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1. Resumo 

O presente estudo ressalta a importância da logística de transporte e o 

gerenciamento da cadeia de suprimentos como estratégia para melhoria dos 

serviços prestados por uma companhia do setor de saneamento básico do município 

de Fernandópolis (SP). Através de uma pesquisa realizada com gestores, 

colaborados e clientes da companhia de saneamento básico do Estado de São 

Paulo (SABESP – Unidade de Fernandópolis), o trabalho evidencia as estratégias na 

cadeia de suprimentos que podem ser adotadas para a melhoria dos serviços 

prestados como diferencial competitivo e sustentável. 

2. Introdução 

Há tempos as empresas estão sendo obrigadas a se tornarem cada vez mais 

eficientes e eficazes, para assim garantir a continuidade no mercado competitivo. 

Investir no Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management – 

SCM) constitui-se basicamente do controle e aprimoramento dos processos da 

empresa o que promove consideravelmente o nível de melhoria e aperfeiçoamento 

dos serviços prestados. (ALVES, et. al. 2014) 

Ferrari & Polacinsk (2011) relatam que: 

  
Com a crescente transformação tecnológica, as empresas estão 
buscando vantagens competitivas. O SCM vem como uma 
ferramenta, que se implementada corretamente, pode aprimorar a 
desempenho de longo prazo das organizações, visto que, abrange 
toda a cadeia produtiva de forma estratégica integrada. 

 
A logística por ser uma das atividades mais exigidas dentro da cadeia de 

suprimentos (SCM) tem toda uma atenção exclusiva. (ALVES, et. al. 2014) 

De acordo com Viana (2002) a logística tem como função distribuir o produto 

certo, no local correto, no momento ideal e ao melhor custo-benefício possível, isto 

desde a produção até o consumo final. 

Segundo Ribeiro, et. al. (2014) a vantagem competitiva surge a partir do 

momento em que a empresa possui algo que a faz se diferenciar das demais 

concorrentes. Como um planejamento estratégico bem feito, por exemplo, planejar e 

organizar as rotas dos serviços a serem executados, além de atender a todos os 

serviços solicitados, também conquista clientes com seu potencial em qualidade. 

A pesquisa tem como propósito descrever as estratégias como um diferencial no 

mercado competitivo. Um estudo de caso será realizado nas atividades que 



envolvem o gerenciamento da cadeia de suprimentos na Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP – Unidade de 

Fernandópolis) que permite oferecer serviços básicos de alta qualidade, 

proporcionando ao cliente serviços essenciais para melhor qualidade de vida. 

3. Objetivos 

A pesquisa tem como objetivo compreender os novos conceitos e práticas da 

logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos por meio da companhia de 

saneamento básico do interior do estado de São Paulo (SABESP), situada na cidade 

de Fernandópolis, para melhorias na competitividade e na qualidade dos serviços 

prestados. 

Para o alcance deste objetivo é necessário desenvolver as seguintes etapas: 

- Demonstrar a importância do conhecimento em logística e cadeia de suprimento 

para a melhoria da qualidade dos serviços prestados por empresas do setor de 

saneamento básico; 

- Analisar o processo logístico do transporte de funcionários e o tempo gasto para a 

prestação do serviço solicitado; 

- Desenvolver um estudo de caso na Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo (SABESP – Unidade de Fernandópolis), descrevendo os pontos falhos 

como também as assertividades dos serviços prestados. 

4. Metodologia 

A pesquisa é classificada, quanto à abordagem, qualitativa e quantitativa. 

O trabalho é de caráter qualitativo, pois leva em consideração resultados e 

valores de uma pesquisa realizada com gestores, colaboradores e clientes da 

Sabesp – Unidade de Fernandópolis, de forma que puderam expor opiniões sobre o 

assunto abordado na fundamentação teórica. E também de caráter quantitativo ao 

apresentar dados estatísticos disponíveis pela coleta de dados. 

O trabalho tem como proposta inicial a fundamentação teórica que apresenta os 

conceitos teóricos que orientarão a pesquisa. O assunto abordado na pesquisa 

dirige-se a logística de transporte e ao gerenciamento da cadeia de suprimentos. 

5. Desenvolvimento 

O trabalho teve inicio no primeiro semestre de 2014 na coleta de dados sobre as 

estratégias competitivas. Segundo Ferrari & Polacinsk (2011) o SCM busca o 

alinhamento das atividades da cadeia de suprimentos de forma integrada, 

possibilitando a maximização da qualidade dos serviços prestados. A importância 



das estratégias abordadas no trabalho, conforme Viana (2002) mostra que a 

tendência tem sido a diferenciação através da melhoria dos processos produtivos e 

gerenciais. 

Com base nos conceitos citados, será desenvolvido um estudo de caso na 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP – unidade de 

Fernandópolis). Primeiramente, um estudo detalhado sobre o tema evidenciando a 

coleta de dados sobre o setor de saneamento. Para a extração dos dados serão 

utilizados questionários e entrevistas. O questionário será aplicado aos 

colaboradores e clientes. E as entrevistas especificamente aos gestores para 

obtenção de informações sobre o processo logístico. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Baseando na pesquisa realizada com gestores, colaboradores e clientes da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, espera-se ter como 

resultados preliminares, por meio dos dados disponibilizados pela pesquisa 

realizada, tanto bibliográfica quanto o estudo de caso realizado, verificar a 

importância do conhecimento das estratégias disponíveis para agregar valor aos 

serviços e consequentemente ao cliente final, seja através da qualidade dos serviços 

prestados quanto no gerenciamento dos processos. 
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