

 Região metropolitana ou cidade grande. 

 Cidade média. 

 Cidade pequena. 

 Centro. 

 Bairro. 

 Rua isolada. 

 Rua em centro comercial natural. 

 Centros comerciais planejados (shopping centers ou mercados públicos). 

Rural: 

 Estrada. 

 Bairro rural. 

Classificação do Varejo segundo o nível de serviços: 

 Serviços completos. 

 Serviços limitados. 

 Autosserviços. 

Classificação do Varejo a forma legal de constituição: 

 Individual. 

 Sociedade limitada. 
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 Sociedade anônima de capital fechado. 

 Sociedade anônima de capital aberto (com ações negociadas em Bolsas). 

 Cooperativa (de consumidores, varejistas). 

 Associação de varejistas. 

Classificação do Varejo segundo as características de organização: 

 Departamentalização. 

 Não departamentalização. 

Classificação do Varejo segundo o canal de venda utilizado: 

Varejo físico: 

 Lojas. 

 Barracas (em ruas, feiras livres, camelódromos). 

 Quiosques (em ruas, shopping centers). 

 Bancas (de jornais, flores). 

Varejo sem loja física 

 Venda direta porta a porta. 

 Individual (sacoleiras). 

 Representantes de grandes empresas (Avon, Natura). 

 Venda ambulante com carrinho (de doces, pipocas, sovertes etc.). 

 Venda em reuniões de vendas (Tupperware). 

 Venda direta por catálogo (catálogo enviado pelo correio, telefone, e telemarketing 

passivo) ou internet. 

 Venda direta por telefone (telemarketing ativo). 

 Venda direta pela internet (varejo eletrônico). 

 Venda direta por televendas (utilização de televisão para divulgação e recepção de pedidos 

por telefone e internet). 

Características dos alimentos pela fonte: Nutrição- Oitava Edição - Conceitos e 

Controvérsias – Autores: Sizer,Frances e Whitney, Eleanor  (pág 16/18) 

       Os alimentos que oferecem mais nutrientes por caloria são os vegetais, especialmente 

os vegetais não amiláceos, que são os vegetais com baixo teor de amido, Por exemplo: 

cenoura, brócolis, cogumelos, pimentões e tomates. Esses alimentos também são ricos em 
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fitoquímicos que são componentes naturais encontrados em frutas e legumes e 

considerados como protetores contra doenças. 

Tipos de alimentos: 

 Alimentos Básicos: leite e seus derivados, carne, peixes e aves, vegetais, incluindo feijões 

e ervilhas desidratadas, frutas e cereais. São a base de uma dieta nutritiva e também são 

chamados de alimentos integrais. 

 Alimentos Enriquecidos e Alimentos Fortificados: alimentos aos quais foram 

adicionados nutrientes. 

 Fast-Foods: alimentos de restaurantes que estão disponíveis em minutos, logo após os 

consumidores pedirem. Por exemplo: hambúrgueres, batata-frita e atualmente até saladas e 

outros pratos de vegetais. 

 Alimentos Funcionais: os alimentos que possuem nutrientes ou não nutrientes, os quais 

poderiam dar proteção contra doenças. No entanto, todos os alimentos nutritivos são 

capazes de promover a saúde de alguma forma. 

 Alimentos Naturais: termo que não tem nenhuma definição legal. 

Nutracêutico: usado às vezes para referir-se a alimentos, nutrientes ou suplementos 

dietéticos com características medicinais. 

 Alimentos Orgânicos: alimentos cultivados sem pesticidas ou fertilizantes 

sintéticos.Entretanto, do ponto de vista químico, todos os alimentos são constituídos 

predominantemente de compostos orgânicos (contendo carbono). 

 Alimentos Repartidos: compostos de parte de alimentos integrais, como manteiga (de 

leite), açúcar (de beterraba ou cana) ou óleo de milho. Esses alimentos fornecem poucos 

nutrientes com muitas calorias. 

  Alimentos Processados: alimentos submetidos a qualquer processo como: moagem, 

alteração de textura, aditivação, cozimento ou outros. 

   Alimentos Principais: alimentos usados frequentemente ou diariamente, por exemplo: 

arroz (no Extremo Oriente) ou batatas (na Irlanda). 

Características de alimentos pela fonte: “Nutrição Animal” - Perly Minardi Gemael 

Flemming Souza Bona Filho, Andriguetto (Pg.18 / 37 / 38) “As bases e os 

fundamentos da nutrição animal” “Os alimentos” 
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 A substância considerada como alimento não pode portar substâncias tóxicas. 

 O valor de uma substância tida como alimento é baseado em seu teor de nutrientes. 

 Um alimento além de certo teor em água possui constituintes orgânicos e minerais. 

Classificação dos Alimentos: 

Alimentos Volumosos (não concentrados): engloba todos os alimentos de baixo valor 

energético (energia utilizável) por unidade de peso, principalmente  em virtude de seu 

elevado teor em fibra bruta ou em água. Todos os alimentos que possuem mais do que 18% 

de fibra bruta são considerados como alimentos volumosos. 

  Alimentos Concentrados: são todos os alimentos que contém alto teor em energia 

utilizável por unidade de peso, devido a um elevado teor em amido, gorduras e um baixo 

teor em fibra bruta. Neste grupo também se encontram os alimentos com alto teor em 

proteínas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Produto 

  Entende-se por ambos os autores citados (Philip Kotler e Yumi Mori Tuleski) que 

produto é todo serviço ou material, bem tangível ou intangível, oferecido ao cliente que 

satisfaça seus desejos e necessidades.  

  Entende-se pelos autores Kotler e Armstrong (2007), que os produtos podem ser 

classificados em produtos de consumo e organizacionais. Sendo que os Produtos de 

Consumo são adquiridos pelos consumidores finais para seu próprio uso, como por 

exemplo: Produtos de Conveniência, Produtos de Compra Comparada, etc. e os Produtos 

Organizacionais são os comprados para processamento futuro ou para uso comercial ou 

empresarial Por exemplo, se você compra um ferro para passar roupa em casa, ele é 

considerado um produto de consumo, porém se você compra o ferro porque trabalha como 

doméstica, ele é considerado um produto organizacional. 

  Entende-se pela visão da autora Yumi Mori Tuleski que na criação de produtos, devem 

ser observados cinco níveis que são as características do produto, são eles: Benefício-

Núcleo: principal motivo pelo qual o cliente esta comprando o produto; Produto Básico 

que é aquele produto que satisfaz a necessidade, por exemplo, em um quarto os produtos 

que precisam existir são: cama, guarda-roupa, etc. Produto Real ou Esperado: É um 
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conjunto de atribuições que os consumidores esperam que inclui embalagem, design, 

qualidade, características e marca; Produto Ampliado: é aquele produto que oferece mais 

benefícios além do que deve oferecer, por exemplo, um cortador de unha que é também 

tesoura, a tesoura é um benefício a mais no produto e Produto Potencial que é a evolução 

do produto, uma exclusividade do produto, por exemplo, uma banda larga fixa com 

instalação gratuita, e que ao solicitar cancelamento o cliente não paga nenhum tipo de 

multa ou fidelização. 

Varejo 

  Entende-se pela análise dos autores citados (Las Casas,Alexandre Luzzi e Mattar,Fauze 

Najib) que varejo são atividades que visam oferecer produtos e prestação de serviços a 

consumidores finais, é o último estágio do processo de distribuição.  

  O varejo não é somente a venda de produtos em lojas físicas, temos o varejo lojista e o 

varejo não-logista conforme explicado neste trabalho. Exemplos de varejistas bem-

sucedidos mostram que raramente foi utilizada apenas uma ou outra forma de varejo, 

entendemos dessa forma que todas são importantes e que o varejista deve identificar qual a 

forma adequada para cada situação. 

Alimentos 

  Entende-se como alimento após análise das definições dadas pelos autores citados (Perly 

Minardi Gemael Flemming Souza Bona Filho, Andriguetto) e (Sizer,Frances e Whitney, 

Eleanor) toda a substância ingerida pelo ser-humano, animal, espécie que agrega os 

nutrientes necessários para manter a vida e sobrevivência deste em seu habitat. 

  Entendendo cada aspecto fica mais fácil entender a importância do produto no varejo de 

alimentos sendo o objetivo principal agregar lucro ao varejista e satisfazer as necessidades 

dos consumidores. 

 

Cap. 4 - ARCOR 

Empresa Arcor  

O grupo Arcor e uma empresa multinacional que se especializa na elaboração de 

guloseimas, biscoitos, chocolates, sorvetes e alimentos. Seus produtos são elaborados com 

os mais altos padrões de qualidade em quarentena plantas industriais localizados na 
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América Latina e desenvolve marcas lideres que são desfrutadas por consumidores de todo 

o mundo. Com 20.000 funcionários no mundo.   

Missão  

Dar às pessoas de todo mundo a oportunidade de se adquirir produtos de qualidade a um 

preço justo, criando valor para nossos acionistas, colaboradores, clientes, comunidade, 

fornecedores e cuidar do meio ambiente, através de uma gestão baseada nos processos 

sustentáveis.   

Visão  

Ser a empresa Nº 1 de guloseimas e biscoitos da América Latina e consolidar nossa 

participação no mercado internacional.   

 O principal ramo de negócios uma indústria alimentícias com atividades como: 

guloseimas, biscoitos e chocolates. Os principais concorrentes como a Nestle e Kraft. 

Arcor no mundo, com uma abrangência internacional, chegamos a mais de 120 países nos 

5 continentes, com escritórios comerciais: 

 Argentina 

 África do Sul 

  Brasil  

  Bolívia 

 Canadá 

 Chile  

 China  

 Colômbia  

 Equador  

 Espanha  

 Estados Unidos 

 México 

 Paraguai 

 Peru 

 Uruguai 

 Venezuela 
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4.1  A Empresa 

A História do Grupo Arcor  

De um grupo de pioneiros para um grupo multinacional líder, o início A ARCOR foi 

fundada, em 1951, por um grupo de pioneiros, cujo propósito era oferecer balas de 

qualidade por um preço acessível para a maior quantidade de pessoas. Entretanto, a sua 

história começa em 1924, quando um jovem imigrante italiano, chamado Amos Pagani, 

decidiu radicar-se na cidade de Arroyito, Província de Córdoba, para instalar uma padaria, 

pois essa era a profissão que havia exercido na sua terra natal, Itália.  

Quatro anos mais tarde, em 1928, nasce o segundo dos cinco filhos do Sr. Amos Salvador 

Pagani, Fúlvio. Foi Fúlvio quem, muitos anos depois, teve a ideia e propôs para um grupo 

de empreendedores montar uma fábrica de balas. O objetivo era produzir em grande 

quantidade para reduzir os custos e incrementar a competitividade. 

Faziam parte deste grupo os irmãos de Fulvio, Renzo e Elio Pagani; os irmãos Modesto, 

Pablo e Vicente Maranzana e também Mario Seveso e Enrique Brizio.  

A criação da ARCOR foi o resultado da ação deste grupo de pessoas, unidas pelos laços da 

amizade, mas que já possuíam uma trajetória na atividade industrial 

O nascimento da Arcor 

Em 1951, começam as obras de construção da primeira fábrica e, finalmente, no dia de 5 

de julho é inaugurada a planta industrial dando início a sua produção. É assim que nasce a 

ARCOR, com o objetivo de elaborar produtos de qualidade, por um preço acessível, para 

os consumidores de todo o mundo.  

Depois de alguns anos, em 1958, a ARCOR já havia alcançado os 60 mil quilos diários de 

produção de guloseimas. Deixou de ser exclusivamente uma fábrica de balas a partir da 

incursão em diversas atividades industriais. Atividades que tinham um objetivo claro: auto 

abastecer a empresa com insumos básicos com a finalidade de conseguir a maior qualidade 

com o melhor preço. 

O grupo Arcor é uma empresa que no  ano de 1981 marca o início da história do Grupo 

Arcor no Brasil, com a aquisição da Nechar Alimentos Ltda, uma pequena fábrica de balas 

do interior paulista. Com apenas 60 funcionários e três linhas de produção, a Arcor fincou 

seus alicerces no mercado de guloseimas e continuou crescendo, oferecendo produtos de 

qualidade a um preço justo. 
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 Os chocolates foram lançados em 1995 com a linha Tortuguita. Novas marcas, linhas e 

produtos vieram e a chegada das Balas Butter Toffees em 1996 consolidou nossa posição 

no mercado nacional. Em 1999, começou a produção nacional de chocolates, com a 

inauguração da planta de Bragança Paulista, uma das mais modernas do e modelo em seu 

segmento. 

O modelo de gestão (Sistema de Administração) 

Grupo Arcor implementa sistema de gestão integrada de RSE com o apoio do IDIS 

21/7/2009 - Durante o planejamento estratégico da Fundação Arcor em 2004, a empresa 

argentina Arcor (fabricante de biscoitos, chocolates, doces, alimentos e packaging) 

reconheceu a necessidade de estabelecer uma estratégia que permitisse a incorporação da 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) como um orientador do foco de seus negócios. 

A iniciativa teve três motivações centrais: fortalecer a imagem social da empresa, gerar 

mais impacto social das práticas de RSE que estavam sendo desenvolvidas e ampliar a 

satisfação dos diversos públicos com os quais se relaciona. 

Foi então que o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) - que 

havia participado do planejamento estratégico da Fundação Arcor - começou a ajudar a 

empresa a integrar as suas estratégias e práticas de RSE com todos os stakeholders e de 

maneira transversal com todas as unidades de negócios e empresas do Grupo. "O IDIS foi 

um importante parceiro na implementação do nosso sistema integrado de gestão de 

Responsabilidade Social, trazendo um olhar externo, que orientou nossa própria 

organização", afirma Cecilia Rena, diretora de estratégias institucionais para a 

Responsabilidade Social da Arcor. 

O processo desenvolvido pela Arcor com o acompanhamento do IDIS promoveu uma 

mudança cultural na empresa. “Quando propusemos à Arcor, em 2005, para discutir 

algumas questões sensíveis para o negócio, encontramos muita resistência", diz Ângela 

Serino, consultora do IDIS que conduziu o processo na empresa. Aos poucos, a empresa 

não só passou a incluir o tema na agenda da instituição como também encontrou novas 

oportunidades de negócios. Por exemplo, tendo como mote a alimentação saudável, foi 

criado em 2007 um Comitê que estudou o assunto e, mais tarde, a iniciativa se tornou um 

programa de estilos de vida saudável. "Hoje, o tema é trabalhado com vários enfoques na 

empresa. É quase um eixo de negócios”, afirma a consultora. 

 

http://www.idis.org.br/biblioteca/casos/resolveuid/1ca1214ac02916b6fef429ac7f64ad4a
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Uma gestão baseada nos processos sustentáveis 

Desde a etapa da fundação e consciente do papel que desempenha uma empresa na 

sociedade, a Arcor mantém uma gestão socialmente responsável, visando conseguir um 

equilíbrio entre as suas próprias atividades e os interesses das diversas comunidades com 

as quais se relaciona.  

A empresa incentiva a preservação dos recursos naturais, o desenvolvimento de seu 

pessoal e os interesses das comunidades das quais faz parte. 

Como expressão do compromisso social herdado dos fundadores, nasce a Fundação Arcor 

em 1991, atuando em quatro grandes áreas: pesquisa econômica, educação, cultura e saúde. 

O objetivo é apresentar soluções para a consolidação de uma sociedade mais equitativa, 

desenvolvendo ações baseadas na educação das crianças. 

Com a meta de potencializar a sua ação e incrementar sua abrangência e eficiência, a 

Fundação Arcor concretizou diversas alianças estratégicas com outras entidades da mesma 

natureza. Por isso, também integra e lidera o Grupo de Fundações (GDF), criado com a 

finalidade de melhorar, permanentemente, a gestão das fundações doadoras. 

No dia 29 de dezembro de 1990, morre o Sr. Fulvio, vítima de um acidente, três semanas 

depois de ter comunicado uma reestruturação da companhia. Apesar deste fato lamentável, 

se daria continuidade às mudanças que o Grupo se havia proposto. Em 1993, com 35 anos 

de idade, assumiu a presidência da ARCOR o Sr. Luis Alejandro Pagani, filho mais velho 

do Sr. Fulvio. 

Neste momento a empresa dá uma guinada histórica que a projeta mundialmente. Por causa 

disso, leva adiante um profundo processo de transformação de seu management, 

alcançando um alto nível de profissionalismo, condição indispensável para adaptar-se 

eficaz e rapidamente aos novos cenários econômicos locais e internacionais. 

Sob a direção do Sr. Luis A. Pagani, o Grupo compra a Noel, outra famosa marca de 

alimentos e guloseimas com mais de um século de prestígio. Em 1995, é inaugurada, na 

cidade de Salto, Província de Buenos Aires, a planta industrial de biscoitos mais moderna 

da Argentina, dotada com os últimos avanços tecnológicos no segmento, sendo construída 

em tempo recorde, apenas um ano. Também foi construída uma nova planta para a 

fabricação de caixas de papelão ondulado na cidade de Luján, Província de Buenos Aires. 

Esta planta ajudaria a consolidar a liderança nacional da Cartocor S.A., uma das empresas 

integrantes do Grupo Arcor. 
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Continuando com uma sólida expansão na América do Sul, a Arcor se estabelece no Peru 

em 1995 e constrói uma importante planta industrial de balas. 

Em 1997, a Arcor adquiriu LIA, uma conhecida empresa de biscoitos da Argentina e, para 

comemorar as atividades desenvolvidas até esta data, inaugura-se o Museu Arcor, na cidade 

de Arroyito, província de Córdoba (Argentina). Uma iniciativa cujo principal objetivo é 

compartilhar, com todas as pessoas, partes da história da companhia.  

Em 1998, se concretiza uma das operações mais importantes de sua trajetória empresarial. 

O Grupo Arcor adquire a empresa chilena Dos en Uno, líder em guloseimas e chocolates 

nesse país, com uma forte inserção na região. Esta aquisição lhe permitiu afiançar-se nos 

países do Pacto Andino e, ao mesmo tempo, estabelecer melhores relações comerciais com 

os mercados da NAFTA. 

Um ano mais tarde, em 1999, instala no Brasil a mais avançada fábrica de chocolates dessa 

região, que conta com um centro de distribuição-modelo, constituindo-se em um fato 

marcante na sua trajetória. Este empreendimento colocou a empresa na vanguarda 

tecnológica e produtiva no continente e, foi um passo significativo para a consolidação no 

atrativo mercado latino-americano. 

Para demonstrar de uma maneira completa estas conquistas e a sua dimensão empresarial 

global, o Grupo Arcor renova, em 1999, a sua simbologia, criando uma identidade visual 

totalmente inovadora. 

Em 2004, reafirmando a sua política de reinvestimento permanente, foi inaugurada a  planta 

industrial de conversão de flexíveis Cartocor, na cidade de Luján, Província de Buenos 

Aires. 

Com o objetivo de ser a empresa N° 1 de guloseimas e biscoitos na América Latina e 

consolidar a sua participação no mercado internacional concretiza-se, em 2005, uma 

parceria estratégica com o Grupo francês Danone, unificando-se os segmentos de biscoitos, 

alfajores e barras de cereal na Argentina, Brasil e Chile. Desta maneira, foi constituída a 

Bagley Latino américa S.A., a maior empresa de biscoitos da América do Sul. 

Estes fatos transformaram a ARCOR em uma das "multiplatinas" mais importantes da 

região e passa a ser um exemplo bem-sucedido de expansão internacional. 

Entre suas conquistas mais recentes merece destacar-se: o Grupo Arcor é o primeiro 

produtor mundial de balas, líder na fabricação de chocolates e o principal exportador de 
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guloseimas da Argentina, Brasil, Chile e Peru. Além disso,  é o primeiro produtor 

argentino de papelão ondulado e de álcool etílico de cereal. 

Em pleno século XXI e com mais de meio século de vida, a ARCOR continua 

apresentando novos projetos, direcionada sempre para o mesmo objetivo: como diz o seu 

slogan: "dar sabor” aos consumidores de todo o mundo. 

De um grupo de pioneiros a um grupo global, líder na América Latina: uma frase que 

sintetiza a história da ARCOR e que permite ter uma noção do espírito pujante que a 

caracteriza. 

O planejamento 

O primeiro ano do trabalho de consultoria do IDIS (março a dezembro de 2005) foi 

estruturado em duas partes: direcionamento estratégico da Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) e sensibilização e capacitação em RSE dos funcionários de todas as 

empresas do Grupo. 

No eixo do direcionamento estratégico, a primeira ação foi estabelecer um Grupo de 

Trabalho sobre RSE (GT/RSE). Composto de 11 colaboradores representantes de todas as 

áreas da empresa (Argentina, Brasil e Chile), o grupo participou de sete oficinas 

coordenadas pelo IDIS. Juntos, eles identificaram as práticas de RSE existentes na empresa 

e elaboraram um diagnóstico situacional. Nesse processo foram usados os Indicadores 

Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, do Instituto Ethos. 

Como parte do diagnóstico, foram realizados três grupos focais: com colaboradores da 

empresa relacionados à gestão do público interno, com a área de suprimentos e com as 

principais referências da empresa em seu relacionamento com os consumidores (gerentes 

de negócio, marketing, comunicação etc.) 

A avaliação foi utilizada como base para a revisão da missão e valores da empresa, 

desenhar a política de RSE do Grupo Arcor (composto do Código de Ética e Código de 

Conduta), criar o Programa de RSE do Grupo Arcor 2006 e do Plano de Ação para 2008. 

Todas as etapas foram validadas com as lideranças da empresa. 

Como parte do segundo componente do trabalho realizado em 2005, entre setembro e 

dezembro do mesmo ano, 254 gerentes foram capacitados em RSE. Nessa linha, foram 

realizadas seis oficinas conduzidas pelo IDIS nos três países. A iniciativa adotou uma 

metodologia de aprendizagem participativa, para despertar o interesse dos funcionários 
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pela Responsabilidade Social Empresarial, provocar uma autorreflexão sobre seu 

posicionamento pessoal e profissional e apresentar o processo de implantação do Programa 

de RSE na Arcor. Durante os treinamentos, foram discutidos conceitos teóricos, exemplos 

de práticas, exercícios de reflexão sobre os desafios da empresa, os pontos fortes e fracos e 

os possíveis projetos. Para disseminar os conceitos de RSE entre os demais funcionários da 

empresa, a Arcor implementou módulos sobre o assunto em todas as suas formações. 

Coaching 

Em 2006, foram lançados internamente os códigos de Ética e de Conduta e foi criada uma 

Gerência de Responsabilidade Social da Arcor (GRSA) para implementar o Plano de Ação, 

de forma autônoma e integrada a todas as áreas de negócios e a todos os públicos. Durante 

esse processo, a Arcor percebeu que seria interessante receber uma espécie de coaching do 

IDIS, uma assessoria externa que pudesse monitorar a incorporação do novo modelo de 

gestão no cotidiano da empresa. 

Em 2007 foram realizadas quatro reuniões de coaching e duas de planejamento. Entre os 

temas debatidos estavam os desafios enfrentados durante a implantação do programa de 

RSE, o papel das lideranças na disseminação da Responsabilidade Social e como gerir uma 

área que é transversal. Após cada reunião, o IDIS elaborou relatórios, inclusive com 

subsídios teóricos e orientações para o planejamento e para a ação.  

“O coaching foi importante para a nova gerência que estava se formando, porque permitiu 

uma autoavaliação e também comparações com outras empresas”, diz Cecília Rena. Um 

ponto bastante trabalhado nesse processo foi o alinhamento dos projetos com as dimensões 

da sustentabilidade, que impactam nos negócios da empresa. “Alinhar o planejamento às 

dimensões social, econômica e ambiental colabora para a implantação de processos, ações 

sustentáveis e para a construção de uma rede corresponsável pela política de RSE”, afirma 

Juliana Gazzotti Schneider, diretora de Empresas e Famílias do IDIS. 

Entre 2006 e 2007, o IDIS também ajudou a criar a Política de Investimento Social da 

Arcor, entendida como um dos capítulos da Política de RSE da empresa. A corporação 

definiu como foco de seu investimento social, o desenvolvimento integral das comunidades 

em que as empresas do grupo estão presentes e montou um Programa de Relacionamento 

com a Comunidade. Atualmente, a empresa financia projetos de organizações da sociedade 

civil que trabalham com educação, meio ambiente, geração de renda e apoio comunitário. 
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Além de fornecer recursos financeiros, a companhia acompanha e avalia os projetos 

apoiados 

O terceiro apoio do IDIS nesse biênio foi no sentido de criar um Sistema de 

Monitoramento da RSE na Arcor. O sistema levou em conta os Indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social, as três dimensões da sustentabilidade, os princípios do Pacto 

Global e os indicadores do Global Report Initiative. “A RSE é um processo de ação e 

reflexão sobre sua atuação, em busca da melhoria contínua de sua prática. O 

monitoramento é fundamental para conhecer os resultados alcançados e definir as 

mudanças de direção”, justifica Juliana.  

As reflexões realizadas destacaram ainda a necessidade do fortalecimento da atuação da 

Gerência de Responsabilidade Social da Arcor para articular, comunicar e motivar as 

lideranças da empresa. Ao final de 2007, a equipe montou um Plano de Ação para 2008, 

com as seguintes diretrizes: 

 estabelecimento de um programa referencial de gestão sustentável para integrar projetos 

com enfoques diversos, com participação de diferentes áreas da empresa e com foco em 

diversos públicos de relacionamento 

 estímulo ao alinhamento da gestão e da prática da empresa com os princípios e valores do  

Código de Ética e conduta; 

estabelecimento de um sistema de comunicação para disseminar e valorizar as boas 

práticas de responsabilidade social 

 criação de uma rede de corresponsabilidade para a concepção, disseminação e 

implementação de processos de RSE fundamentados nos pilares da sustentabilidade 

Em 2008, o trabalho do coaching foi mantido. Foram realizadas três reuniões desse tipo, 

além de uma de planejamento. Nesses espaços, a GRSA disponibilizou estudos, tendências 

de sustentabilidade, além de análises de riscos para ajudar na estruturação de projetos que 

agregassem valor ao negócio. O IDIS também ajuda ainda a montar um novo Plano de 

Ação para 2009.  

Para o ano, o IDIS acompanhará a empresa na sua definição da estratégia de RSE para os 

próximos anos e no desenvolvimento do Plano de Ação 2010-2014. 
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Organização 

Sinônimo de competitividade e oportunidades, No mundo todo, qualidade vem sempre em 

primeiro lugar. O Sistema de Gestão Integrado é um direcionamento estratégico para que 

as empresas do Grupo Arcor possam competir com as melhores empresas mundiais com o 

mesmo padrão e as mesmas oportunidades. Esse sistema é fundamentado em: 

- um processo sistemático, simples e efetivo de melhoria contínua, incorporado em todas as 

atividades da organização; 

 - um ambiente de trabalho no qual cada pessoa da organização possa contribuir através de 

um efetivo trabalho em equipe; 

- capacitação e desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para sustentar o processo 

de melhoria contínua e o crescimento pessoal; 

- propiciar às equipes o desenvolvimento pleno da autogestão e uma atitude orientada à 

autoaprendizagem; 

- produtos e processos projetados adequadamente para cumprir com os requisitos dos 

clientes, da comunidade, dos acionistas, dos colaboradores e das regulamentações vigentes; 

- fabricação de produtos inócuos que cumpram com as características de qualidade 

exigidas pelos clientes e consumidores; 

- ótimas condições de higiene e segurança das instalações, prevenção da contaminação 

ambiental integrada a cada posto de trabalho e uso racional dos recursos naturais; 

- fornecedores confiáveis que compartilhem a nossa filosofia de gestão. 

 Quando esse sistema é adotado com seriedade, os bons resultados vêm para todos os 

setores vinculados ao Grupo Arcor: clientes, colaboradores, comunidade e acionistas. 

Nosso compromisso é tornar possível que essa política seja uma realidade a cada dia e que 

a sua aplicação nos proporcione sempre os melhores frutos e o sucesso que tanto 

buscamos. 

4.2  Mercado 

 O mercado nacional merecia ainda mais. Em 2001, a Arcor aumentou seu portfólio e seus 

negócios com a aquisição de marcas de guloseimas já conhecidas pelo consumidor 

brasileiro como Kid’s, Poosh, Amor, Pirapito e 7 Belo. 
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O que já era bom ficou ainda melhor: em 2004, o Grupo Arcor e a Danone se uniram nas 

divisões de biscoitos da Argentina, Brasil e Chile. O resultado? A Arcor Brasil se tornou 

uma das marcas mais importantes no país, integrando duas novas fábricas em Campinas 

(SP) e Contagem (MG), dois mil novos colaboradores e incorporando um amplo portifólio 

de marcas como Aymoré, Break’UP, Danix e Triunfo. 

 Nos últimos anos, a empresa investiu mais de US$ 40 milhões na construção de uma nova 

fábrica em Recife (PE), na ampliação da capacidade de suas linhas, em novas tecnologias 

de produção, em normas e programas de qualidade, pesquisa e desenvolvimento de 

produtos, inovação, marketing e em seus colaboradores. 

 E essa história continua sendo escrita todos os dias, cada vez que alguém consome um dos 

produtos que levam o sabor do sucesso da Arcor. 

O processo desenvolvido pela Arcor com o acompanhamento do IDIS promoveu uma 

mudança cultural na empresa. “Quando propusemos à Arcor, em 2005, para discutir 

algumas questões sensíveis para o negócio, encontramos muita resistência", diz Angela 

Serino, consultora do IDIS que conduziu o processo na empresa. Aos poucos, a empresa 

não só passou a incluir o tema na agenda da instituição como também encontrou novas 

oportunidades de negócios. Por exemplo, tendo como mote a alimentação saudável, foi 

criado em 2007 um Comitê que estudou o assunto e, mais tarde, a iniciativa se tornou um 

programa de estilos de vida saudável. "Hoje, o tema é trabalhado com vários enfoques na 

empresa. É quase um eixo de negócios”, afirma a consultora. 

4.3 Produto 

Produto, Unidade de negócio 

A Arcor procura satisfazer seus consumidores com uma oferta equilibrada entre seus 

gostos e necessidades. 

Por isso, em um negócio em constante inovação, desenvolve um amplo portfólio Macário, 

através do qual estabelece uma relação baseada na qualidade, segurança, garantia e 

confiança com os consumidores de todo mundo. 

Faz cem lançamentos por ano e seus produtos chegam a mais de 120 países dos cinco 

continentes. 
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Alimentos 

Importante especialização, O Grupo Arcor possui um importante know-how na elaboração 

de produtos alimentícios e conta com 8 plantas industriais na Argentina, que trabalham 

com uma rigorosa seleção de matérias-primas e avançados processos tecnológicos. 

No ano de 2006, o Grupo Arcor adquiriu a centenária e reconhecida empresa alimentícia 

argentina La Campagnola SACI, incorporando as suas tradicionais linhas de conservas de 

peixes, molhos e tomates, conservas de vegetais, doce de leite, doces de frutas, frutas e 

temperos. 

Além disso, o negócio de alimentos conta com um portfólio de marcas líderes, muito 

valorizadas e reconhecidas pelos consumidores entre as que podemos destacar Arcor, La 

Campagnola, BC, Salsati, Prestopronta, Nereida e Godet. 

Guloseimas 

Primeiro produtor de balas do mundo, é o negócio que deu a origem à empresa e através da 

qual a Arcor obtém importantes reconhecimentos pela sua inovação e crescimento 

constante. 

O Grupo Arcor se constituiu como o primeiro produtor de balas do mundo e o principal 

exportador de guloseimas da Argentina, Brasil, Chile e Peru. 

Com onze plantas industriais de guloseimas ao longo da América Latina, a Arcor é a 

empresa mais importante da região em capacidade produtiva, volume de produção, vendas 

e desenvolvimento Macário. 

Em comércio exterior, seu esforço para entrar na América do Norte e na Europa evidencia 

destacados níveis de crescimento. 

Além disso, lidera a categoria de guloseimas na Argentina, Brasil, Chile e Peru. 

É a Nº 1 no Brasil na categoria de chicles infantis, balas e pirulitos. Também é líder no 

mercado de chicles para adultos e crianças, no Chile. 

Com mais de 100 lançamentos por ano e um alto nível de lembrança de suas marcas, a 

Arcor oferece produtos gratificantes e funcionais para o mais amplo segmento de 

consumidores, conquistando adultos e crianças. 
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Biscoitos 

Bagley Latinoamérica, uma das empresas de biscoitos líderes da região, A Bagley 

Latinoamérica S.A., em parceria com o Grupo Danone para os negócios de biscoitos, 

alfajores e cereais na América Latina, é uma das empresas líderes da região.  

Com sete plantas produtivas na região, a empresa lança no mercado mais de 40 produtos 

novos por ano que se destacam pela sua alta qualidade. Além disso, contribui para a 

alimentação de adultos e crianças procurando, permanentemente, satisfazer as necessidades 

de todos seus consumidores. 

Entre seus principais ativos se encontra seu forte patrimônio marcário. Conta com marcas 

líderes na Argentina, Brasil e Chile que, dia a dia, conseguem conquistar novos 

consumidores. Entre elas se encontram Hogareñas, Saladix, Maná Formis, Sonrisas, 

Criollitas, Tentaciones, Aymoré, Triunfo, Danix, Break Up e Selz. 

Chocolates 

Um destacável crescimento na América do Sul,A Arcor participa no negócio de chocolates 

desde 1970. Da mesma forma, reforçou a sua atividade na década de 90, quando decidiu 

construir duas plantas-modelo para a produção exclusiva de chocolates, uma na Argentina, 

localizada em Colônia Caroya (Córdoba) e outra no Brasil, no Estado de São Paulo. 

A Arcor é líder absoluto no mercado argentino de chocolates e é a única companhia 

presente em todas as categorias. Conta com seis unidades industriais na América Latina, 

abastecendo as necessidades do Grupo. 

Seus produtos são distribuídos em mais de 100 países, uma crescente participação no 

mercado de exportação que avalia sua qualidade, sua eficiência produtiva e a fidelidade de 

seus consumidores. 

Além disso, ocupa uma das principais posições no mercado chileno e é líder absoluto no 

segmento bombons. Tanto no Brasil como no resto da América Latina se caracteriza por 

ter tido um progressivo desenvolvimento nos últimos anos. 

Sorvetes 

Estendendo o valor da marca:A atividade da Arcor no mercado de compra de sorvetes por 

impulso foi outro desafio estratégico que transformou os chocolates e as guloseimas 

preferidas pelos consumidores em gostosos sorvetes. 
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Atualmente, a Arcor é a empresa líder do mercado de compra de sorvetes por impulso na 

Argentina, conseguindo um crescimento sustentável. 

A soma do poder de suas marcas e sua extensa rede de distribuição foi a fórmula que lhe 

permitiu alcançar rapidamente a liderança nesta categoria. 

Em comércio exterior, a comercialização destes produtos se estende aos países do Cone 

Sul como Paraguai, Uruguai e Bolívia, alinhada com a vocação internacional do Grupo. 

O reconhecimento e a fidelidade dos consumidores impulsionam a Arcor Sorvetes a 

surpreender constantemente com novos produtos, sabores e embalagens, lançando no 

mercado 10 novos produtos por ano. 

A aliança regional da Arcor e Coca-Cola, para algumas de suas marcas, deu como 

resultado a criação do Sorvete Fanta, fabricado com uma tecnologia única no mercado. 

Agroindústria 

Auto-abastecimento de matérias-primas,Desde o começo, a Arcor assumiu o compromisso 

de oferecer, aos seus consumidores, a melhor qualidade. Para poder fazer isso, levou 

adiante uma importante estratégia de auto-abastecimento de suas principais matérias-

primas. 

Fiel a este princípio e com uma destacada performance, o Grupo produz frutose, glicose, 

açúcar, leite, sêmola e álcool etílico de cereais em três unidades industriais localizadas na 

Argentina. Além disso, a sua participação no mercado de terceiros, posiciona-o como líder 

em algumas destas atividades. 

A Arcor se auto-abastece com as principais matérias-primas, permitindo ao Grupo garantir 

a máxima qualidade de seus produtos. 

O Grupo Arcor é líder argentino na produção de álcool etílico de cereais. Um dos 

principais produtores argentinos de leite, com 7 propriedades de gado leiteiro e 2.900 vacas 

leiteiras que produzem 90 mil litros diários de leite. Produz mais de 135 mil toneladas de 

açúcar/ano no seu próprio engenho La Providencia, na Província de Tucumán, Argentina. 

Embalagem 

Um dos principais insumos estratégicos 

A fim de garantir a melhor qualidade de sua oferta, o Grupo Arcor se auto-abastece dos 

principais insumos estratégicos entre os quais se encontra a embalagem de seus produtos. 
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Através da Converflex e da Cartocor, Arcor elabora embalagens flexíveis e papelão 

ondulado. 

A embalagem é de vital importância na comercialização de produtos alimentícios porque, 

além de conter, conservar e proteger a qualidade de sua oferta é uma ferramenta importante 

de comunicação. O Grupo Arcor está presente no mercado de embalagens flexíveis na 

Argentina há mais de 40 anos, desenvolvendo este insumo para seus produtos. 

A Converflex é a empresa dedicada a gerar soluções inovadoras nesta área, com uma ativa 

participação no mercado de terceiros. 

Com cinco plantas industriais no país e uma capacidade instalada de 12 mil toneladas/ano, 

elabora cilindros de rotogravura, filme de PVC rígido e conversão de material flexível. 

Além disso, desde o início, o Grupo Arcor assumiu um forte compromisso com a qualidade 

e a integração vertical, o que a levou a dedicar-se à fabricação de papel e caixas de papelão 

ondulado. Por isso, em 1980, cria a CARTOCOR S.A., uma empresa do Grupo Arcor que 

se caracteriza por desenvolver embalagens com altos padrões de qualidade, tecnologia e 

excelente serviço. 

Com uma antecipada vocação exportadora, a Cartocor entrou nos mercados de países 

limítrofes (que fazem fronteira com a Argentina) onde passou a ser uma referência em 

termos de inovação, qualidade e serviço. 

Atualmente possui quatro unidades produtivas na Argentina e uma fábrica de papel com 

capacidade de produção instalada de 320 mil toneladas de papelão/ano, liderando o 

mercado Argentino. 

Desde 2007, a companhia conta com uma moderna planta de papelão ondulado no Chile, 

cujas instalações e equipamentos são de mais alto nível de desenvolvimento conseguido até 

agora pela tecnologia industrial. Isto lhe permite atender, da melhor maneira possível, as 

crescentes necessidades do mercado chileno, possui uma capacidade de 80 mil toneladas 

de papelão/ano. 

4.4 Logística 

Logística e Distribuição e Canais  

 Na distribuição de um produto podem estar presentes todos os agentes desta atividade e o 

número destes refletirá na longitude do canal. Porém, deve-se observar que a longitude do 
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canal não é a mesma que a longitude física. Pode ocorrer que o canal, que é mais curto 

(menor longitude), seja o maior em distância física, caso o consumidor se encontre 

afastado da empresa, assim como o canal maior (maior longitude) pode ser o menor em 

distância física, já que o consumidor encontra-se próximo à empresa. A capacidade de 

distribuição da empresa é, geralmente, maior nos canais maiores.  Os canais podem ser 

diretos ou indiretos, dependendo da longitude do canal sendo que os canais diretos são 

mais curtos e os indiretos, maiores, dependendo do produto e do tempo. Além destes, há os 

canais paralelos, que são canais de menor longitude e diretos, constituindo novas 

alternativas frente ao canal principal.  Para Dias (1993): “é preciso que se defina o que será 

utilizado: o multimarketing ou a distribuição dualista. Este tipo de distribuição ocorre 

quando uma empresa vende a mesma linha de produtos para canais paralelos, sendo um 

deles de sua propriedade, ou quando vende duas marcas do mesmo produto para canais 

diferentes”.  A distribuição realizada através do sistema de multimarketing ocorre através 

de vários canais e para diversos clientes, que podem ser diferenciada de acordo com o 

sexo, idade, escolaridade, entre outros.  A empresa, depois de tomar as iniciativas já 

comentadas, deve escolher qual o tipo de distribuição irá utilizar: direta, indireta ou mista. 

A distribuição direta é muito utilizada no caso dos bens industriais, em que a venda se faz 

do produtor ao consumidor, sem intermediário, a distribuição indireta utiliza intermediários 

na relação produtor- consumidor, ou seja, vende a uma pessoa jurídica que venderá ao 

consumidor final e a distribuição mista é um pouco das duas já explicadas.  O sistema 

individualista de distribuição, seja com a integração vertical (produtor-atacado-varejo) ou 

com a horizontal (atacado-atacado-e/ou varejo) se caracteriza como “cada um por si 

mesmo”, o que leva a uma série de disfunções, imperfeições, com comprometimento do 

resultado de todos os membros que o compõem. Isto nada mais é do que o reflexo de 

políticas comerciais individuais, independentes.  No Brasil predomina o sistema 

individualista, no qual a crescente integração entre os componentes tornou-a mais simples 

e com menor custo. A empresa tem ao seu alcance três políticas de distribuição: 

distribuição aberta ou intensiva, que pretende alcançar maior espaço geográfico com o 

maior número de pontos de vendas; distribuição fechada ou exclusiva, que limita a 

distribuição a certas zonas, através de pontos de vendas que possuem exclusividade na 

venda; distribuição semicerrada ou seletiva, que leva de forma implícita à limitação da 

distribuição e se efetua através de pontos de vendas previamente selecionados, mas sem 

exclusividade.  Se o produto for da linha de alimentos, que o consumidor compra com 
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frequência, este buscará comodidade e qualidade na compra, mesmo sabendo que não é um 

bem de consumo durável. Se o produto for de consumo massivo, no qual a rapidez e a 

comodidade da compra contam bastante, a empresa utilizará canais que impulsionem a 

distribuição intensiva ou aberta. Geralmente os canais são maiores que na distribuição 

exclusiva e seletiva porque se busca uma maior capacidade de distribuição. Porém, esta 

afirmação pode mudar devido a outros fatores, como no caso de produtos perecíveis, em 

que os canais devem ser pequenos.   

Armazenagem, Equipamentos e Transportes. 

 O modelo logístico de transporte de materiais, componentes e produtos acabados de suas 

fontes de produção para o mercado que vigora atualmente, mas que é, segundo Harmon 

(1994), ultrapassado tenderá a ser substituído.  Este modelo exige grandes gastos em 

transportes e armazenagem; contudo, a melhoria de transportes e armazenagem não resolve 

os problemas de uma infraestrutura industrial defeituosa. Muitos empresários constroem 

gigantescas instalações de produção em um local único, distante de fornecedores e de 

grandes segmentos do mercado regional, nacional e internacional. Estes empresários 

deixam de construir pequenas instalações de produção em meio a concentrações de 

mercado, com a redução do transporte e das instalações de armazenagem entre os 

produtores e os seus mercados, o que seria inteiramente possível. Os estoques são partes 

determinantes no atendimento aos clientes, já que quanto maior o tempo para repor baixos 

níveis de estoques, mais grave tenderá a ser a deterioração do atendimento aos clientes 

durante este período. Isto significa que os estoques podem comprometer o atendimento de 

uma empresa, mesmo que as outras partes do fluxo estejam planejadas adequadamente.     

Transporte 

O elo do fluxo físico Segundo Ballou (1993): “transporte refere-se aos vários métodos para 

se movimentar produtos. Algumas das alternativas populares são os modos rodoviários, 

ferroviários e aeroviários. A administração da atividade de transporte geralmente envolve 

decidir-se quanto ao método de transporte, aos roteiros e à utilização da capacidade dos 

veículos”.  Para a redução das perdas de tempo, mão-de-obra, as docas móveis são viáveis 

para os Centros de Distribuição (CD’S) da indústria de laticínios. Elas evitam que se utilize 

a força física dos funcionários para o carregamento e descarregamento, desempenhando 

uma função semelhante à de uma empilhadeira, mas com algumas vantagens. No 

transporte rodoviário há transportadores contratados e isentos, os primeiros prestando 
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serviços a um número limitado de usuários com base em contratos de longa duração. Isto é 

feito pelos clientes, para que tenha um serviço que atenda às suas necessidades, sem ter 

que gastar com frota própria e ter os problemas administrativos relativos a esta. Os 

transportadores isentos estão livres da regulamentação econômica. Têm-se como exemplo 

deste último transporte os veículos operados e controlados por fazendeiros ou cooperativas 

agrícolas, utilizados para transportar mercadorias agrícolas, os veículos usados para o 

transporte de ponta de carga aérea e para transferência ocasional de propriedades.  

Atualmente, as empresas transportadoras de ponta estão administrando as suas frotas de 

caminhões mediante sistemas de informações de alta tecnologia, que funcionam no 

controle da localização de cada unidade através de comunicações computadorizadas, 

transmitindo informações sobre o local e rota entre o sistema logístico central e o 

motorista.  Ballou (1993) também coloca estas duas opções de transporte, o de terceiros ou 

próprio da empresa. Para ele, quando o transporte é de terceiros, este deve ser avaliado 

com base no balanço entre seus custos e seu desempenho. Com relação a este transporte 

vários serviços são oferecidos: rotas regulares (compartilhadas por diversos usuários) ou 

viagens exclusivas (sob contrato de um único usuário ou grupo de usuários). Segundo 

Ballou (1993), os centros de distribuição para terceiros, que consiste em outra opção a ser 

ofertada, são empresas especializadas em prestar serviços de armazenamento para terceiros 

em várias regiões do país. Estas empresas constroem seus depósitos em locais livres de 

enchentes, incêndios ou outros perigos normais, buscando servir ao cliente de acordo com 

suas necessidades.   

Tecnologia e Sistema de Informação na Logística.   

Atualmente, existem tecnologias e sistemas de informações que permitem um intercâmbio 

entre fornecedores e clientes, facilitando a transferência dos dados de reposição dos 

estoques e da demanda do ponto de vendas até o fornecedor, não só de produtos, mas 

também dos componentes e materiais. Entretanto, com raras exceções (empresas de ponta), 

a estrutura produtiva é extremamente arcaica. As empresas enviam para os fornecedores 

somente as informações sobre os pedidos, mas nada sobre os estoques, fazendo com que os 

fornecedores tentem prever a demanda deles. Devido a estas estruturas arcaicas, quando o 

pedido é recebido pelos produtores do primeiro nível, para que possam programar sua 

produção, estes dados já estão desatualizados. Isto pode levar a uma produção, mesmo em 

épocas favoráveis, com prioridades erradas pelos produtores do primeiro nível, produzindo 

mais dos itens que estão sendo menos demandados e menos de outros cuja demanda tenha 
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se elevado.  Para Harmon (1994), tendo em vista que automatizar todo o sistema pode ser 

algo muito complicado, o departamento de logística, ao cultivar as habilidades logísticas 

em diferentes formas da sua automação, incluindo sistemas de movimentação, sistemas de 

armazenagem e separação de pedidos, controladores informatizados, leitoras e scanners 

manuais, entre outros, torna a empresa mais eficiente e competitiva. Os custos da 

automação integrada na prática dos armazéns ainda são altos para que estejam ao alcance 

de empresas grandes, médias e pequenas.   

A questão do tempo e do custo existe caminhões, cavalos-mecânicos e carretas, vazios ou 

parcialmente carregados, em movimento em uma parte do tempo com uma frequência 

exagerada. Várias empresas e setores inteiros utilizam veículos e containers especializados 

de custo bastante compensador na viagem de ida, mas que sempre retornam vazios na 

volta. O ideal seria o uso de transportes bidirecionais no armazém e nas estradas, pois 

assim qualquer que fosse o equipamento (empilhadeiras, docas, máquinas de armazenagem 

e separação de pedidos totalmente e semi-automatizadas, entre outros) este seria usado 

tanto para expedição quanto para recebimento. É vital que se façam estudos de tempo e 

movimentos dos equipamentos e de mão-de-obra, através de gravações em vídeo, já que é 

um componente importante na metodologia do projeto logístico.   

4.5 Características 

Qualidade ou valor 

  Não só a ausência de defeitos é importante para a conquista do cliente, como também o 

fato de os produtos entregues corresponderem às expectativas dos clientes, na aparência, 

função, confiabilidade e valor satisfatórios. Há dois caminhos para se alcançar esta 

satisfação: o primeiro enfoca a melhoria do processo, a fim de eliminar a danificação de 

produtos e o segundo é o projeto e, para a logística, eles se encontram no embalamento. 

Outro problema menos óbvio do que as embalagens, mas que também é uma das razões de 

reclamação e devolução dos produtos, por parte dos clientes, é o próprio produto.  Nas 

operações de distribuição e armazenagem, há outro problema de qualidade, que está 

relacionado com a falta de estoques, o que atrasa a expedição dos pedidos dos clientes. A 

solução já conhecida está no aumento dos estoques, embora não seja adequada, já que 

determinados pedidos podem ser temporários e uma estocagem maior destes produtos 

demandados possa levar a um desperdício de espaço, tempo, mão-de-obra e equipamentos. 

A gerência executiva deve administrá-los da seguinte forma: itens recém-chegados de 
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grande rotatividade e a caminho do estoque têm de passar pelos mesmos recém-apanhados 

do estoque e a caminho da expedição. Quando isto ocorre, é sinal de que a empresa está 

sendo administrada de forma correta, almejando a contínua redução dos estoques.   

Uma Visão de Rede Logística Redução dos níveis da rede de distribuição  Segundo 

Harmon (1994), “a eliminação de intermediários entre fornecedor e cliente também auxilia 

na redução de custo dos transportes. A existência de dois curtos trajetos do fornecedor ao 

armazém e deste para o cliente custa muito mais do que um longo percurso do fornecedor 

diretamente para o cliente. Isto está relacionado ao tempo, aos equipamentos e à mão-de-

obra adicionados para descarregar as entregas chegadas no armazém e o envio para o 

cliente”. Entretanto, algumas empresas adotam a localização de centros de distribuição 

entre fornecedores e clientes e para elas é uma estratégia de baixos custos de distribuição, 

pois muitas vezes as fábricas ficam próximas à matéria-prima e distantes do cliente. Neste 

caso, se o produto final tiver um alto nível de perfectibilidade, é necessário um ponto 

intermediário entre fábricas fornecedoras do produto final e os clientes, que seriam centros 

de distribuição ou armazéns, como denominam as empresas.   

Distribuição na Agroindústria  

O uso da tecnologia  

A tecnologia de informação teve seu uso primeiramente na automação das atividades 

administrativas, mas já tem aplicação em atividades voltadas para a operação, como a 

logística. Isto porque a logística envolve as operações que se desenvolvem desde o 

fornecedor até o cliente final, incluindo no esquema uma grande quantidade de 

informações a serem trocadas entre os agentes da cadeia produtiva.  Com o uso da 

tecnologia de informação modificam-se as construções, os escritórios, fábricas e depósitos, 

sendo incluídos nos projetos equipamentos eletrônicos controlados por computadores. 

Além disso, limpeza, ordem e higiene serão otimizadas com a organização de listas de 

preços, catálogos de produtos, arquivos, além da economia do espaço físico, que será 

utilizado para alocar outros equipamentos mais úteis que registros arcaicos em papel.  

Quanto aos depósitos ou centros de distribuição das empresas industriais, atacadistas e 

varejistas, as etapas da plataforma (separação e carregamento de produtos) já estão em 

processo de automação. O sistema inclui pequenos coletores de dados colocados em 

empilhadeiras e carrinhos hidráulicos e, através de leitores de código de barra, a 

movimentação física é automatizada.  O “sistema computadorizado de roteamento de 
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veículos” é um dos vários processos utilizados no sistema de transporte do leite. De acordo 

com as especificidades da empresa, muitas vezes é mais vantajoso um planejamento 

computacional baseado no sistema de coleta existente na implantação de um pacote de 

rotas computadorizado porque sempre haverá situações encontradas nas estradas que 

exigirão do transportador um ajuste nas suas rotas dia-a-dia.  No Brasil, os principais 

problemas do transporte do leite no primeiro percurso, que reduzem a qualidade do leite 

recebido nas usinas e que as impedem de produzir melhores produtos, são: o caráter 

sazonal da produção (secas ,relação preço - carne/leite); as estradas em péssimas 

condições, principalmente na época de chuvas; a exposição aos raios solares do leite nos 

latões (elevando a temperatura do leite), enquanto esperam a chegada do caminhão de 

coleta; a análise, medição e transferência do leite em plena estrada, sob a poeira do próprio 

caminhão recém-chegado; o transporte de carga extra e de passageiros, por ser o caminhão 

o único transporte para a cidade.  A dimensão de uma empresa da indústria de laticínios 

está relacionada diretamente com sua capacidade de coleta. Com o desenvolvimento dos 

meios de transporte, avançado; entretanto, em determinados locais isso não ocorreu por 

causa das deficiências da infraestrutura regional, anulando a vantagem. Diante disso, a 

empresa deve observar até que local seu sistema de coleta está organizado para captar o 

leite, a fim de não perdê-lo por falhas no transporte, ou então construir postos de recepção 

e resfriamento de leite intermediando produtores e usinas.   

Estrutura da distribuição de alimentos 

  Existe uma diversificação na distribuição dos alimentos no mundo todo, a partir de 

diferentes tipos de lojas, hábitos de consumo, faixa etária, estilos e outras características de 

cada povo e cultura de um país ou região. Para cada país há uma definição própria de lojas 

existentes, mas segundo Wedekin e Neves (1995) pode-se padronizar os estabelecimentos 

em diversas categorias, tais como: hipermercados, supermercados, lojas de grandes 

descontos, lojas de conveniência, clubes de compra e lojas de especialidades, de acordo 

com o tamanho da loja e sua forma de vender o produto.   

Condições de transporte na indústria de alimento  Quanto à disponibilidade dos produtos 

alimentícios, parte da produção não é consumida imediatamente, precisando ser 

conservada entre os momentos da produção e do consumo e as condições de conservação 

dependem da qualidade e quantidade dos meios de transporte e estocagem.  O primeiro 

problema é o transporte rápido dos produtos colhidos até os primeiros locais de estocagem 
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ou até as primeiras indústrias, a fim de evitar perdas decorrentes das condições climáticas 

ou devido aos produtos serem altamente perecíveis  aos consumidores ou às indústrias 

leiteiras rapidamente, os legumes e frutas, que devem chegar cede aos centros de 

distribuição e consumo, entre outros. Com a utilização em toda a frota do transporte do 

primeiro percurso da coleta a granel, de caminhões isotérmicos, o que vem acontecendo 

inclusive nas cooperativas.  O segundo problema é o da quantidade e da qualidade dos 

centros de estocagem e conservação, pois nos países subdesenvolvidos, em especial, perde-

se muito devido às condições de conservação serem insuficientes ou precárias. 

Especialistas calculam que se perde 10% das colheitas duráveis (cereais e legumes) e 20% 

das culturas de base (inhame e mandioca) (Chonchol, 1989).  As soluções propostas são 

várias, mas segundo Chonchol (1989), seria muito mais eficaz, para aumentar a 

disponibilidade de alimentos, diminuir as perdas na armazenagem. 

Localização  

A primeira contribuição teórica de localização industrial deve-se a Launhardt e Achille 

Loria e foram desenvolvidas em fins do século XIX (Machado, 1990). Além desses 

autores, contribuíram para estudos sobre localização, neste século XX, Von Thunen, 

Weber, Andreas Predöhl, Palander, Hoover, Lösch e Greenhut. Entre eles está Bowersox, 

que em seu livro Logistical Management (1978), apresentou num estudo sobre a 

administração da logística, como tem sido realizado até o momento atual. Bowersox 

estudava este assunto em relação à localização de plantas industriais (ou unidades); e 

atualmente, seu estudo está voltado para a localização de armazéns ou centros de 

distribuição, como será visto adiante.  Algumas plantas, principalmente a industrial, podem 

ser localizadas próximas à origem das matérias-primas devido a uma única localização de 

matéria-prima ou a uma grande perda de peso no processo produtivo. Daí afirmar-se que as 

indústrias de extração, como a agrícola, a mineradora e a madeireira, devem ser localizadas 

no ponto onde estão disponíveis as matérias-primas em quantidade suficiente para a 

produção.  Um terceiro grupo de indústrias, segundo Bowersox (1978), é chamado de 

“indústrias livres”. Esta denominação se deve aos custos de transferência estar 

relacionados ao seu processo de manufatura particular que permite a seleção de uma planta 

industrial localizada próxima ao mercado, às matérias-primas ou em pontos intermediários.  

Segundo Lambert e Stock (1992), a decisão de seleção de um local pode ser abordada sob 

uma perspectiva macro e micro. A abordagem macro está relacionada com a localização 

geográfica de armazéns em uma área ampla, a fim de estar bem posicionada quanto à 
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origem dos materiais e às empresas ofertantes (melhorando serviços e/ou reduzindo 

custos). A perspectiva micro examina fatores que levam a uma localização precisa dentre 

grandes áreas geográficas.  Quanto ao modelo de rede, Chapman (1994) dedica um 

capítulo de seu livro para o estudo de redes logísticas, que também tem seu foco na 

localização de armazéns.  Segundo o autor, para muitas companhias, administrar a logística 

implica gerenciar uma rede complexa de unidades e fluxo de materiais e mercadorias finais 

entre estas unidades. Para ele, a rede logística é todo o canal físico junto aos materiais que 

são transformados em bens finais e colocados nas mãos dos consumidores. As redes 

logísticas possuem participação cada vez maior na administração das empresas, devido a 

três razões: são frequentemente amplas e complexas; devem conhecer, efetivamente, as 

necessidades do mercado e devem ser minimizadoras de custos.  O modelo de rede é um 

auxílio ao estudo de localização de armazéns, determinando a configuração da rede, ou 

seja, o número, tamanho, local e regiões a serem atendidas pelo armazém, providenciando 

um nível de serviço ao consumidor a um custo de operação mínimo. Para responderem às 

mudanças nas exigências do mercado e manterem sua superioridade na distribuição, as 

empresas reconfiguram, periodicamente, suas redes de armazéns. O GIS na logística pode 

ser aplicado na execução de projetos de localização de plantas, centros de distribuição e 

pontos comerciais. Através de informações como densidade populacional, nível 

socioeconômico, proximidade de estradas e demais modais de transporte, com clientes e 

concorrentes, entre outras, o sistema define áreas de atuação com muito mais precisão.   

4.6 Considerações Finais 

Os problemas na distribuição  

Sempre existem, devido aos seguintes motivos: dependência de terceiros; insuficiência de 

frota para toda a distribuição e flutuações no mercado (o transportador de frigorificados 

pode atuar na área de carnes, se este setor estiver pagando melhor). Os problemas, neste 

percurso, se relacionam a determinados locais e a alguns imprevistos nas vias principais e 

neste caso a empresa tem de estar preparada, mas pode ocorrer a falta de entrega. O 

depósito do Rio de Janeiro fica próximo ao mercado São Sebastião, onde há muitos 

clientes. O principal problema do terceiro percurso é o caso de o caminhão descarregar no 

armazém do cliente e ele não ter lugar para receber a carga, levando à perda de qualidade 

do produto. Para evitar essa perda, os caminhões são frigorificados, conservando os 

produtos durante a espera no armazém. Esse problema dos centros de estocagem é 
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discutido por Green (1994), para quem isto representa um dos entraves às condições de 

conservação do produto final. A Itambé consegue minimizar os danos aos produtos, mas 

não resolve o problema.  Uma dificuldade que muitas empresas, de vários setores 

enfrentam, é o roubo de cargas e a Itambé não está livre dos assaltos nas estradas. Para 

reduzir suas perdas, a empresa está contratando somente empresas que tenham controle via 

satélite ou com guarda armada e, apesar desse investimento, houve alguns roubos de cargas 

de leite em pó no Nordeste. O roteiriza dor mais utilizado é o Omni Sat, que consiste em 

ter um ship em determinado lugar de cada caminhão e dar informação de posicionamento 

dele via satélite, onde ele estiver. Além disso, essa operação não pode ser identificada, 

segundo afirmação de Dias (1993), nem como dualista, por não utilizar canais diretos e por 

não vender duas marcas diferentes de produtos e nem como multimarketing, porque a 

empresa não divide seus clientes por idade, sexo, nível de escolaridade, mas vende no 

varejo, sem distinção. As relações entre eles são, estritamente, de compra e venda, o que 

possibilita concluir que o sistema classificado como individualista e vertical, por ter a 

relação produtor-atacado-varejo. Através de observações do mercado consumidor, ou seja, 

da demanda, a empresa define quantitativa e qualitativamente os agentes do sistema de 

distribuição, como quando, quanto e onde vender.  A localização das fábricas é 

descentralizada, levando a flutuações, de acordo com o clima da região. Em algumas 

regiões, as fábricas produzem mais que a demanda, levando a uma superprodução. Estas 

diferenças no clima levam a produções desiguais entre as fábricas da Itambé, dificultando o 

planejamento geral.  A Itambé tem suas fábricas localizadas próximas às bacias e seus 

CD’s próximos ao mercado consumidor, o que, segundo Chapman (1994), pode ser feito 

com o software Geographic Information System (GIS). A empresa estava estudando a 

localização de um novo CD do Rio de Janeiro, em substituição ao que possui, mas não 

utilizou essa tecnologia, embora possuísse uma equipe de logística analisando terrenos, 

sem ter um pré-localizado, o que seria prejudicial, segundo o citado autor.   

Conclusão  

Após a exposição da teoria e dos casos, pode-se concluir que o trabalho na medida em que 

foram discutidos tais como produtores, processadores e distribuidores do produto.  A 

logística nas empresas estudadas foi analisada nos três percursos. No primeiro percurso, o 

maior problema está relacionado à coleta a granel, como foi citado anteriormente. É 

preciso que haja uma modernização na cadeia produtiva da empresa, pois a implantação de 

tecnologias é muito importante, quanto na distribuição física do produto já acabado, mas se 
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a infraestrutura não estiver adequada, esses outros recursos são desperdiçados. Como para 

alguns produtores implantar essa tecnologia em suas propriedades tem sido difícil devido 

aos seus baixos recursos, as cooperativas possuem duas opções. A primeira seria deixar de 

coletar leite desses produtores, reduzindo o suprimento da empresa, embora, com o tempo, 

a produtividade dos produtores com essa tecnologia elevasse, compensando a perda dos 

outros. A segunda opção relaciona-se à união desses produtores na maior dentre as suas 

propriedades ou arrendarem uma, deslocando suas produções, investindo juntos em um 

tanque de resfriamento, reduzindo a quantia a ser despendida caso fosse um só a arcar com 

esse investimento.  

Os modelos de competências do grupo ARCOR 

 Orientação para os resultados  são a capacidade e compromisso para alcançar e/ou superar 

os objetivos estabelecidos, alinhados com resultados e estratégias da organização.  

 Capacidade de analise/tomada de decisões, capacidade para resolver problemas de maneira 

oportuna e efetiva, baseando-se em uma análise racional dos fatos, aplicando pensamento 

critico e avaliando o impacto da sua implantação. 

 Planejamento e Organização, é a capacidade para organizar tarefas, planejar atividades, 

utilizar recursos e controlar seu trabalho cumprindo com os prazos estabelecidos e 

garantindo os mais altos padrões de qualidade. 

 Inovação, para gerar soluções inovadoras e aplicáveis que agreguem valor as suas tarefas 

e/ou negocio. 

 Comunicação, habilidade para trocar ideia e informações de forma clara, precisa e 

oportuna, considerando as necessidades de seu interlocutor e que impacto pode ter sobre 

ele. 

 Trabalho em equipe, a capacidade para integrar-se a equipes com alto desempenho que 

contribuem para conquista de objetivos compartilhados, produzindo sinergia entre seus 

integrantes.             

 Negociação, para conseguir acordo acordos e compromissos benéficos-tanto internos como 

externos, que fortalecem a relação entre partes em prol da organização. 

 Visão Estratégica, habilidade para imaginar e planejar cenários futuros onde se visualize as 

oportunidades e ameaças, gerando linhas de ação que posicionem a organização 

competitivamente.     
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 Liderança e Desenvolvimento dos colaboradores, motivar seus colaboradores orientando a 

ação dos mesmos em função de alcançar os objetivos, capacidade para formar e 

desenvolver sua equipe de trabalho.  

Procedimento  

 Conflito de Interesse em:  

 Relações Comerciais  

 Presentes e Entretenimento empresariais  

 Atividades Laborais Externas  

1.1 Objetivos, o presente documento foi desenvolvido com o objetivo de estabelecer um 

procedimento para tratar o campo de possíveis conflitos de interesse que possam surgir das 

relações comerciais com terceiros (sócios, clientes e fornecedores), incluindo o tratamento 

específico para o caso de entrega ou recebimento de presentes, benefícios e favores, e as 

atividades laborais externas realizadas pelos colaboradores.    

1.2 Alcance O presente procedimento engloba os membros da Diretoria e todos os 

profissionais que mantenham uma relação  de dependência direta das Empresas 

pertencentes ao Grupo Arcor (doravante “os colaboradores”).   

  Procedimento Conflito de Interesses      

1.3 Responsáveis pela Aplicação, Em primeiro lugar todos os colaboradores do Grupo 

Arcor são responsáveis por zelar pelo cumprimento deste procedimento em suas diferentes 

funções e instâncias.   

Com o objetivo de resolver as situações que possam gerar controvérsias e conflitos de 

interesse, será designado um Comitê (doravante “o Comitê de Ética e Conduta”), cujas 

atribuições são descritas no capítulo 3 do presente documento.    

1.4 Vigência  o presente procedimento está em vigor desde 1º de janeiro de 2008.   

O Comitê de Ética e Conduta terá um prazo de 60 dias para resposta sobre os casos 

apresentados para a sua solução.    

 Procedimento Conflito de Interesses      

2  Procedimento    

2.1 Conflitos de interesse em relações comerciais, NORMA DE CONDUTA.    
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Nenhum colaborador pode representar o Grupo Arcor em relações comerciais nas quais 

possa ter algum interesse pessoal, direto ou indireto. Os colaboradores deverão divulgar e 

comunicar em primeira instância ao seu gestor imediato, ou diante da impossibilidade, ao 

Comitê de Ética e Conduta, toda possível situação (incluídas aquelas que envolvam seus 

familiares diretos) que possa criar um potencial conflito de interesse com a empresa, com o 

objetivo de determinar a solução de dito conflito. 

Por familiares diretos para o presente procedimento consideram-se o/a esposo/a, filho/a, 

pai/mãe, irmão/ã.   

São incluídos todos os casos em que os colaboradores tenham interesses pessoais (diretos 

ou indiretos) com um fornecedor e/ou cliente caso se encontre envolvidos na escolha, 

avaliação ou em negociações com o mesmo, ou se supervisionam alguém que tem tal 

responsabilidade.    

2.2 Aceitação ou oferecimento de presentes e entretenimentos   

NORMA DE CONDUTA, os colaboradores devem abster-se de entregar ou receber 

presentes, benefícios ou favores que condicionem a relação comercial do Grupo Arcor com 

terceiros.    

A entrega ou recebimento de presentes é permitido sempre e quando não se veja afetado o 

interesse da empresa, nem a sua relação comercial com pessoas ou organizações.   

Entende-se por “presente ou entretenimento” qualquer objeto de valor dado ou recebido, 

incluindo, entre outros: descontos, empréstimos, dinheiro, condições favoráveis em 

qualquer produto ou serviços, logotipos promocionais, eventos culturais e esportivos, 

prêmios, transportes, viagens, serviços gratuitos, hospedagens ou outros favores especiais.   

2.2.1.  Aceitação de presentes ou entretenimentos comerciais. 

Ao considerar se é apropriado aceitar um presente ou entretenimento, os colaboradores 

devem:  

  Procedimento Conflito de Interesses      

• Conhecer e cumprir as políticas específicas das diferentes áreas e negócios do Grupo 

Arcor.  

• Exercer o bom juízo.  

• Agir com moderação.  
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• Observar as políticas de outras empresas.  

• Consultar o seu gestor imediato ou o Comitê de Conduta.   

Dentro do Grupo Arcor, os presentes e entretenimentos comerciais são divididos em 3 

categorias: aceitáveis, nunca aceitáveis e perguntar sempre.   

Aceitáveis Alguns presentes e entretenimentos são suficientemente pequenos que não 

requerem aprovação. Os presentes e entretenimento com um valor de mercado de US$ 150 

ou inferior recebidos durante o ano calendário estão nesta categoria (sempre que não 

entrem nas categorias “nunca aceitáveis”, descrita abaixo). Isto significa que sempre que os 

presentes não somem mais de US$ 150 durante o ano calendário não requerem aprovação:  

• Refeições ocasionais com um sócio de negócios.  

• Esportes comuns, teatro e outros eventos culturais.  

• Outros presentes e entretenimento razoáveis e comuns.   

Da mesma forma, aceitar artigos promocionais de valor simbólico (por exemplo, presentes 

empresariais como canetas, calendários, canecas, camisetas, etc.) que são dados aos 

clientes no geral, não requer aprovação.   

Os colaboradores podem aceitar estes tipos de presentes sempre que não influenciem – ou 

possam ser considerados como uma influência – ao colaborador. Em outras palavras, se 

aceitar um presente influenciaria a opinião ou as decisões de um colaborador em relação à 

pessoa que dá o presente, ou o colaborador se sentir obrigado com a pessoa que presenteia 

o mesmo não deverá ser aceito.   

Nunca aceitáveis  

Outros tipos de presentes e entretenimento simplesmente são incorretos, seja de fato ou 

aparentemente, de tal maneira que nunca são permitidos, e ninguém pode aprová-los. Os 

colaboradores nunca podem:  

• Aceitar dinheiro ou equivalente a dinheiro (empréstimos, títulos valores, etc.).  

• Aceitar qualquer tipo de  presente ou entretenimento que viole a lei ou os bons costumes.  

• Aceitar um presente se este  puder fazer o colaborador sentir-se comprometido.  

• Aceitar um presente ou entretenimento que possa ser considerado um esbanjamento.  
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• Aceitar presentes que influenciem ou dêem a aparência de influenciar a sua opinião 

comercial.  

• Aceitar ou solicitar qualquer coisa em troca de outra, ou como parte de um acordo fazer 

algo em troca do presente ou entretenimento.  

• Participar em qualquer atividade sabendo que a pessoa que dá o presente ou 

entretenimento estaria violando as políticas ou os padrões próprios do seu empregador.   

O que fazer se você receber um presente Nunca Aceitável   

  Procedimento Conflito de Interesses      

Primeiramente, o colaborador deverá devolver imediatamente o presente e notificar o 

fornecedor ou cliente envolvido a política do Grupo Arcor em relação ao tema. Se for 

adequado, deverá ser enviada uma carta explicando a política da empresa em relação aos 

presentes e entretenimentos comerciais.   

No caso da devolução do presente ou entretenimento não for possível, deverá notificar o 

seu superior direto ou o Comitê de Ética e Conduta.   

Perguntar sempre, Para qualquer presente ou entretenimento que não esteja entre as 

categorias anteriormente mencionadas, pode ou não ser permitido aceitar. Nestes casos, os 

colaboradores deverão informar o seu gestor imediato, o qual deverá enviar a consulta 

juntamente com a sua opinião ao Comitê de Ética e Conduta, que terá sob a sua 

responsabilidade a decisão a adotar.   

A seguir, estão detalhados alguns exemplos de situações que requerem uma maior 

discussão e aprovação:  

• Presentes e entretenimento de toda origem com um valor anual de mercado que exceda os 

US$ 150.  

• Entretenimentos comerciais ou eventos que envolvam viagens e hospedagem que durem 

mais de um dia.  

• Eventos esportivos e/ou culturais especiais.   

2.2.2.  Oferecimento de presentes ou entretenimentos comerciais, É apropriado oferecer 

presentes e entretenimentos a clientes e fornecedores com o objetivo de construir relações 

comerciais sólidas, que fortaleçam os negócios do Grupo Arcor sempre e quando sejam 

cumpridos os seguintes requerimentos. O presente ou entretenimento:  
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• Deve ser sempre de bom gosto e apropriado de acordo às circunstâncias (por exemplo, a 

entrega de produtos da empresa a visitantes);  

• Não deve, por característica ou valor, influenciar a decisão do cliente ou fornecedor;  

• Não deve ser dinheiro ou seu equivalente (como empréstimos ou títulos de valores);  

• Em caso de entretenimentos, devem sustentar os interesses comerciais do Grupo Arcor e 

estarem intimamente associados com as discussões de negócios, reuniões de vendas e 

outros eventos relacionados com fornecedores e clientes;  

• Nunca oferecer ou dar presentes ou entretenimentos a autoridades governamentais 

(exceto a entrega de produtos da empresa com motivo de visita ou saudação especial).  

• Deve considerar se as políticas de quem o recebem limitam a sua possibilidade de aceitar 

este presente ou entretenimento.   

No caso de dúvidas sobre como administrar uma situação relacionada a presentes ou 

entretenimentos comerciais, os colaboradores deverão consultar o seu superior direto ou o 

Comitê de Ética e Conduta.      

  Procedimento Conflito de Interesses      

2.3 Atividades Laborais Externa NORMA DE CONDUTA.    

Os colaboradores que realizarem atividades laborais externas,  de caráter pessoal, devem 

assegurar que as mesmas não causem conflitos em relação aos interesses do Grupo Arcor.    

Os colaboradores não poderão se desempenhar como diretores, sócios, proprietários 

(incluído o trabalho independente), colaboradores (incluída a tarefa docente), consultores 

ou representantes de outro negócio ou organização na medida em que:  

• possa afetar a sua obrigação primária para o Grupo Arcor em relação às exigências de 

tempo e interesses;  

• possa afetar a transparência da relação ou competir de alguma maneira com o Grupo 

Arcor ou que seja um fornecedor ou cliente da empresa;  

• possa identificar o Grupo Arcor com uma atividade ou causa que possa prejudicar a 

reputação da empresa.    
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 Procedimento Conflito de Interesses      

3  Comitê de Ética e Conduta   

O Comitê de Ética e Conduta será o órgão de máxima decisão e a última instância para 

resolver as controvérsias que possam surgir por aplicação do presente. Este Comitê será 

designado pela Diretoria da Empresa.   

Todos os colaboradores poderão realizar as suas consultas ou apresentar o seu caso para ser 

analisado pelo Comitê através dos seguintes meios:   

• E-mail: lineaetica@arcor.com  

• Endereço postal: Cassilla de Correo 92 [Caixa Postal 92] Correo Central de la Ciudad de 

Córdoba [Correio Central da Cidade de Córdoba]  

• Fax: (54 351) 420-8203   

 Procedimento Conflito de Interesses      

ANEXO 1 : Instâncias de aplicação. Papéis e atribuições visto que o Código de Ética e de 

Conduta do Grupo Arcor e este procedimento contêm uma ampla variedade de situações 

descritas para orientar os colaboradores sobre o comportamento individual ou empresarial 

aceitável, nenhum destes documentos poderia contemplar todas as situações que 

provavelmente os indivíduos enfrentarão. Consequentemente, este procedimento não 

substitui a responsabilidade e obrigação de cada um dos colaboradores da empresa em 

exercer um bom critério de comportamento.   

No caso de ter dúvidas sobre uma decisão, os colaboradores deverão realizar 

primeiramente as seguintes perguntas:   

1. Esta situação está compreendida no Código de Ética e de Conduta do Grupo Arcor?  

2. É legal? 

 3. A minha decisão é correta? 

 4. Os meus colegas de trabalho, minha família e amigos aprovarão? 5. Vou me sentir bem 

amanhã com a decisão que tomei?   

Por outro lado, não é possível enumerar todas as situações que poderiam criar um conflito 

de interesse nas relações comerciais dos colaboradores do Grupo Arcor com terceiros. 

Então, cada situação deve ser avaliada levando em conta os fatos e os colaboradores 
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deverão consultar o seu gestor  direto ou o Comitê de Ética e Conduta com o objetivo de 

determinar se há conflito, e se for o caso, a solução do mesmo. 

Gerência de Planejamento e Controle de Gestão 

Sediada no Edifício Continental Square, esta área é responsável por elaborar, consolidar e 

acompanhar a realização do Plano Operativo / Budget dos negócios da Arcor no Brasil, 

além de elaborar projeções de resultado e rentabilidade periódicas adequando e refletindo 

as tendências de mercado. Outras funções são prospectar, desenvolver e aportar novas 

ideias e informações gerenciais, tendo como objetivo a realização do processo de 

informação-controle-análise-decisão-ação, além disso, elaborar análise sobre retorno dos 

investimentos propostos, participar juntamente com Marketing e Comércio Exterior na 

formação do preço de venda do mercado interno e externo e avaliar projetos estratégicos, 

assim como novos negócios. 
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