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1. RESUMO 

A situação atual de alta competitividade das empresas e o aumento da 
expectativa dos consumidores em relação à qualidade de produtos e serviços 
faz com que as corporações procurem cada vez mais o melhoramento do seu 
processo visando o máximo de produtividade e qualidade e o mínimo de perdas 
e custos. Este artigo tem como objetivo apresentar uma tabela comparativa das 
vantagens de diferentes materiais de pallets, bem como uma coleta de dados 
para pesquisa acadêmica sobre um estudo do uso de pallets dentro de empresas 
a fim dos dados coletados atendam às necessidades do processo de análise por 
meio de uma pesquisa exploratória. Para a execução dos estudos, fez se a 
utilização de um questionário estruturado em conjunto com a pesquisa 
exploratória. Tomando-se como base 25 empresas situadas na zona leste e 
oeste de São Paulo durante o 1° semestre de 2017. Buscou-se na pesquisa, a 
análise das vantagens oferecidas na utilização de pallets de plásticos e de 
madeira. Para atingir tal objetivo este artigo está estruturado da seguinte forma: 
o primeiro tópico faz desenvolvimento a temática, o segundo e o terceiro 
definirão uma breve definição de pallets, características e suas aplicações, o 
tópico 4 a análise comparativa entre os mesmos, o tópico 5 a elaboração do 
questionário, o tópico 6 mostrará os resultados adquiridos da pesquisa 
exploratória, finalizando no tópico 7 com considerações finais e referências 
bibliográficas. 
PALAVRAS CHAVES: Pallet, Análise comparativa, estudo de caso. 
 

2. INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, as empresas buscam preços competitivos de mercado, 

uma das estratégias para isto, é a redução do custo. Logo as empresas estão 

verificando constantemente seus processos de produção, expedição, 

administrativos e buscando sempre novas tecnologias no mercado com intuito 

de reduzir custos e desperdícios, nessa circunstância é necessário o 

aperfeiçoamento contínuo de práticas de gestão, e isto inclui um bom 

planejamento empresarial. (SILVA et al., 2012). 

Entretanto, para muitas empresas obterem uma boa parcela de suas 

vendas, não são necessários somente preços competitivos, mas também uma 

marca forte e ter influência no seu campo de segmentação de mercado, para 

isto, precisa-se investir em estratégias de marketing, que incluam a preocupação 

com o bem estar do o meio ambiente e a sociedade como um todo.  

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo a necessidade de achar soluções de 

baixo custo e com menor impacto ambiental possível buscando a maior 



preservação do meio ambiente em que vivemos. Neste estudo será apresentada 

uma análise comparativa entre pallets de madeira e de plástico e um estudo de 

caso fundamentado em uma pesquisa com coletas de dados através de 

questionário estruturado, não probabilístico com respostas obtidas da 

conveniência do autor sobre pallets para compreender do porquê da utilização 

do mesmo pela empresa e seu conhecimento perante aos demais. 

4. METODOLOGIA  

 A construção deste estudo será baseada em uma metodologia de 

pesquisa e em um estudo exploratório qualitativo com amostras não 

probabilísticas de acordo com a facilidade do autor, que de acordo com Ferrari 

(1974), o método científico é um traço característico da ciência, constituindo-se 

em instrumento básico que ordena, inicialmente, o pensamento em sistemas e 

traça os procedimentos do cientista ao longo do caminho até atingir o objetivo 

científico preestabelecido. Para Marconi (1999), o questionário se trata de: 

“Instrumento de coleta de dados constituído por uma série de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito”. Os dados foram coletados por meio de 

questionário estruturados, significando um procedimento formal na obtenção de 

informações por meio das respostas dos atores sociais.  

Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa exploratória durante o 1° 

semestre de 2017 com 25 empresas por empresas localizadas na zona leste e 

oeste de São Paulo com a utilização de um questionário estruturado sobre os 

principais pallets usados em armazéns, indústrias, transportadoras, alfândegas 

e entre outros locais que necessitam de transporte rápido e eficaz. 

5. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

5.1. Logística 

A logística não se baseia apenas transporte, ela faz parte de um conjunto 

de operações, desenvolvimento, aquisição, armazenamento, transporte, 

distribuição, manutenção e despacho de material, relaciona-se ao suporte e a 

estruturação de um planejamento que se dividi em subsistemas de atividades. 

(BALLOU, 1993). 

 

 



5.2. DEFINIÇÃO DE PALLET 

Plataforma disposta horizontalmente onde pode ser fabricado de um 

estrado de madeira, metal ou plástico e que tem a finalidade o arranjo e 

agrupamento de matérias em sua superfície como uma carga unitizada, 

possibilitando sua movimentação, estocagem e transporte como elemento de 

otimização logística. (BANZATO, 1997) 

Sua origem se deu na Segunda Guerra mundial e foi desenvolvido com a 

finalidade de um alicerce logístico, dando suporte no transporte, manuseio, 

armazenagem e suporte de cargas. O pallet possui dois fundadores, são eles: 

George Raymond e Bill House foram dados a eles a patente em 07 de novembro 

de 1939 com o nome de Lyon Iron Works sendo utilizada na segunda guerra 

mundial posteriormente. (TREBILCOCK, 1945) 

Figura 1 - Tipos de pallet 

 

Fonte: (OPERAOLNE, S.d) 

A seguir algumas características deste equipamento. 

5.3. Características e tipos 

Os pallets são peças essenciais na representação de qualquer armazém, 

onde, apresentação características funcionais relevantes a otimização de 

espaço e tempo dentro do almoxarifado. 

Segundo (MOURA, 2000), existem diversas características de pallets e 

diferentes usos, a seguir na Tabela 1, serão apresentadas algumas das mesmas:  

Tabela 1:Caracteristicas dos pallets 

 
 

 

 

 

Fonte: (Adaptado de MOURA, 2000) 

Cativo Descartável Reutilizado Reversível

PALLET

São pallets que após 

passarem por 

inspeções e reparos 

podem voltar a serem 

utilizados com 

múltiplos ciclos.

Onde o ciclo de uso 

do pallets se encontra 

nos limites de uso da 

empresa, ou seja, 

pallets que foram 

feitos para durar.

São pallets destinados 

a serem descartados 

com apenas um ciclo 

de uso.

Apresenta plataforma 

superior e inferior a 

serem utilizadas 

igualmente.



O tamanho padrão de pallet varia internacionalmente, pois cada país 

possui diferentes normas técnicas na regulamentação dos mesmos, isso se 

explica porque muitas empresas e organizações apresentam centenas de 

diferentes medidas de pallets a mercê de evitar desperdício, esforços extra, 

menor custo, menos retrabalho, menos reposição, chegando à tarefa final com 

custo benefício que melhor lhe convém. A Tabela 2 apresenta modelos de 

medidas de Pallets utilizados internacionalmente: 

Tabela 2: Dimensões dos pallets universais 

 

Fonte: (MOURA, 2000) 

5.4. Vantagens da utilização de pallets na movimentação de 

materiais  

Segundo Kliemann (1999) e Secex (2003), O uso de pallets para 

movimentação de mercadorias já estão entre a mais conhecida mundialmente. 

A seguir apresentam-se as vantagens de sua utilização:   

 Melhor aproveitamento de espaço de estocagem; 

 Aumento de segurança; 

 Compatibilidade com o meio de transporte; 

 Redução de tempo de manuseio da carga (Controle, carga, descarga, 

embalagem, rotulagem); 

 Controle de roubo e extravio. 

 

5.5. Análise comparativa entre os pallets de plástico e de 

madeira 

Após analisar as principais características dos pallets citados 

anteriormente foi desenvolvida uma tabela para auxiliar na tomada de decisão 

na utilização de pallets e suas respectivas vantagens. A tabela desenvolvida 

(Tabela 3) funciona da seguinte forma: no lado esquerdo da tabela estão 

localizados os tópicos abordados e no lado direito estão os aspectos presentes 

Comprimento (m) Largura (m) Padrão

1,20 1,00 ISO e PBR PALLET (Brasil) 

1,20 0,80 EURO PALLET

1,10 1,10 USA/ JAPAN PALLET



das configurações dos pallets em estudo (madeira e plástico). Ao final, o pallet 

que se adequar melhor a suas necessidades será potencialmente o pallet ideal 

para a empresa. 

Tabela 3 – Analise comparativa entre pallets de madeira e plástico 

 
Fonte: Os autores (2017) 

6. RESULTADOS 

6.1. Processo de coleta de dados 

Fez a utilização de uma pesquisa cujo foco central é o conhecimento e a 

utilização dos pallets no processo dentro de uma empresa objetivando coletar 

dados de um grupo de respondente.  

Oliveira (1997, p. 165), afirma que um questionário deve apresentar as 

seguintes características:  

 Deve ser a espinha dorsal de qualquer levantamento; 

 Deve reunir todas as informações necessárias (nem mais nem 

menos); 

 Deve possuir linguagem adequada. 

A partir disto foi criado um questionário estruturado Tabela 4, a fim de 

atingir o objetivo deste trabalho: 

MADEIRA PLÁSTICO

Preço De R$30 à R$60 De R$150 à R$ 200

Modo de produção Madeira Plástico reciclável

Peso que resiste Alta resistência Resistência moderada

Dimensões Pequenas oscilações Exatas

Higienização Propicia a proliferação de fungos, bactérias e doenças Imune a proliferação de fungos e fácil lavagem

Transportes de produtos em 

geral

Não apropriado ao transporte de alimentos, medicamentos e em 

câmeras frigorificas 
Sem restrições

Durabilidade - Ciclo de vida Descartável em 1 ano ou no máximo até 3 anos Próximo há 10 anos

Documentação exportação
Em certas exportações adquire-se a necessidade de documentar 

a (NIMF 15 - Normas internacionais de Medidas Fitossanitárias)
Sem necessidades de documentações extras e tratamentos

Co2 -
O seu peso menor implica em menor consumo de CO2 na 

movimentação de mercadoria

Rastreabilidade - Usam-se chips RFID, códigos de barras

Reciclagem Apenas parte do material quando não totalmente descartável 100% Reciclável

Meio Ambiente Sua produção é feita a partir do corte de árvores Utilização de materiais recicláveis 

Manuseio 
Pesado, e se mal cuidado pode apresentar fagulhas passiveis de 

ferirem quem os utiliza 
Fácil manuseio devido seu baixo peso

Vantagem Competitiva Preço Durabilidade - Ciclo de Vida



Tabela 4 – Questionário Estruturado 

Fonte: Os autores (2017) 

A partir dos resultados obtidos, fez se a análise dos mesmos e chegou-se 

à conclusão das seguintes características de interesse. 

 

6.2. RESULTADOS DA PESQUISA  

Após a coleta de dados passou-se então a etapa de tratamentos dos 

dados, onde, fez-se a análise dos mesmos por meio de gráficos onde serão 

apresentados os resultados as respostas dos questionários dadas pelas 

empresas. 

O Gráfico 1 permite a comparação entre a resposta do tipos de pallets 

utilizados nas empresas. 

Gráfico 1 – Gráfico de qual o tipo de pallet utilizado pela empresa? 

 

Fonte: O autor (2017) 

O Gráfico 1 permite a comparação entre os tipos de pallets utilizados pelas 

empresas em comparação aos demais modelos existentes, onde, 79% fazem 

79%

21%

0% 0%

Qual o tipo de pallet utilizado pela sua 
empresa ?

Madeira Plástico Metal Papelão

Perguntas Respostas

  Qual tipo de pallet usado em sua empresa? 

  O entrevistado tem conhecimento das vantagens

oferecidas pelos demais tipos de pallets? 

  Caso a resposta da pergunta anterior seja sim, o

porquê da não utilização do mesmo?
Resposta Subjetiva

  O entrevistado optaria por uma troca caso

possível?

  Na opinião do mesmo quais aspectos tonam a

aquisição de um pallet mais vantajoso (podendo

escolher até 2 aspectos).

 Fácil Manipulação

 Peso que resiste

 Custo de Manutenção

 O preço

 A vida útil

 Fácil higienização

 Feito de materiais reciclados

 Sim  Não

 Sim  Não

 Sim  Não  Tavles



uso dos pallets de madeira e 21% de pallets de plástico. Na pesquisa não se 

encontraram empresas que fazem o uso de pallets de papelão e metal. 

O Gráfico 2 visa compreender se a empresa tem conhecimento das 

vantagens oferecidas pelos demais pallets concorrentes permitindo a 

comparação entre a resposta do tipos de pallets utilizados nas demais empresas. 

Gráfico 2 – Conhecimento das vantagens oferecidas aos demais pallets 

 

Fonte: O autor (2017) 

O Gráfico 2 permite a comparação entre respostas do conhecimento das 

vantagens oferecidas pelos demais pallets não utilizados pela empresa onde 

60% diz não conhecer e os outros 40% conhecem. 

O Gráfico 3 visa entender se a empresa com o conhecimento ou não das 

vantagens oferecidas pelos demais pallets se os trocaria os que já possuem por 

outros que possam ser mais vantajosos ou se manteria os que já possui. 

Gráfico 3 – Possibilidade de troca de pallets em sua empresa 

 

Fonte: O autor (2017) 

O Gráfico 3 permite a comparação entre respostas com o conhecimento 

ou não das vantagens oferecidas pelos demais pallets se os trocaria os que já 

40%

60%

Você conhece as vantagens oferecidas pelos 
demais pallets ?

SIM NÃO

8%

80%

12%

Em posse das vantagens dos demais pallets, 
você os trocaria por um de outro material ?

SIM NÃO TALVEZ



possuem por outros que possam ser mais vantajosos ou se manteria os que já 

possui, onde, 80% manteria os que já possuem, 8% trocariam e 12% ficaram 

com a opção “Talvez”. 

O Gráfico 4 tem por objetivo final compreender o aspecto mais vantajoso 

de um pallet em relação aos demais, a empresa podia fazer o uso de até duas 

alternativas.  

Gráfico 4 – Qual aspecto torna um pallet mais vantajoso? 

 

Fonte: O autor (2017) 

O Gráfico 4 permite a comparação dos aspecto mais vantajoso de um 

pallet em relação aos demais segundo as empresas, onde 56% (24% preço, 12% 

custo de manutenção e 20% peso que resiste) dos aspectos escolhidos como 

mais vantajosos representam os as características do pallet de madeira em 

contra partida 44% (36% vida útil, 4% fácil manipulação e 4% por ser feito de 

materiais reciclados) dos aspectos representam as características do pallet de 

plástico, sendo que fácil higienização reapresentou 0% dos entrevistados.  

Com base nos resultados gerados a partir dos gráficos, iniciou-se a 

análise de resultados. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo apresentou-se a função deste equipamento e a sua 

importância para um armazém, foi mostrado também as suas peculiaridades e 

24%

36%

12%

4%

20%

0%

4%

0%

Qual aspecto torna um pallet mais 
vantajoso?

Preço

Vida útil/
Durabiliade
Custo de
manutenção
Fácil manipulação

Peso que resiste

Fácil higienização

Feito de materias
reciclados



diferenças dimensionais de acordo com cada pais. Este equipamento pode ser 

feito basicamente de 4 matérias-primas: madeira, plástico, metal e papel. 

Foi construído um quadro comparativo confrontando as características do 

pallet de madeira e de plástico, aparente o quadro mostrou o pallet de plástico 

como sendo o mais vantajoso, pelo ponto de vista ecológico e de vida útil. 

Entretanto de acordo com a pesquisa que foi realizada neste estudo com 25 

empresas, mostra que as empresas acham o pallet de madeira mais vantajoso, 

pois elas priorizam as seguintes características: preço, custo de manutenção e 

peso que resiste. 

 Os dados também mostram que 79% das empresas usam pallet de 

madeira e observou-se também que apesar 60% das empresas de não 

conhecerem as vantagens competitivas dos demais pallets, muitas empresas 

preferem por não trocar e manterem os que já possuem. Os outros 40% que 

conhecem as vantagens dos demais pallets, mas não fazem a utilização do 

mesmo dizem que o custo do de madeira é o mais viável, que garante uma boa 

resistência, que trabalham com os pallets em boa conservação, que não 

trabalham em lugares abertos o que prolonga a vida útil, pois ficam livre de 

sujeiras externas e chuva. 

Concluindo que apesar das diversas vantagens indiscutíveis do pallet de 

plástico, os aspectos vantajosos do pallet de madeira atende de melhor as 

empresas atuais, sendo assim apesar de todas as suas desvantagens 

ambientais este item continuará presente nos armazéns. 
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