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RESUMO 

 Os processos logísticos podem contribuir para uma maximização do lucro e 
minimização dos custos, uma vez que tais processos de distribuição afetam 
diretamente a empresa. Porém, para que haja resultados explícitos é necessário que 
a empresa faça uso de um processo integrado desde a matéria prima até seu 
consumidor final. Assim, o presente trabalho demonstrará o quão importante é uma 
distribuição física bem efetuada e como ela é utilizada na busca de diferenciais. 
Serão abordados também temas como modelos de distribuição, em que sua escolha 
bem efetuada proporciona vantagens competitivas, como também melhor serviço ao 
cliente. Como resultado prévio do estudo evidenciou-se que a logística integrada no 
processo de distribuição é de fundamental importância nas organizações que 
buscam vantagens e estratégias competitivas. 
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INTRODUÇÃO 
  

 Sabe-se que o prazo das entregas dos produtos ou serviços no tempo 

desejado é alvo de muito esforço para as empresas, sejam elas de qualquer setor 

ou parte da cadeia produtiva. Sendo assim, a distribuição de bens econômicos no 

tempo programado se torna de vital importância para manter a reputação da 

organização e, sua sobrevivência num mercado cada vez mais competitivo.  

 A realização deste trabalho tem como finalidade demonstrar como ocorre 

todo o processo de logística integrada de distribuição física. Serão alvo de 

investigação e pesquisa, artigos, site e livros que tratem do assunto.   

 O tema proposto tem sua relevância ao demonstrar como a logística 

integrada de distribuição contribui significativamente para uma organização, seja 

como diferencial competitivo ou como agregador de valor. Também, vê-se a 

possibilidade de compreender a complexidade que existe por detrás de uma simples 

entrega de um bem econômico. 

 O objeto de pesquisa está intimamente relacionado ao processo de 

distribuição física ao consumidor final e, portanto, associado à imagem gerada na 

mente do cliente sobre a marca e a empresa.  

 O problema de pesquisa deste estudo está baseado na compreensão de: 

Como funciona o sistema de distribuição física e quais suas vantagens competitivas



 
 

 

O trabalho terá duas etapas, onde será feito um estudo bibliográfico, o qual 

se desenvolverá a partir de estudos publicados em livros e artigos científicos, que 

tratem do assunto sobre logística integrada e distribuição, demonstrando assim o 

seu surgimento e evolução até os dias atuais através de conceitos e definições. Em 

um segundo momento ocorrerá uma simulação de dados com a finalidade de 

comprovar e responder o problema de pesquisa. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

 

Demonstrar como ocorre o processo da logística integrada de distribuição 

física e sua contribuição como diferencial competitivo nas empresas. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Conceituar logística integrada de distribuição; 

 Analisar sua evolução até os dias atuais; 

 Demonstrar sua importância como diferencial competitivo; 

 Demonstrar como ocorre todo processo, desde sua entrada até seu 

destinatário final.  

METODOLOGIA 

  
O presente trabalho vai demonstrar o surgimento da logística e evolução até 

os dias atuais através de conceitos e definições. Como também quais vantagens 

competitivas a logística traz para uma empresa. Segundo Boaventura (2009, p.69), o 

estudo bibliográfico é o primeiro passo na realização de um trabalho, sendo 

necessário identificar primeiramente as fontes a serem consultadas.   

Com intuito de alcançar os objetivos traçados neste trabalho apresenta-se a 

metodologia que será utilizada para a investigação do problema. Utilizando-se a 

classificação de Vergara (2000, p. 89), que trabalha com os critérios básicos de meio 

e fim, pode-se classificar a presente proposta da seguinte maneira: 

a) Quanto aos fins: trata-se de uma pesquisa descritiva. 

b) Quanto aos meios: um estudo de caso. 



 
 

 

DESENVOLVIMENTO 
 
ABORDAGEM DA LOGÍSTICA INTEGRADA 

 

 A logística é um termo que deste seu surgimento sofreu uma evolução no seu 

conceito, sendo cada vez mais aprimorada e ganhando uma importância significativa 

nas organizações em proporcionar uma maior vantagem competitiva. Assim uma 

logística bem aplicada com aliança estratégica contribui para uma maior redução 

dos custos de uma empresa. Segundo Ching (2006, p.15) a logística é definida 

como:  

 

[...] o fluxo físico de materiais desde a matéria prima até seu 
consumidor final, passando por todos os processos de compras de 
matérias-primas, operações de produção e transformação, controles 
de matérias, estocagem, transportes, armazenagem e distribuição, 
sendo uma interface destas áreas.  
 
 

Neste sentido, Dias (1993, p.11) afirma que a logística “[...] engloba o 

suprimento de matérias e componentes, a movimentação e o controle de produtos e 

o apoio ao esforço de vendas dos produtos finais, até a colocação do produto 

acabado no consumidor”. O que é corroborado por Dornier (2007, p. 29), ao afirmar 

que “logística é a gestão de fluxos entre marketing e produção”.  

 A logística evoluiu com o passar dos anos, não apenas em conceito como em 

suas funções.  Antes de 1950 de acordo com Ching (2006, p.20), a logística estava 

em um estado latente, ainda não era considerada uma área específica. Sua 

responsabilidade era de diferentes áreas gerando muitos conflitos. Já entre 1950 e 

1970 percebeu que o transporte bem realizado dos produtos proporcionaria um 

menor custo com os estoques. Outro fator que contribuiu para a logística foi o 

avanço tecnológico, em que houve um maior interesse gerencial. Entre 1970 e 1990 

segundo Ching (2006, p.24), a logística passa para o estado de semimaturidade, 

pois já começa trazer benefícios para as organizações. Só após 1990 a logística 

passa ser vista como a fusão de administração de matérias e distribuição física. E 

cada vez mais a busca de estudos sobre essa nova área, a fim de reduzir custos e 

aumentar a produtividade. 

Desde seu surgimento a logística é um mecanismo de gerenciamento nas 

empresas, trazendo cada vez mais diferencial competitivo para organização. Nesse 



 
 

 

sentido, Chopra e Meindl (2006, p.25), definem estratégia competitiva como conjunto 

de necessidades do consumidor que uma organização pretende satisfazer por meio 

de produto ou serviço. Segundo Bowersox e Closs (2008, p. 99), para que uma 

organização tenha maior competitividade no mercado, ela deve ter um bom 

relacionamento com seus fornecedores e clientes. Ching (2006, p.56) afirma que o 

Supply Chain Management (SCM) envolve toda movimentação empresarial para 

criar valor no produto ou serviço para o consumidor final. O sistema SCM busca ter 

uma relação com os clientes em atendê-lo com menor redução de custo e boa 

eficiência, agregando valor ao produto. Assim tendo uma gestão que busque 

resultados em ter bom relacionamento com seus clientes e fornecedores. O sistema 

CRM (Customer Relationship Management) diferente do SCM em ter seu foco 

apenas no cliente, e não fornecedor e cliente. Este sistema procura “cultivar” um 

relacionamento com seus clientes para obter maior fidelização. Mais também para 

os clientes facilitam muito em proporcionar maior facilidade em suas compras. As 

alianças logísticas são um meio que muitas empresas buscam para obter um 

diferencial competitivo no mercado. Segundo Bowersox e Closs (2008, p. 105), as 

alianças ocorrem por quatro tipos de fatores: dependência Mútua, especialização 

central, clareza do poder e ênfase na cooperação. 

 

LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO FÍSICA 

 

 A distribuição física não é uma tarefa tão simples, pois deve verificar quais 

transportes, rotas, tempo entre outros fatores para obter um menor custo, e assim 

avaliar qual o meio mais viável. Segundo Ching (2006, p.147), a distribuição envolve 

as relações empresa-cliente-consumidor, sendo a distribuição física dos produtos 

até o cliente final. Segundo Pozo (2004, p.177), o sistema de distribuição tem quatro 

etapas para o sucesso do processo: estoque de produtos acabados, embalagens de 

produção, depósito de distribuição e transporte. E há outros três fatores para um 

bom desempenho do transporte de acordo com Bowersox e Closs (2008, p. 40): 

custo, velocidade e consistência. Assim Arnold (1999, p. 382), apresenta alguns 

tipos básicos de modalidades de transporte: Transporte Ferroviário, Transporte 

Rodoviário, Transporte Aéreo, Transporte Hidroviário, Transporte Dutoviário 

(tubulação) e Transporte Intermodal.  



 
 

 

 A distribuição física é a área da empresa que é responsável pelo 

deslocamento e estocagem do produto até seu consumidor final, e isso 

representando grande parte dos custos. Para Dornier (2007, p. 303), a rede de 

distribuição física envolve a armazenagem, transporte e estocagem. Já para 

Bertaglia (2009, p. 179), a distribuição física envolve três elementos: Recebimento, 

armazenagem e expedição. Segundo Ballou (2009, p. 40), a distribuição física 

envolve como os produtos acabados serão entregues ao cliente, onde podem ser 

uma empresa ou consumidor final.  

 

SIMULAÇÃO DE DADOS 

 O presente trabalho em um segundo momento ocorrerá uma pesquisa 

descritiva, baseada em resultados simulados em software1 de maneira que possam 

ser tiradas conclusões a partir de um modelo e sejam propostas às empresas que se 

interessarem. Assim ocorrerão simulações de possíveis rotas em diferentes tipos de 

transportes, a fim de observar quais meios são mais viáveis para as organizações. 

Como quase toda empresa realiza algum tipo de distribuição, determinar a melhor 

rota e transporte pode minimizar os custos, porém, tais empresas podem ter 

problemas de transporte, o que segundo Andrade (2004, p. 72), é “um problema 

muito comum em administração de empresa [...]”. O que também é afirmado por 

Moreira (2007, p. 111), que coloca que os problemas relacionados a transporte 

começam quanto a diferentes rotas, destinos e custos. Assim uma pesquisa de 

simulação de dados em softwares pode evitar gastos desnecessários, o que é 

reafirmado por Andrade (2009, p. 1), a pesquisa operacional facilita a análise de 

decisão, possibilitando a “experimentação”, que permite testar antes de ser 

implantado, tendo uma economia de recursos.  

Exemplo: 

Uma empresa de entrega de correspondência tem um depósito CDD (central 

de distribuição domiciliar), localizado na cidade de São João Del Rei, no bairro 

Colônia do Marçal. Um de seus carros deve às 11h30min da manhã entregar ao DA 

(Deposito Auxiliar) uma quantidade de 100 kg, para que os funcionários ao chegar a 

tais locais tenham sua carga para continuar a realizar suas entregas. Essas 

                                                 
1
  Software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um 

computador com o objetivo de executar tarefas específicas. (Reis, 2006)  
 



 
 

 

localidades apresentam necessidades variadas, de acordo com a tabela. A 

localidade do Tijuco tem maior necessidade de carga, será considerado o nosso 

destino final.  

TABELA 8 - Necessidades de carga nas localidades 

LOCALIDADE NECESSIDADE DE CARGA (t) TEMPO (minutos) 

B – Bom Pastor 15 5 mim. 

C- São Caetano 10 10 min. 

D – Dom Bosco 20 6 min. 

E – Tijuco 30 9 min. 

F – Bonfim 10 15 min. 

G – Centro 15 18 min. 

Fonte: Adaptado, Andrade (2004, p.87). 

 

O quadro demonstra quais são os locais de entrega da carga, qual sua real 

nescessidade, como também o tempo de deslocagem até o destino final. 

 

Figura 5 - Rede de transporte com os dados do problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Adaptado, Andrade (2004, p.87). 

 



 
 

 

 O gráfico acima demostra quais são as rotas de transporte, com sua 

respectivas distâncias, assim pode-se avaliar quais caminhos são mais viáveis, 

como também quais são pontos chaves para realizar as entregas. 

 

RESULTADOS 

 

A localidade B receberá uma carga de 19kg, sendo 15 kg para atender sua 

demanda e 4 kg seram enviados para E. A localidade A enviará 10 kg para C, sendo 

este exclusivo para atender sua demanda. A localidade D receberá 45 kg, onde 20 

kg sera para sua própria demanda e o restante será 15 kg para G e 10 kg para F. 

Também será deslocado 26 kg para E, assim com mais os 4 kg vindo de B, completa 

sua carga de 30 kg. Assim podemos observar que o desenho da rota será alterado, 

pois não existirá mais o deslocamento de C para E, de C para F, nem de E para G e 

nem de F para G. Assim podemos observar que os deslocamento inexistentes trás 

uma ecomonia de 9,2 km. E o tempo da deslocagem que houve uma economia de 

13,8 minutos. 

 

FIGURA 6 - Nova rede de transporte 

 
  
 

                
                  

                  
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
Fonte: Adaptado, Andrade (2004, p.87). 

 

Após a demonstração dos exercícios, pode-se perceber que a distribuição 

física tem grande importância em uma organização, por representar grande parte 

dos custos como também ser um diferencial competitivo, assim deve-se analisar 

bem quais meios serão mais viáveis para maximizar os lucros e minimizar os custos. 

Neste trabalho foram utilizados o software Excel e sua ferramenta “solver”, onde o 

mesmo calculou através dos dados alimentados qual seria a melhor rota para 



 
 

 

realizar a entrega de correspondência. No exemplo apresentado pode-se perceber 

que houve uma economia de 9,2km na distância como no tempo de 13, 8 minutos. 

Isso contribui para redução de gastos e para ganhar tempo na realização das 

tarefas. Tal redução só pode ser notada através do cálculo realizado pela ferramenta 

“solver”, deixando claro sua importância para o sistema logístico de qualquer 

organização.   

De acordo Pozo (2004, p.13), é um “fluxo de informação” com a finalidade de 

buscar um melhor serviço ao cliente com menor custo e tempo. A logística em uma 

organização deve avaliar quais modelos de distribuição são mais apropriados para o 

seu produto, como também quais são as melhores rotas para realizar a distribuição 

dos produtos. 

 Para Andrade (2004, p.72), o problema com transporte é algo comum nas 

organizações, por isso existem modelos computacionais para solucionar tais 

problemas. É da responsabilidade da logística buscar utilizar tais ferramentas para 

reduzir os gastos operacionais. Tal ferramenta utilizada no presente trabalho 

demonstrou uma redução no tempo e distância percorrida. O que é reforçado por 

Bertaglia (2009, p.292), é que:  

Existem dois fatores que afetam as atividades de transporte, a 
distância que é o trajeto percorrido entre a empresa e o consumidor 
final. E o outro é o tempo que depende da distância, sendo 
determinante para a formatação dos estoques, para o nível de 
serviço e para os custos. 
 

Tais processos logísticos podem ocorrer em qualquer empresa, mas precisam 

primeiramente ter uma rede totalmente integrada sem interrupções. Pois Ching 

(2006, p.56), afirma que a organização que faz uso deste processo pode diminuir os 

custos e melhorar a qualidade do produto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A realização deste estudo monográfico permitiu que fosse possível verificar a 

importância da logística em uma empresa e como esta contribui para a 

competitividade da mesma. A pesquisa bibliográfica evidenciou e demonstrou que a 

logística integrada no processo de distribuição é essencial para a organização. 

A logística deste seu surgimento passou por um processo de evolução, porém 

sempre na busca de uma maior vantagem competitiva. Assim, uma logística bem 



 
 

 

aplicada como ação estratégica contribui para uma maior redução dos custos de 

uma empresa. 

O problema de pesquisa deste estudo está baseado na compreensão de: 

como funciona o sistema de distribuição física e quais suas vantagens competitivas? 

Pode-se se perceber que a logística de distribuição física tem como propósito 

realizar o processo de transação das mercadorias até seu consumidor final. Isso 

através de modelos de distribuição (transporte), em que tais meios quando bem 

escolhidos, contribuem para reduzir os gastos da empresa, na redução do tempo de 

deslocamento e de estocagem.  

Assim a integração destes processos como uma análise bem feita no que diz 

respeito a transporte, rota, tempo, modelos de distribuição entre outros fatores, pode 

obter um menor custo financeiro e ser um diferencial na competitividade. Tais 

vantagens fazem aumentar o “tempo de vida” do cliente na organização, assim 

tendo maior fidelização do mesmo. 

 O presente trabalho buscou demonstrar tais vantagens através de simulação 

de dados, utilizando modelos estatísticos aplicados em Excel, através da sua 

ferramenta “solver”. Tal pesquisa bibliográfica possuía grandes fontes de pesquisas, 

porém as demonstrações dos exercícios para comprovação do problema em 

questão resultou de pesquisa e compreensão do sistema em questão. Como 

limitações deste estudo se apresentam o conhecimento aprofundado de técnicas 

estatísticas e programas como o Excel para uso e teste do método propostos. 

Registram-se também limitações de literatura técnica específica para o devido 

embasamento do estudo. 

Para finalizar, destaca-se a importância em se abordar este tema, uma vez 

que as organizações estão cada vez mais competitivas no mercado. A utilização de 

tal ferramenta pode ser um meio estratégico de se manter a frente dos concorrentes 

e maximizar os lucros da empresa. Espera-se que este trabalho monográfico possa 

servir de base para outros estudos bem como no incentivo à realização de novas 

pesquisas. Como sequência a esse estudo recomenda-se a pesquisa de temas 

como cadeia logística nas organizações ou logística integrada nos estoques. 
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