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A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA EM UMA EMPRESA DO RAMO 

METALÚRGICO

1. RESUMO

A logística assume papel de vital importância em uma empresa. Devem ser 

tomados cuidados especiais para que os processos logísticos não interfiram no 

andamento da empresa no seu dia-a-dia. Neste trabalho procura-se ressaltar a 

importância dos processos logísticos utilizando-se de algumas informações 

disponíveis na internet referentes a um dos maiores produtores mundiais de aço: 

a Gerdau.

As considerações citadas no final do texto visam auxiliar um melhor 

planejamento e gerenciamento das atividades, com o objetivo de se obter 

melhorias no processo logístico, trazendo ações úteis para a empresa e não 

prejudicando a agilidade das entregas.

2. INTRODUÇÃO

A gestão de meios de transporte, movimentação de materiais e custos logísticos 

são temas de grande importância em determinados setores, pois eles influenciam de 

forma determinística o sucesso de uma empresa.

A estratégia a ser abordada pelas empresas é a de diminuição de custo e 

aumento da agilidade no processo de transporte de carga e movimentação dos 

materiais no momento de carregamento dos caminhões aumentando a eficiência nas 

entregas.

A roteirização das entregas é importante para que não haja retorno das cargas, o 

que pode gerar aumentar o custo devido ao maior consumo de combustível e de 

depreciação do veículo devido ao maior desgaste.

Com essa estratégia então, há além do foco de diminuir os custos, o aumento da 

qualidade dos serviços percebida pelos clientes.
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Podemos citar especialmente as empresas do ramo metalúrgico, como por 

exemplo, a empresa Gerdau em que há a busca de melhorias no processo de 

carregamento e agilidade nas entregas.

3. OBJETIVOS

Confrontar aspectos teóricos relativos às atividades logísticas vistos em sala de 

aula com as características operacionais de uma grande empresa atuante no setor 

metalúrgico.

4. METODOLOGIA

Realização de pesquisa na literatura existente para confrontação com informações 

disponíveis no sítio da internet.

5. DESENVOLVIMENTO

Segundo Panitz (2010), “Logística é parte do Processo de Gerenciamento da Cadeia 

que , planeja, implementa, controla o eficiente e efetivo fluxo e armazenagem de 

bens, serviços e informações associadas desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo, com o objetivo de atender os requisitos do consumidor”. 

Com o levantamento realizado no sítio da empresa, pudemos obter informações 

importantes como a missão, a visão e os valores:

“Missão: Gerar valor para nossos clientes, acionistas, equipes e sociedade, 

atuando na indústria do aço de forma sustentável.

Visão: Ser global e referência nos negócios em que atua.

Valores: Ter a preferência do cliente, segurança das pessoas acima de tudo, 

pessoas respeitadas, comprometidas e realizadas, excelência com 

simplicidade, foco em resultados, integridade com todos os públicos e 

sustentabilidade econômica, social e ambiental.”
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A logística tem como responsabilidade o manuseio produtivo organizacional. A 

engenharia e a tecnologia também se agregam à logística, onde passa ser 

adicionada uma visão holística na empresa, tendo uma aparência única, sólida e 

convicta nos itens da empresa, sendo sintética em todos os fatores da empresa para 

um desfecho lucrativo e positivo. Segundo Wancke (2010) “O paradigma de melhoria 

de processos significou a superação do paradigma taylorista-fordista da 

maximização de utilização dos recursos produtivos e nasceu no Sistema Toyota de 

Produção”, portanto podemos verificar que a logística tem que acompanhar e evoluir 

de acordo com a evolução dos processos produtivos.

Há um controle rígido e severo de materiais e parte financeira, aonde os materiais 

são monitorados como entrada, também parte da mão de obra (produção) e a 

expedição dos produtos acabados.

A logística também sendo vista como custo de um processo, toma como referência a 

produtividade, reduzindo desperdício de força física e o tempo de um devido 

processo, sendo uma cadeia que abrange o planejamento, o controle de fluxo de 

materiais e armazenamento.  

A logística possui as ferramentas de informática:

 WMS: a automatização e gerenciamento de depósito, linha de produção.

 TMS: é um software para qualidade dos produtos e o processo de distribuição 

controle na forma integrado dos transportes.

 ERP: Enterprise Resource Planning é processa todos os dados da 

organização e um sistema.

 MRP: Material Requerimento Planning é o planejamento da necessidade de 

materiais.

A logística também se integra à qualidade dos produtos, tais como se adequar à 

norma NBR ISO 9001:2008, para satisfação do cliente e a entrega dentro do prazo.

Ela atende a organização como um todo, desde a chegada da matéria-prima com a 

realização da compra até sua expedição com um produto acabado. Durante esse 

processo ocorrem várias etapas, tais como a supervisão, um controle rígido sobre a 

matéria-prima a ser usada, a sua armazenagem e a transformação do material em 

produto que é a produção (pela área operacional), sendo posteriormente o seu 

estocado como produto final, para a venda e a distribuição.
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Transportar, controlar, planejar, ordenar, reduzir custos, expedir, produzir, e 

estabilizar a qualidade são missões da Logística, e, sobretudo é importante saber 

como a execução desses fatores estão sendo realizados.

Com a meta de agregar valores e desenvolver as atividades como um sistema 

empresarial, a logística fortifica uma “pontualidade e disciplina industrial”  sempre 

emergindo de situações que desfavoreça o comprometimento e a eficiência.

Suas estratégias interagem nos processos como padrões, sabendo que cada 

processo tem seu começo, meio e fim.

A eficiência e produtividade rastreada são indispensáveis para o processo produtivo.

Como todo negócio precisa de uma rentabilidade, a logística assume um papel de 

peso analisado sistematicamente, pois vantagem competitiva, custos e valor formam 

a estrutura para um status do mercado, a superioridade fator fundamental para o 

sucesso, também assumem papel importante na gestão.

A Cadeia de Suprimentos é o “Conjunto de empresas vinculadas por processos de 

negócio, que possibilitam atender a demanda de um cliente por produto ou serviço” 

(Panitz, 2010).

A Gerdau é uma empresa siderúrgica, possui diversos produtos, sendo que um dos 

mais importantes é a chapa de aço. Sua cadeia de suprimentos está descrita na 

sequência.

O aço consiste de ferro e de carbono, sendo fabricado à partir de uma coleta e 

remoção de impurezas, sendo produzido por fornos com temperaturas elevadas. A 

mais importante etapa é o oxigênio, sendo aquecido por resistências elétricas, 

trabalhando todos seus elementos e propriedades mecânicas. 

Depois de realizada a limpeza, ele passa por moldes e finalmente é fundido, sendo 

conduzido para um bobinador e sofrendo a transformação em bobina de aço, esse 

processo pertence ao suprimento físico, pois ocorre em um fornecedor seguindo 

posteriormente para a Gerdau.

Sua condução para a Gerdau ocorre por transporte ferroviário, sendo retirada por 

pontes rolantes e alocada em estoques com identificações por espessura e largura, 

aonde ganhará um controle através uma ordem de produção.

Do estoque são conduzidas às desbobinadeiras (também por pontes rolantes), onde 

sofre o ato do corte, ganhando seu comprimento. Depois é alocado a outro ponto de 
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estocagem, sendo acompanhado por identificações depois esse produto final será 

expedido.

Em termos logísticos, sua condução para os clientes é realizada através de 

transporte rodoviário, sendo que suas aplicações são em diversos lugares, tendo 

como destaque as áreas civil e automobilística.

6. RESULTADOS

Um acompanhamento ativo ajuda a ocorrer um melhor gerenciamento da cadeia 

empresarial. Há a necessidade de se organizar taticamente os diversos fluxos de 

bens, serviços, finanças, informações.

A logística permite que as empresas se coloquem em inter-relações favoráveis em 

todo o campo de negócio, com situações de lucros e custo para formação 

organizacional.

Através da logística administra-se a situação real da empresa em relação à matéria-

prima, tendo o controle do que deve ser produzido, além de trabalhar conforme 

demandas de clientes.

A cadeia de suprimentos pode se encontrar em estado “grave” quando a empresa 

com seu sistema, não têm o controle do processo, como por exemplo, a 

terceirização de seus serviços, em que ocorre o desconhecimento dessa atividade 

provocando a perda do controle produtivo.

Neste regime se pede uma comunicação clara e transparente com compradores e 

fornecedores sempre deixando em destaque as intenções de melhorias, assim se 

adequando até em mudanças.

Decisões coerentes colaboram a pontos positivos na empresa, e sempre tem em 

mãos números, pois se tem o maior domínio para reflexões sobre a realidade em 

que se encontra.

Pensando num produto final, analisa-se todo o seu processo para até então chegar 

a seu desfecho, com é extraído pela natureza, sua composição, o seu 

desenvolvimento, suas etapas de produção, e sua etapa final para se tornar matéria-

prima. Tudo isso é realizado pela gestão da Cadeia de Suprimentos.
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A Cadeia de Suprimentos é responsável pela a relação entre fornecedor e cliente, já 

citado na logística que vantagens competitivas, de custos e valores são como 

estrutura, a cadeia de suprimentos baseia-se também nesses fatores, porém com 

um conceito mais amplo e direcionado.

A relação sempre será um fator extremamente indispensável na cadeia, pois as 

metas lucrativas são alcançadas através da mesma.

Sabendo-se da importância da logística em uma empresa, a cadeia torna-se 

importante em termos de valor dentro de uma empresa, pois deve haver estrutura de 

planejamento, sendo que sua aplicação durante o processo se torna indispensável, 

seja em etapas de marketing, como em produção, em controle, na rastreabilidade de 

componentes, no armazenamento e até a entrega do produto final. Tendo grande 

influência em deixar uma empresa com um foco mais apurado, deixando a empresa 

em evidencia, sendo competitiva sobrevivendo e diferenciando do mercadoem que 

atua.

Definir a cadeia de suprimentos, agregando-se todos os produtos finalizados e 

serviços ou produtos entregues para um consumidor (cliente externo ou interno), 

temos a finalização de um ciclo, ou seja, tudo são etapas que devem ser concluídas 

para se chegar a um desfecho.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A logística, que integra a cadeia de suprimentos, é um dos alicerces para o poder 

empresarial, caso seja bem administrada e colocada em prática, pode levar a 

empresa a ter maior confiança na ocorrência de resultados positivos. A logística com 

sua visão de organização e liderança nos processos de suporte e a cadeia de 

suprimentos com sua direção de atitudes em áreas estratégicas conciliam uma 

estrutura sólida para qualquer situação.

O estudo mostrou a importância da logística, pode se observar como nasce a 

matéria-prima na cadeia de suprimentos, passando pelos seus processos até se 

tornar produto e vir sendo aplicada no dia-a-dia. Aspectos da logística mostram o 

senso da organização, a estrutura dos processos e a execução do transporte. Não 

podemos assimilar a logística só como sistema empresarial, mas ela pode se aplicar 
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em qualquer circunstância onde necessitamos do auxílio de disciplinas 

organizacionais estratégicas.

Em uma etapa futura pode ser realizada uma pesquisa de campo com a coleta de 

dados que possam possibilitar uma análise mais apurada da importância da logística 

e sua influência nos custos de uma metalúrgica.
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