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1. Resumo 
O presente trabalho destaca a terceirização da logística de transportes como 

um meio de gerar melhores resultados para o setor moveleiro.  A terceirização vem 

sendo tratada como uma estratégia, que se aplicada de maneira correta, é capaz de 

gerar vantagens competitivas primordiais para que a empresa se destaque no atual 

mercado competitivo. A logística é um processo de grande importância dentro de 

qualquer empresa, principalmente do ramo moveleiro e, o transporte como sendo 

uma das suas principais funções, agrega valor à marca e no atendimento ao cliente. 

No entanto, o investimento em transporte gera altos custos e, a terceirização desse 

serviço pode ser uma boa alternativa para redução de custos, maximizar os lucros, 

melhorar a qualidade e eficiência das operações e atender as expectativas do 

consumidor final. Para verificar a viabilidade da terceirização da logística de 

transporte, será realizado um estudo de caso na indústria moveleira Incabrás 

localizada no município de Fernandópolis, no interior do estado de São Paulo. 

 

2. Introdução 
A logística é considerada como uma das principais armas competitivas à 

disposição dos gerentes. A excelência na prestação de um serviço ao cliente se 

tornou o objetivo competitivo de diversas empresas fabricantes de bens, que 

enxergam nisso uma maneira de garantir a lealdade do cliente e conquistar novas 

compras (FIGUEIREDO et al., 2014).  

Muitas empresas vislumbram na logística e mais especificamente na função 

transporte, uma forma de se obter diferencial competitivo (NAZÁRIO, 2014). 

Conforme Nazário (2014, p. 126) “o transporte é uma das principais funções 

logísticas. Além de representar a maior parcela dos custos logísticos na maioria das 

organizações, tem papel fundamental no desempenho de diversas dimensões do 

serviço ao cliente”. 

Soares e Abrahão (2007) salientam que a perda de lucratividade devido aos 

altos custos logísticos fez com que muitas organizações buscassem, através da 

terceirização dos serviços de transporte, oportunidades de redução destes e 

maximização de resultados satisfatórios, entre eles o lucro. 

A terceirização, segundo Carvalho (2010) é o compartilhamento de 

responsabilidades consideradas secundárias da empresa. A terceirização permite a 

gerência concentrar-se no seu negócio central, estimulando os recursos 
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organizacionais e financeiros a alcançarem um desempenho superior ao permitido 

pelas estratégias tradicionais.  

A terceirização da logística de transportes pode ser uma estratégia adotada 

pelas organizações para que as mesmas consigam reduzir seus custos e se 

sobressair em meio ao mercado competitivo, atendendo melhor os clientes, 

fidelizando-os e garantindo assim a lucratividade. 

 
3. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade do processo de 

terceirização da logística de transporte na empresa moveleira Incabrás, localizada 

no município de Fernandópolis (SP). Busca-se analisar também os motivos que 

levaram a organização a adotar esta estratégia, assim como os aspectos positivos e 

negativos que a terceirização proporciona ao desempenho operacional da mesma. 

 

4. Metodologia 
Para a elaboração deste trabalho científico, foi realizada uma revisão 

bibliográfica, que segundo Lakatos e Marconi (2001, p. 183) é muito importante por 

“colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 

sobre determinado assunto”. Será utilizado o tipo de pesquisa descritiva-qualitativa, 

já que os dados serão trabalhados buscando avaliar a importância da terceirização 

da logística de transporte e os resultados gerados na empresa em estudo. 

As técnicas utilizadas para a coleta de dados serão o questionário e a 

entrevista que segundo Gil (1999) é uma das técnicas mais utilizadas nas pesquisas 

sociais. Os dados coletados por meio da pesquisa qualitativa serão analisados, 

interpretados e descritos de modo a desenvolver a proposta do trabalho. 

 

5. Desenvolvimento 
Inicialmente, foi desenvolvida uma revisão bibliográfica abordando a 

importância da terceirização, em especial no setor moveleiro, onde a mesma 

possibilita o rompimento de barreiras, expansão territorial e aumento nas transações 

comerciais, devido à redução significativa de custos, investimentos em ativos, entre 

outros (COELHO; FOLLMANN; RODRIGUEZ, 2008). 

Em fase de desenvolvimento, o trabalho contemplará também a realização 

de um estudo de caso na indústria e comércio de móveis Incabrás, situada no 
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município de Fernandópolis (SP). Serão confeccionados os instrumentos de 

pesquisa questionário e entrevista e executado um teste piloto para validar o método 

científico. Logo após, haverá a aplicação de questionários e realização de 

entrevistas com os funcionários e dirigentes da empresa, com o intuito de se obter 

dados e informações necessárias para evidenciar a viabilidade da terceirização da 

logística de transporte na empresa em estudo. 

 

6. Resultados Preliminares 
Evidenciar a importância da terceirização da logística de transportes em 

empresas do ramo moveleiro. A estratégia adotada proporciona a este setor, 

redução de custos, melhoras na qualidade dos serviços prestados ao consumidor, 

eficiência nas entregas e agregação de valor a marca e ao produto, visto que a 

distribuição passa a ser feita por uma empresa especializada, possibilitando a 

contratante focar em seu negócio principal, atender às exigências do consumidor, 

aumentar a sua competitividade e se sobressair no atual mercado competitivo. 
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