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A Logística Como Fundamento Para Obter Vantagem Competitiva Pelas 
Empresas no Comércio Exterior 

 
 
Resumo 
 

            O projeto prevê o estudo da logística aplicada ao comércio exterior, como funciona o 

armazenamento, estocagem e transporte de mercadorias, objetos, valores e tudo que pode 

ser comercializado entre países bem como a necessidade da cadeia de suprimentos que 

está sempre interagindo não apenas entre os elos que a compõem, mas também com o 

ambiente no qual a organização está inserida, isso demonstra a necessidade de troca de 

mercadorias entre nações uma vez que, estas não são autossuficientes, tendo a logística 

como fundamento pelo comércio. Desta forma nota-se a necessidade da criação de 

entidades e organizações supranacionais como a OMC (Organização Mundial do Comércio) 

criada com a finalidade de regulamentar, gerenciar e fiscalizar o comércio mundial e as 

relações comerciais entre nações e empresas multinacionais de modo a coibir práticas 

desleais. 
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Introdução 
 

            A globalização surgida após a segunda guerra mundial devido ao aumento da 

capacidade produtiva e o excesso da produção acarretou na busca de novos mercados, 

com isso as empresas buscaram um desenvolvimento contínuo de capacitação dos meios 

de produção criando vantagens competitivas. Diante dos avanços tecnológicos e a difusão 

instantânea das informações através da internet, o modelo econômico capitalista tornou-se 

mais dinâmico e feroz. Portanto a sobrevivência de uma empresa no mercado seja esta 

nacional eu multinacional está relacionada à sua capacidade de adaptação as mudanças 

políticas, econômicas e sociais ao longo do tempo, incluindo- se nesse âmbito a logística e 

os meios de transporte dos quais se utiliza estas empresas para se sobressair e ganhar 

mercado seja interno ou, no caso da pesquisa aqui relacionada, externo. 

Uma das maneiras de se verificar os processos de adaptação de modo a atender 

seus clientes, pode ser analisada pela dinâmica de armazenamento, estoque e transporte. A 

princípio, mesmo sem um estudo profundo, é possível perceber através da literatura que, os 

maiores gastos na cadeia de suprimentos estão relacionados ao transporte, estoque e 

movimentação de mercadorias, sejam elas insumos, produtos semiacabados ou acabados. 



    A criação de um sistema logístico eficiente permite a uma região geográfica 

explorar suas vantagens competitivas através da especialização da sua produção, 

possibilitando a exportação desses produtos às demais regiões. Permite que o custo do país 

(logísticos e de produção) e qualidade desses produtos seja competitivo.  

 
“A primeira corrente de pensamento econômico, o 

mercantilismo, sendo os primeiros pensadores enfatizavam como o 
comércio exterior poderia servir, unilateralmente, aos interesses do 

Estado colonialista dos séculos XVI e XVII. Com a hipótese 

mercantilista das vantagens unilaterais, a teoria básica evoluiu para a 
hipótese clássica dos benefícios recíprocos, centrada nos princípios 

das diferentes vantagens absolutas e relativas reveladas pelas 

nações.” (ROSSETI, 2002 p.856) 
 

               Após o ano de 1945, fim da segunda guerra mundial, houve um aumento 

considerável do comércio em decorrência da reestruturação das cidades e dos países, o 

que gerou acordos de cooperação e criou a necessidade de se ter órgãos supranacionais 

que ficassem responsáveis pela avaliação, fiscalização e gerenciamento das trocas 

internacionais como o BIRD (Banco Mundial), FMI (Fundo Monetário Internacional) e a OMC 

(Organização Mundial do Comércio). 

             Diante do enfraquecimento dos governos nacionais as empresas ganharam 

destaque, diante disto foram criadas normas que qualificassem tais empresas em qualquer 

região do mundo em ela se encontre. Estas podem ser observadas pelas normas “ISO” 

como a “ISO9000” e “ISO14000” elaboradas pela International Organization for 

Standardization com sede em Genebra na Suíça que reúne mais de 100 países com a 

finalidade de criar normas internacionais. Cada país possui um órgão responsável por 

elaborar suas normas, no Brasil este órgão é a ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). 

 

 

 
Objetivos 
 

Objetivo Geral: 

 

Identificar como a logística pode gerar vantagem competitiva para as empresas 

atuantes no comércio exterior analisando todo o processo logístico de transporte 

internacional de mercadorias, quais são as maiores dificuldades impostas pelos países 



destinatários e quais as barreiras mais frequentes são enfrentadas por quem exporta para 

esses países. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Analisar os processos de exportações de mercadorias, os aspectos sócias, políticos e 

econômicos que tornam possíveis ou não este intercâmbio; 

- Identificar a criação e o funcionamento das certificações internacionais e quais as 

influências e interferências no processo de exportação; 

- Analisar as barreiras técnicas, tributárias e alfandegárias, as dificuldades que estas 

barreiras trazem à logística e ao transporte internacional de mercadorias; também as 

relações comerciais entre as nações e empresas no âmbito mundial. 

- Verificar os subsídios que podem gerar uma concorrência desleal entre as empresas em 

países diferentes;  

 

 
Metodologia  

 
   Foi usado um estudo teórico com revisão da literatura disponível e coleta de 

informações das organizações que trabalham com o gerenciamento e fiscalização do 

comércio entre países, para confronto de informações práticas com os direcionamentos 

teóricos. 

  

 
Desenvolvimento 
 

             Ao serem analisadas as trocas comerciais entre as nações nos séculos XVI e XVII 

(transição do feudalismo para o capitalismo), percebemos que os países considerados 

desenvolvidos detinham atributos correlacionados ao fator terra por ocupar extensas 

dimensões, porém com o surgimento do pensamento científico com o Iluminismo, na qual o 

homem desenvolveu habilidades denominadas, atributos constituídos, os países que 

dominavam essas técnicas e especificações ganharam proporções comerciais e se 

destacaram entre os demais. Este fato levou países de destaque no comércio internacional. 

O comércio mundial tem como fundamento as relações de trocas internacionais. 



             RODRIGUES (2010) nos mostra que no fim do século XIX e início do século XX, a 

teoria clássica das vantagens recíprocas foi alvo de reparações, uma vez que as empresas 

passaram a buscar meios de especialização do processo produtivo, que minimizassem o 

tempo de produção desenvolvendo mecanismo de confecção em larga escala. Os fluxos de 

relações entre as nações assumiram importante papel na agregação de atividades internas 

como a produção, a geração de renda e o dispêndio financeiro. Isso acontece por três 

razões: Primeira como o aumento do grau de especialização, que ampliaram as trocas tanto 

reais quanto financeiras; Segunda pela busca por economias eficientes e competitivas; 

Terceiras e ampliação da diversidade da pauta mundial de produção que devido ao aumento 

do raio de atuação, exigem cadeias internacionais de suprimentos mais complexas e 

intensas. 

            Segundo ROSSETI (2002) a produção de um determinado país depende de diversos 

fatores como a qualidade do solo, subsolo, pluviosidade, clima, fauna e flora. Sendo assim 

aquilo que esses fatores não os permitem produzir deve ser importado para suprir as 

necessidades internas. 

 
“Estas diferentes exigências por condições de solo e clima 
determinam os padrões da divisão internacional da produção 

primária, no sub-setor agropecuário. Elas levam a 

especialização e esta ao estabelecimento de redes mundiais 
de trocas, sob forma de commodities semi processadas ou de 

produtos processados para utilização final.” (ROSSETI, 2002 
p.840) 

 

 

        

       ROSSETI (2002) diz ainda que, o processo de globalização fortemente vinculado 

aos fatores determinantes do intercâmbio econômico intensificou-se  nos últimos dez 

anos com base em conjunto de pré-requisitos e tem produzido desdobramentos de alto 

impacto que chegam até a afetar os conceitos convencionais de soberania das nações e 

a perda de poder dos governos para o exercício da política econômica interna. Estes 

pré-requisitos se referem a: Empresas transnacionais, tecnologia em área chave e 

desregulamentação, que correspondem respectivamente à consolidação dos processos 

de integração econômica, como os blocos econômicos e dos acordos bilaterais onde 

estão estabelecidas áreas de livre comércio; O  crescimento tanto e número quanto na 

expressão das movimentações internacionais na comunidade mundial de negócios se 

deve aos avanços tecnológicos nas variáveis que compõem o custo na troca de 



informações, movimentação de mercadorias, transporte, comunicação e processamento 

e transmissão de dados. Pesquisas do INMETRO mostram que os fretes marítimos e as 

taxas portuárias caíram 76% desde 1930, isso devido ao empenho de governos de 

várias nacionalidades em aumentar os atributos constituídos, reduzindo assim as 

barreiras protecionistas e estimulando a abertura aos produtos e transações financeiras 

visando obter maior vantagem competitiva, em alguns casos até mesmo instalando filiais 

em território estrangeiro. 

          No passado as empresas construíam uma réplica da matriz nos países em que se 

instalavam, hoje, porém, os grandes líderes e administradores vêem de outra forma e 

trabalham com um modelo que reflete a região em que está operando. Este sistema é 

flexível e se adapta facilmente nos territórios de modo a aproveitar uma vantagem 

comparativa existente em cada região. Estas escolhas propiciam combinações ótimas de 

localização de funções e operações sendo conceituada de vantagens construídas como 

nos diz ROCHA (2008).  

          Segundo ROSSETI (2002), a intensificação das transações econômicas 

internacionais, a expansão dos graus de interdependência das nações das nações e, 

mais importante, as formas de que se vêm revestindo o processo de globalização, têm 

produzido conseqüências de alto impacto, desdobráveis em três grupos: conseqüências 

de âmbito microeconômico. Estas serão abordadas em logística globalizada.  

           De uma perspectiva institucional, a globalização leva as semelhanças crescentes, 

em termos da configuração dos diversos sistemas nacionais, e a uma convergência dos 

requisitos de regulamentação em diversas áreas, levando a maior homogeneidade entre 

países. Ao mesmo tempo conduz à aparição no cenário internacional de um novo 

conjunto de atores com grande capacidade de influencia em comparação com o poder 

das nações.  

           Em uma análise teórica das trocas internacionais que coincide com o 

desenvolvimento das tecnologias de produção, das finanças e do comércio foram 

verificadas as seguintes correlações: 

 Hipóteses de benefícios unilaterais: O comércio internacional visto como uma maneira 

de fortalecer os Estados através de vantagens adquiridas através do saldo positivo em 

sua balança comercial (valor entre diferença das exportações e importações), o que 

representava desvantagem para o país com o qual comercializavam, sendo uma relação 

de vantagens unilaterais. 

 Benefícios recíprocos: As nações são dotadas de variedades de clima, solos e 

capacidade que poderiam conduzi-las a obter vantagens múltiplas, dessa forma aquela 

que espera prosperar em detrimento do empobrecimento de outra acabará recaindo na 

mesma condição que reduzir seus parceiros ao passo que na condição de benefício 



mútuos tanto na produtividade  quanto a qualidade de vida de ambos aumentaria 

significativamente. Sendo desta forma uma troca de benefícios recíprocos e não 

unilateral. 

 Competitividade como foco de desenvolvimento: Os desenvolvimentos recentes das 

trocas internacionais centram-se nos fatores de competitividade das nações, decorrentes 

mais de atributos constituídos do que de vantagens definidas por    dotações de recursos 

naturais. Os atributos constituídos de competitividade tanto são derivados de heranças 

culturais e tecnológicas, como de estratégias substitutivas de importação ou de 

industrialização intensiva. E são esses atributos que definem as vantagens competitivas 

ancoradas em novas estruturas de produção e de mercado e em novas formas de 

transações externas, marcadamente intra-industriais.  

         Adotando essas indústrias como unidade de análise, PORTER (2008) definiu 

quatro fatores de competitividade internacional: 

 As condições dos fatores de produção; relacionados à qualificação dos funcionários, 

submetidos às reciclagens e a aperfeiçoamentos permanentes. Aos investimentos em 

pesquisa, ciência e tecnologia e a estratégia global de acesso a recursos naturais 

buscando suprimentos competitivos e com qualidade. 

 As condições internas da procura; Tendo um mercado interno amplo tendo como base 

escalas competitivas ou mercado exigente e antecipativo de tendências mundiais: 

Necessidades emergentes. 

 As cadeias de suprimentos: Inovação e aperfeiçoamentos contínuos em insumos básicos 

e a extensão de padrões mundiais de qualidade e custos a todos os seus elos. 

 A estrutura da concorrência no mercado interno; Estruturas de mercado não canalizadas 

tendo condição essencial para as posturas competitivas em megamercados mundiais e 

tendo as diretrizes estratégias de negócios centradas na busca de vantagens 

competitivas. 

 

 

Logística e Cadeia de Suprimentos  

 

        Conceito de Logística: Sendo utilizada de forma estratégica para as empresas 

que buscam atender seus clientes, onde estes estiverem com a qualidade e eficiência. 

Portanto a atividade logística é importante para os consumidores que são prontamente 

atendidos e para a empresa que através do fluxo de informações consegue alocar 

produtos  no tempo certo, adequada e com a mesma qualidade. BALLOU (2003) 

 



          A Logística como Fundamento para o Comércio: Segundo SILVA (2008) a 

criação de um sistema logístico eficiente permite uma região geográfica explorar suas 

vantagens competitivas através da especialização da sua produção possibilitando a 

exportação desses produtos às demais regiões. Permite que o custo do país (custos 

logísticos e de produção) e a qualidade desse produto seja competitivo. 

 

          Custos Logísticos: Os sistemas logísticos dos países de primeiro mundo, 

desenvolvidos, com a do terceiro, em desenvolvimento, pois enquanto a primeiro grupo, 

como os Estados Unidos, Japão e os membros da Comunidade Econômica Européia 

gozam de alto padrão de vida e trocam mercadorias livremente devido à eficiência de 

seus sistemas logísticos; o segundo grupo como parte dos países do Sudeste Asiático, 

África, China e América do Sul ainda apresentam sistemas de armazenagem 

inadequados para apoiar um comércio extensivo. São atividades da logística: 

- Transportes 

- Manutenção de estoques 

- Processamento do pedido 

- Armazenagem 

- Manuseio de materiais 

- Embalagem e proteção 

- Programação de produtos 

- Manutenção de informação 

 

            Qualquer operação logística deve prover serviço para conseguir mercadorias 

para os clientes quando e onde eles quiserem, sendo, portanto estas três atividades 

chave para que se possa atender essa necessidade. 

Barreiras Técnicas 

 

             Para a OMC as barreiras técnicas são restrições comerciais derivadas da 

utilização de normas ou regulamentos técnicos não transparentes ou não embasados em 

normas internacionacionalmente aceita ou, ainda, decorrentes da adoção de 

procedimentos de avaliação da conformidade não transparentes e/ou demasiadamente 

dispendiosos, bem como de inspeções excessivamente rigorosas. 

             Reconhecendo a importância das barreiras técnicas para o fluxo de comércio 

exterior, assinou-se um acordo sobre barreiras técnicas ainda no ATT – General 

Agreement on Tariffs and Trade, durante a rodada de Tóquio (1973-1979). Um novo 

acordo, totalmente reformulado, foi incorporado pela Organização Mundial do Comércio 

(OMC) quando esta iniciou seus trabalhos em 1995, o acordo determina que cada país 



se responsabilize pela manutenção de um centro de informações para disseminação das 

notificações dos seus regulamentos e normas técnicas, assim como de seus 

procedimentos de avaliação da conformidade. 

                 No Brasil o Inmetro exerce o papel de ponto focal de barreiras técnicas às 

exportações, sendo uma fonte de informações para os empresários que desejam obter 

conhecimentos sobre os requisitos técnicos cujo cumprimento é necessário para a 

exportação. 

 

Conclusão 
 

                A globalização dos mercados forçou os países a mudar a sua posição diante 

das trocas internacionais de mercadorias.As antigas teorias econômicas do século XVI e 

XVII que previam a atividade a atividade mercantilista como a acumulação primitiva de 

capitais não sobreviveram à competitividade, devido ao dinamismo dos mercados no 

comercio atual como mostra MINERVINI (2011). 

              Preocupação com o meio ambiente conforme DORNIER (2000) cresceu em 

todo o mundo, cresceu em todo o mundo estimulada pela combinação de novas 

regulamentações governamentais e o desenvolvimento de uma preocupação pública que 

gera uma série de conseqüências para as empresas estas questões foram 

potencializadas coma ISSO 14000 e 14001 que indicaram que a mesma tem consciência 

da necessidade de se preservar a natureza, possibilitando um diferencial que é bem 

visto no mercado internacional. 

              As teorias econômicas como a dos benefícios do fator terra e dos atributos 

constituídos possibilitam a seus países e as empresas a perspectiva favorável a um 

mundo sem fronteiras, pois, há necessidade de num primeiro momento conhecer a 

aceitação dos produtos, os serviços no mercado interno e posteriormente proporcionar a 

capacidade de levá-los para além das fronteiras tendo uma vantagem em detrimento dos 

demais Estados que não o possuem. Para que este processo de transposição das 

barreiras ocorra, as organizações devem conhecer os hábitos e costumes das cultura 

nas quais deseja ingressar pois, dependendo dos fatores econômicos, políticos e sociais 

podem tornar o empreendimento inviável. 

  

Considerações Finais 
 
           Diante desta visão de mercado globalizado, a organização souber diferenciar que, 

as forças ambientais que afetam a gestão do fluxo dos processos ocorrem fora da 



empresa, porém, continuar investindo tanto em treinamento como em melhorias de 

equipamento e também buscando informações das políticas econômicas, das normas e 

incentivos governamentais, leis internacionais que afetam direta ou indiretamente a 

logística dos fluxos comerciais terá grandes chances de sobressair no mercado 

internacional e criar relações de comércio com muitos outros países proporcionando um 

crescimento significativo no ativo da empresa e uma visibilidade maior fora de suas 

fronteiras. 
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