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1 – INTRODUÇÃO 

 

A AMBEV é uma empresa do ramo alimentícios na área de bebidas 

fundada no Brasil através da junção das centenárias Cervejarias Brahma e 

Companhia Antarctica, as duas maiores cervejarias brasileiras. com 

aproximadamente 30 fabricas voltadas para a produção da sua rede de 

produtos. 

Para uma logística de distribuição de produtos acabados é de extrema 

importância o amplo conhecimento das operações logísticas, situação e 

necessidades do atual momento do setor no Brasil, para que boas decisões 

estratégicas possam ser tomadas. 

Tendo como base o atual mercado nacional e sua globalização as 

operações de distribuições de produtos acabados estão se tornando cada vez 

mais ágeis e flexíveis para atendimento ao cliente e tendo um papel 

fundamental dentro de uma organização.  

Como em qualquer outro seguimento na logística de distribuição é 

necessário estar atualizados nas mudanças do mercado e inovações no setor, 

tanto em aspectos processuais como na área governamental de leis e normas 

em vigor. 

Com sua vasta rede de clientes a serem atendidos, a Ambev tem com 

suporte para o seu gerenciamento logístico de distribuição seu sistema SAP de 

ERP que realiza a interface com outras áreas fornecendo as informações 

necessárias para controle e análise do processo. 

Um processo logístico de distribuição amparado por uma boa teoria 

difundida e já aplicada é capaz de auxiliar e ser utilizado como base no 

desenvolvimento do processo de novas empresas e seguimentos, e também de 

melhoria em processos e estratégias já existentes no mercado. Sendo assim, é 

definido como este o estudo de caso realizado sobre a empresa AMBEV. 

 

 

 

 



 

2 – METODOLOGIA 

 

O método para busca de informação e levantamento de dados para 

esse estudo baseia se em estudos bibliográficos voltados para o setor logístico 

nacional e internacional, base de dados da empresa estudada, entrevistas e 

bate papo com responsáveis pela logística de distribuição da companhia, com 

dados e resultados reais de toda operação de distribuição de produto acabado. 

Os estudos bibliográficos são voltados para um conhecimento da 

logística como um todo, dando base nas informações levantadas sobre a 

logística de distribuição da empresa estudada e nortear com base nas 

informações levantadas, consequentemente fazendo um comparativo entre 

teoria existente e o praticado pela empresa. 

Os dados levantados da empresa Ambev tem como principal fonte de 

alimento de informação para o desenvolvimento das ideias do estudo de caso. 

As pesquisas serão voltadas para o conhecimento de toda cadeia de 

distribuição de produtos acabados da companhia em território nacional. 

 Detalhes apurados e conhecimentos específicos serão levantados 

através de reuniões, visitas e, inspeção com colaboradores da área de logística 

do setor de produtos acabados, trazendo informações das operações de 

distribuição, informando com dados reais e situações ocorridas dentro de todo 

o processo. A oportunidade de trocar essas informações com pessoas 

inseridas no processo traz outra perspectiva do negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 – REVISÕES LITERATURA 

 

 

Para Arbache (2006) Logística de distribuição pode ser considerada 

como uma etapa da logística que ocorre a partir do momento da armazenagem 

de um produto final, até o momento de sua entrega ao cliente, podendo ela ser 

continua ou não.  Em tempos modernos logística de distribuição tem um alto 

valor agregado nas indústrias e organizações com relação aos seus clientes, 

por se tratar muitas vezes de ser o único meio de avaliação percebida pelos 

clientes da apresa distribuidora dos produtos. Através dessa importância, uma 

empresa com gestão eficiente e organizada, utiliza da sua logística de 

distribuição como seu canal de marketing, agregando alto valor de mercado 

diante de seus concorrentes e contribuindo com a retenção de seus clientes. 

(ARBACHE, 2006). 

As atividades da logística sempre foram administradas pelas empresas, 

mas as melhorias no processo e nos gerenciamentos apareceram após o 

reagrupamento das funções dentro da empresa. Na época ainda era tolerável 

uma má logística de distribuição devido ao cenário daquela época vivida no 

Brasil, aonde tudo o que era produzido era vendido não exigindo grandes 

atuações na área logística. (BALLOU, 1993, p. 29) 

Define a logística de distribuição ou distribuição física como o “ramo da 

logística empresarial que trata da movimentação, estocagem e processamento 

de pedidos dos produtos finais da firma”, sendo que em termos de custos 

logísticos, esta atividade pode ser considerada a mais importante para grande 

parte das empresas (BALLOU, 1993, p. 40). 

Segundo Calixto (2014) presidente da empresa Bosch nos últimos 

anos, a eficiência logística se tornou um dos fatores-chave de sucesso para 

todas as empresas. As necessidades e expectativas dos clientes, assim como 

os custos aumentaram. Dessa forma, melhorar a produtividade nesta área se 

tornou condição de sobrevivência. 

 

 



Segundo Fleury (2000) Podendo-se dizer que a logística no Brasil teve 

varias mudanças no decorres das suas ultimas décadas, passando por drástica 

mudança quando relacionado práticas empresariais, eficiência, qualidade e 

disponibilidade de serviços, elementos essenciais na logística moderna. 

Em meados da década de 90 a logística ainda era considerada como o 

elo perdido na modernização das empresas e globalização. O grande salto em 

crescimento aconteceu entre os anos de 1994 e 1997 quando o comércio 

exterior brasileiro inflamou e teve um volume de movimentações de 

aproximadamente US$ 77 bilhões para US$115 bilhões, um crescimento 

próximo a 50% em três anos. (FLEURY, 2000, p. 19) 

Segundo Fleury (2000) Se tratando do processo como nível 

empresarial o processo de modernização na logística e cadeia de suprimentos 

está em dois segmentos indústrias, o do grande varejo e automobilístico. Em 

modos de setor automobilístico as empresas no Brasil estão com mudanças 

radicais no seu setor logística, passando as necessidades e processos de 

compras locais com internacionais, se baseando no sistema just in time. 

A atitude das montadoras está trazendo de outros países empresas do 

setor logístico, muito conhecido pela sua excelência operacional. No setor 

varejista, empresas fabricantes de produtos não duráveis tiveram o objetivo de 

aumentar a cooperações dos canais de suprimentos, melhorar a qualidade do 

serviço e visando a redução de custos juntamente com a Associação Brasileira 

de Supermercados deram início ao chamado Movimento ECR Brasil. Após 

essa implantação, estima-se houve uma redução de custos de 

aproximadamente US$ 4 bilhões. Empresas como Coca-Cola, Nestlé e Gessy 

Lever estão com essa filosofia e esforço. (FLEURY, 2000). 

Segundo Fontana (2014) presidente da Cosan Logística a localização 

dos projetos no setor rodoviário em que o governo pretende investir, são na 

sua maioria em lugares aonde não existe demanda, tendo o governo que 

assumir riscos. Se tratando do setor rodoviário que é responsável pelo 

deslocamento de aproximadamente 60% do que é produzido no país segundo 

informações da CNT (Confederação Nacional de Transporte), vem 

apresentando problemáticas que impedem o seu desenvolvimento.  



Tendo a maior parte de sua frota de caminhões com uma idade média 

avançada e em condições lastimáveis, e aproximadamente 79,3% da sua 

malha rodoviária não são sequer pavimentadas, na maioria das vezes sendo 

pistas simples. (FONTANA 2014). 

Segundo Lopes (2014), O Projeto da Hidrovia da Baixada Santista, 

contratado pela SEP – Secretaria Especial de Portos do Governo Federal, foi 

desenvolvida pela FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da 

Engenharia. O projeto estudou a Baixada Santista para a implantação de retro 

áreas integradas a um sistema hidroviário visando otimizar a movimentação de 

cargas do Porto de Santos, especialmente de importação e exportação, 

resgatando as vias navegáveis existentes ao redor do porto como meio de 

locomoção econômica e ambientalmente correto para movimentar cargas 

desde regiões distantes, porém acessíveis por via aquaviária, até os terminais 

portuários na área de influência direta do porto.  

Segundo Marino (2014), uma das principais dificuldades do operador 

logístico nos tempos modernos é conciliar o custo com o nível de serviço 

(trade-off). Os clientes estão em busca de melhores níveis de serviço, porem 

não estão dispostos a pagar mais por isso. Perante o mercado, o preço esta 

passando a ser um qualificador, enquanto o nível de serviço um diferenciador. 

Segundo Marques (2009) explica que a distribuição no mercado de 

bebidas é, essencialmente, realiza por duas formas diferentes: distribuição 

terceirizada (revendas) e centros de distribuição direta (CDD). 

Na modalidade de distribuição terceirizada a comercialização e 

distribuição dos produtos para o varejo é realizada através de uma rede de 

revendedores que possui estrutura própria de distribuição: frota e equipe de 

entregas e vendas. Estes revendedores se encarregam da venda, distribuição 

e merchandising nos pontos de venda.  A relação comercial entre as revendas 

e a companhia produtora é regida por um contrato de exclusividade, com 

vigência variável e renovável, que estabelece o escopo de atuação das 

revendas, incluindo as marcas de comercialização e a área geográfica 

delimitada em que esta possui exclusividade de atuação, além de premissas e 

modelos gerenciais a serem seguidos, de acordo com os objetivos estratégicos 

do fabricante. (Marques, 2009) 



Segundo Moura (2014), o ambiente que envolve a cadeia de 

suprimentos e mais especificamente a armazenagem possui uma serie de 

características que justificam a operação num ambiente “cloud” (ampliações 

variações de demanda e flexibilidade) e pode se destacar algumas vantagens 

da operação das nuvens. Vantagens: menores custos de implementação, 

portabilidade e adaptabilidade. 

O primeiro conceito de logística surgiu em meados da década de 40 

pelos militares na Segunda Guerra Mundial. Ao deslocar suas tropas, os 

generais necessitavam ter sob suas ordens, uma equipe de prontidão que 

providenciasse todo o deslocamento de materiais como munições, alimentos e 

equipamentos de primeiros socorros necessários. Por ser uma operação de 

apoio e não obter os méritos das batalhas ganhas, os grupos logísticos 

militares trabalhavam quase sempre em silêncio (Novaes, 2014, p.31).  

Assim como na Segunda Guerra, as empresas também necessitavam 

transportar seus produtos entre distribuidores e clientes, realizar a compra e 

estocagem de materiais em quantidades que suportassem o ritmo da produção 

e da demanda e manter estoques de produtos acabados para atender as 

variações de mercado. Porem, os executivos, considerava a logística como 

uma operação de apoio, que não agregava nenhum valor, um setor que era 

supervisionado por outros departamentos e atuava de forma reativa e não 

proativa. (Novaes, 2014). 

Segundo Resende (2014) acredita que uma das alternativas para a 

melhoria das problemáticas dos modais no Brasil, seria incentivar a 

intermodalidade no transporte, dando o fim no sistema de concorrência entre 

os modais na aquisição de fretes e custos de transporte.  

Segundo Slack (2009) do ponto de vista das operações individuais 

dentro da cadeia de suprimentos, uma das questões chaves [e como elas 

devem administrar seus relacionamentos com seus fornecedores e 

consumidores imediatos]. O comportamento de toda a cadeia de suprimentos 

imediatos é afinal de contas, construído de relacionamentos que são formados 

entre pares individuais da cadeia. É importante, dessa forma, ter um quadro de 

referencias que nos ajude a compreender as diferentes maneiras pelas quais 

os relacionamentos de cadeia de suprimentos podem ser desenvolvidos. 
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MOURA, Reinaldo Serviços Logistico: Supply Chain. Imam Logística 2014 Artigo -  Últimos 5 anos
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BALLOU, Ronald H.
Logística Empresarial: transportes, administração de 

materiais e distribuição fisica.
1993 Livro -  Classico

BALLOU, Ronald H.
Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ logística 

empresarial. 5 Edicao
2006 Livro -  Classico

FLEURY, P. Logística Empresarial: A Perspectiva Brasileira. 2000 Livro -  Classico
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2009 Livro -  Últimos 7 anos

ARBACHE, Fernando Saba
Gestão de Logística, Distribuição e Trade Marketing. 4 

Edicao
2011 Livro -  Últimos 7 anos

NOVAES, Antonio Galvão.
Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. 4 

Edicao
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AMBEV Site Ambev: Logística. 2015 2015 Site   

FLEURY, P. 
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