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1. RESUMO 
 
Esse trabalho tem por objetivo analisar a importância do controle de sistema do fluxo de veículos de 
uma empresa de transporte. Pretende-se ainda analisar a importância da gestão estratégica dos 
recursos materiais para uma empresa; diferenciar Supply Chain Management – SCM de logística. A 
metodologia adotada permite classificar a pesquisa como exploratória, com coleta de dados a partir 
de levantamento bibliográfico. No contexto de uma empresa de transportes, vislumbra-se a grande 
relevância da logística, que se revela como enfoque da empresa moderna. Isso porque, em seu 
contexto, ela surge como sendo um processo que abrange tanto o planejamento como a 
implementação e posterior controle, de forma eficiente,da armazenagem e do fluxo de produtos, 
considerando desde a origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender os anseios dos 
consumidores. Outro aspecto que também restou demonstrado é que o transporte consiste tão 
somente em uma das etapas da logística, que abrange, além dele, inserido na etapa de distribuição, 
o suprimento e o apoio à manufatura. 
 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, há que se destacar que, conforme Makelainen (2006), a 

empresa que, na atualidade, adquirirá maior expressividade no mercado, revelando-

se como sendo mais competitiva do que seus concorrentes, é aquela que buscar 

adotar melhores práticas quanto ao trato dos recursos empresarias, quais sejam, os 

recursos humanos, financeiros, administrativos, mercadológicos e materiais. Trata-

se, pois, na percepção do autor, de decisão que tange à melhor condução dos 

negócios como fundamental para o seu posicionamento no mercado.  

Felippes (2009) também dá importante contribuição a respeito, ao anotar que 

esta opção por trilhar um caminho estratégico está relacionada à decisão entre os 

diversos elementos relacionados a sua competitividade. Envolve, portanto, a opção 

por linhas de ação e setores competitivos e a priorização de atividades, de nichos de 

mercado, de públicos, de linhas de serviços e de produtos, dos tipos de clientes a 

serem atendidos... enfim, são várias as decisões a serem tomadas.  

Em complementação, Maximiano (2009) expõe que estas decisões adentram, 

também, à esfera dos recursos financeiros da empresa.  

Nesse sentido, conforme Felippes (2009), para que se estabeleça uma boa 

gestão estratégica, com vivência de vantagens competitivas sustentáveis e, 

consequentemente, o crescimento de seu valor, a empresa deve identificar uma 

disciplina de valor, que se mostre condizente com as oportunidades de mercado e 

com a sua estrutura interna.  

Desse modo, segundo Felippes (2009), no aspecto da estrutura interna, é 

preciso que a empresa saiba identificar e desenvolver as suas competências para 



 

que possa nelas investir, de modo que seja capaz de atender as demandas atuais e 

futuras da estratégia que for adotada. 

Analisando as percepções até aqui relatadas, tem-se que a implementação de 

uma gestão estratégica na empresa guarda relação com aspectos relacionados aos 

ambientes interno e externo à empresa, revelando-se, desse modo, caráter dual na 

identificação das alternativas e tomada de decisão. 

Diante disso, direcionando a atenção para o trato da empresa dos seus 

recursos materiais, dispõe Felippes (2009) que o custo logístico pode atingir, em 

média, até cerca de 30% do valor das vendas, a depender do setor no qual a 

empresa está inserida, de sua localização geográfica, da relação que é estabelecida 

entre a distância na qual os produtos estão localizados, o seu valor e a sua 

pesagem, dentre outros elementos.  

Diante disso, na visão do autor, a importância estratégica da logística 

decorreria do fato de que o sistema logístico deve ser contemplado como sendo o 

responsável pela movimentação dos produtos e dos materiais, o que ensejaria, com 

isso, a sua exploração pelos gestores visando a redução de custos e de prazos, 

melhoria da qualidade e do nível dos serviços e agregação de valores que possam 

funcionar para diferenciar e fortalecer a posição competitiva da empresa no mercado 

(FELIPPES, 2009). 

Tendo sido estabelecidas tais considerações acerca da gestão estratégica 

dos recursos empresariais, dentre eles, os recursos materiais, como elemento 

competitivo para as organizações contemporâneas, será o sub capítulo seguinte 

destinado a abordar aspectos relativos à logística. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Esse trabalho tem por objetivo analisar a importância do controle de sistema 

do fluxo de veículos de uma empresa de transporte. Pretende-se ainda analisar a 

importância da gestão estratégica dos recursos materiais para uma empresa; 

diferenciar Supply Chain Management – SCM de logística. 

 



 

4. METOLOGIA  

 

A pesquisa bibliográfica, segundo Vergara (2013), é aquela realizada a partir 

de material que já foi objeto de publicação anterior. Trata-se, pois, de pesquisa 

pautada em fontes já analisadas, sendo estas, conforme a autora, do tipo primárias 

ou secundárias. 

Esse artigo foi elaborado a partir de fontes secundárias, somente, 

considerando livros, artigos científicos, teses e dissertações que tratem aspectos 

relacionados ao tema sob estudo. 

A pesquisa exploratória, segundo Prodanov e Freitas (2013) permite um 

aprofundamento da temática sob análise. Isso porque, conforme os autores, por 

meio desse tipo de pesquisa é possível reunir maior quantidade de informações 

acerca do assunto investigado, proporcionando, assim, o seu delineamento e 

definição. Trata-se, pois, a seu ver, de pesquisa que facilita a delimitação do tema 

da pesquisa. 

Para Gil (2010), o principal objetivo da pesquisa exploratória é, pois, 

aprimorar ideias ou descobrir intuições. Em contrapartida, sustenta o autor que as 

pesquisas descritivas buscam descrever características em relação a determinado 

fenômeno ou população. 

A importância da escolha dessa tipologia de pesquisa é ressaltada pelo fato 

de que, com o desenvolvimento tal como aqui se mostrou delineado, será possível 

obter resultados tanto de ordem teórica como prática, tornando possível, assim, a 

análise que se pretende realizar, proporcionando meios de responder a problemática 

evidenciada. 

A abordagem do problema é qualitativa porque se está diante de um objeto de 

estudo que não enseja quantificação, bastando tão somente a análise de conteúdo 

para se cumprir os objetivos estabelecidos para a pesquisa (MINAYO, 2010). 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 
 

5.1. A Logística 

 

Chiavenato (2010), por sua vez, aponta para a organização como sendo uma 

entidade social que tem em sua composição pessoas que trabalham unidas, 



 

apresentando uma estrutura deliberada em divisão de trabalho para que se possa 

atingir um objetivo comum.  

Já Meireles (2003, p. 46) a contempla como um “[…] conjunto articulado de 

pessoas, métodos e recursos materiais, projetado para um dado fim e balizado por 

um conjunto de imperativos determinantes (crenças, valores, culturas etc.)”. 

Em outras palavras, deve-se considerar a organização como sendo o 

somatório de máquinas e equipamentos, reunindo, também, os recursos financeiros, 

as pessoas que integram o negócio, as rotinas administrativas, dentre outros.  

Para Martins e Assaf Neto (1985), tratam-se estes dos recursos empresariais, 

que pode ser subdivididos nas seguintes classes: recursos financeiros, que se 

voltam para a gestão das finanças empresariais; recursos humanos, que versa sobre 

a gestão das pessoas que integram o ambiente interno da organização 

(colaboradores); recursos mercadológicos, atinentes à administração mercadológica; 

recursos administrativos, relativos à administração em geral; e recursos materiais, 

cujo objeto é a administração da produção. Destes, os recursos materiais são os que 

interessam para esse trabalho, tendo em vista estarem eles relacionados com a 

administração de materiais, objeto do presente estudo. 

Segundo Chiavenato (2010), a administração de materiais consiste em reunir 

os materiais que são necessários para o desempenho da atividade empresarial no 

local certo, na quantidade certa e no tempo certo, pondo-os à disposição das 

diversas áreas que integram o processo produtivo. 

De acordo com Martins (2011), a administração dos recursos materiais 

abrange a sequência de operações que se inicia com a identificação do fornecedor, 

no momento da compra do bem, seguindo-se em seu recebimento, no transporte 

interno realizado e no acondicionamento, contemplando, também, o transporte que é 

feito durante o processo produtivo, a sua armazenagem como produto acabado e a 

distribuição para o consumidor final. Nesse contexto, pois, é que se insere a noção 

de logística. 

Inicialmente, é necessário destacar que o conceito de logística não é 

contemporâneo.  

De acordo com Christopher (1999), nas civilizações antigas, as dificuldades 

existentes em relação à movimentação das mercadorias, bem como o próprio ato de 

aquisição das mesmas, tornavam inviáveis quaisquer tentativas de se estabelecer 

um comércio mais lucrativo. Isso porque, conforme o autor, mesmo se estando em 



 

área com abundância de alimentos e bens de consumo, a comercialização destes 

itens era difícil em função da localização dispersa, além de ser esporádica a sua 

obtenção, pois somente disponível em algumas épocas do ano.  

Sustenta, ainda, o autor que, em algumas vezes, era necessário consumir as 

mercadorias imediatamente, ou, então, transportá-las a vários locais até o seu 

armazenamento final (CHRISTOPHER, 1999).  

De acordo com Leite (2006), já na Antiguidade os líderes militares faziam uso 

de seus princípios em suas estratégias de guerra, tendo em vista que elas sempre 

ocorriam em terras distantes de sua região de origem. Segundo o autor, um 

minucioso planejamento sobre a finalidade da execução de tarefas logísticas era 

necessário para o transporte das tropas, dos armamentos e dos carros de guerra.  

Também nesse sentido é a lição de Carvalho (2006), segundo quem, na 

Antiguidade, a atividade logística se encontra relacionada com a coordenação e 

movimentação tanto das tropas, como dos armamentos e das munições utilizadas 

para vários locais, considerando o mais curto espaço de tempo possível e as piores 

condições.  

De acordo com Carvalho (2006), tais limitações eram causadas pelo fato de 

não existir um sistema de transporte e de armazenagem eficientes o bastante, sendo 

os indivíduos, nesse caso, obrigados a consumir somente o que se poderia 

transportar, correndo riscos, ainda, em decorrência do armazenamento de 

mercadorias perecíveis de forma inadequada e por longos períodos.  

Estes fatores, conforme o autor, obrigavam as pessoas a fixarem as suas 

moradias em locais próximos aos centros produtivos, bem como a consumirem 

somente uma pequena parte das mercadorias a que tinham acesso (CARVALHO, 

2006). 

Revela-se, desse modo, a partir da visão de Christopher (1999), Leite (2006) 

e Carvalho (2006), que a atividade logística passou a ser evidenciada como 

necessidade diante de um cenário que apresentava limitações para a aquisição, 

guarda e manutenção das mercadorias. 

Sustente-se ainda que, diante de tal condição, os postos comerciais se 

transformavam em vilas e depois em cidades. Os pedidos dos comerciantes eram 

atendidos pelos caixeiros-viajantes, sendo que estes demoravam meses para 

chegar aos postos comerciais. Com o aumento da demanda pela formação de 



 

aglomerações humanas, criou-se, então, um novo canal (o catálogo), com o 

surgimento em período posterior das lojas especializadas(ARAÚJO et al., 2013). 

Somente a partir do século XX é que teriam surgido os supermercados, as 

lojas de departamentos, os shopping centers, o varejo de máquinas, o comércio 

eletrônico etc., contribuindo, assim, para a formação de nichos de consumidores que 

apresentam necessidades diferenciadas entre si (LEITE, 2006).  

Durante a Segunda Guerra Mundial, empregava-se a logística no transporte 

maciço rodoviário. Após o seu fim, contudo, as empresas passaram a notar a 

importância de se manter um departamento de logística, tendo em vista que a 

demanda por serviços e produtos apresentava crescimento em ritmo acelerado. No 

final da década de 1960, as empresas passaram a demonstrar preocupação com a 

satisfação do cliente, o que as levou a adotar estratégias de modo a proporcionar a 

sua obtenção (CARVALHO, 2006).  

Em período posterior, nos anos 70, sustenta Leite (2006) que se 

experimentou uma consolidação de conceitos relativos à administração dos recursos 

empresariais materiais, como foi o caso do MRP (Material Requirements Planning), 

que diz respeito ao planejamento de necessidades de materiais. Trata-se, conforme 

o autor, de um sistema lógico de cálculo aplicado na conversão da previsão de 

demanda em programação sobre a necessidade estabelecida para cada um de seus 

componentes.  

Já Ballou (2006), considerando todos os componentes pertencentes a certo 

produto, bem como os prazos que se têm pra que se possa obter cada um deles, 

torna-se possível, considerando o delineamento de uma visão de futuro das 

necessidades existentes, estimar quando e quanto é preciso que se obtenha de 

cada um dos itens para garantir o suprimento dos estoques de forma adequada, de 

modo que não falte e nem sobre, inviabilizando o atendimento das necessidades 

produtivas.  

Novaes (2007), a seu turno, sustenta que, em meados da década de 1990, a 

logística passou a ser contemplada no país a partir do evento “Custo Brasil”, que a 

ela atribuía a condição de vantagem competitiva empresarial. Desde então, 

conforme o autor, passou-se a contemplá-la como uma matéria ideal para que se 

possa obter o lucro em função da redução de custos experimentada em relação ao 

transporte, à localização e à estocagem de produtos.   



 

Diante disso, ainda segundo Novaes (2007), tem-se que, nos últimos anos, a 

logística vem experimentando mudanças, sendo, atualmente, contemplada como 

essencial para as práticas empresariais em busca de uma atuação eficiente, eficaz e 

de qualidade da cadeia produtiva de produção integrada. Sua mais marcante 

atuação é, pois, no Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain 

Management).  

Sobre esse aspecto, porém, se analisará mais detidamente no subcapítulo 

seguinte. 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Supply Chain Management – Scm X Logística: Diferenças e 

Aproximações 

 

Conforme Fleury (2007), o conceito de Supply Chain Management– SCM 

abrange o esforço de coordenação dos vários canais de distribuição existentes no 

contexto organização, realizado pela integração de processos de negócios e 

interligação de seus participantes por meio da administração compartilhada de 

processos-chave.  

Em sua dinâmica, conforme o autor, envolve todos da cadeia produtiva, 

contemplando desde o fornecedor inicial das matérias-primas a serem utilizadas até 

o consumidor final (FLEURY, 2007).  

Deve-se, porém, consignar que, ainda segundo Fleury (2007), muito embora 

se trate de um conceito que tenha começado a se desenvolver no início dos anos 

90, a implementação de um SCM enseja desafios e dificuldades, o que limita a sua 

adoção pelas organizações. 

Importante contribuição sobre o conceito também é encontrada em Araújo et 

al. (2013), que sustenta que, muito embora não se tenha unanimidade, as tentativas 

de definição do SCM apresentam quatro elementos em comum.  

São eles: a SCM contempla a cadeia de suprimentos em toda a sua extensão, 

indo do fornecedor inicial de matérias-primas até o consumidor final, agindo na 

integração e coordenação dos vários estágios intra e interorganizacionais existentes; 

abrange várias organizações independentes entre si; engloba um fluxo bidirecional 

de produtos (serviços e materiais) e informações; e visa o fornecimento de valor 



 

elevado para os fornecedores, que é proporcionado pelo uso apropriado dos 

recursos empresariais, revelando, com isso, a possibilidade de construção de 

vantagem competitiva para toda a cadeia (ARAÚJO et al., 2013). 

Diante disso, verifica-se, atualmente, como bem exposto pelo autor, uma 

abordagem do SCM que se pauta em quatro elementos em comum, revelando-se, 

desse modo, a sua organização quando tais aspectos puderem ser 

identificados(ARAÚJO et al., 2013). 

Conforme alerta Ballou (2006), contudo, não se deve confundir SCM com 

logística. Isso porque o SCM surge como espécie de evolução natural da logística. A 

mesma noção é tida por Novaes (2007), que aponta que o SCM consiste na quarta 

das quatro fases em que se divide a logística. É a mais recente, e se caracteriza 

pela integração estratégica proporcionada à logística, configurando-se no momento 

em que esta passa a ser tratada pelas organizações como estratégia para 

construção de vantagem competitiva e indução de novos negócios.  

De acordo com o autor, os motivos básicos para se firmar esta nova 

perspectiva estão relacionados à globalização e ao aumento evidenciado da 

competição entre as empresas (NOVAES, 2007). 

Segundo Ballou (2006), a definição dada pela Council of Logistics 

Management – CLM para um e outro termo bem expõe as diferenças existentes 

entre eles.  

Enquanto a SCM é contemplada como a gestão e o planejamento de todas as 

atividades que estão envolvidas na identificação de fornecedores, no ato de 

comprar, produzir e gerenciar as atividades logísticas, abrangendo, de igual modo, a 

colaboração e coordenação dos parceiros do canal, assim considerados os 

intermediários, fornecedores, clientes e provedores de serviços, a logística é 

apresentada como uma parte do processo da cadeia de suprimentos responsável 

pelo planejamento, implantação e controle do fluxo eficaz e eficiente das matérias-

primas, do estoque em processo, dos produtos acabados e das informações a eles 

relacionadas, visando o atendimento dos requisitos dos clientes (BALLOU, 2006). 

Desse modo, a logística é, ao mesmo tempo, parte integrante do SCM e fator de 

origem do mesmo (ARAÚJO et al., 2013).. 

Segundo Araújo et al. (2013), a base do gerenciamento logístico integrado se 

encontra fincado na relação estabelecida entre cada fase do processo. Na medida 



 

em que há um deslocamento dos produtos e materiais para o cliente, contudo, deve-

se adotar princípios da otimização.  

Conforme o autor, o objetivo é maximizar o serviço prestado ao cliente, 

reduzindo, ao mesmo tempo, os custos suportados e os ativos que são detidos no 

fluxo logístico. No desempenho de tais atividades, ainda de acordo com o autor, a 

tecnologia da informação desempenha função estratégica, atuando no 

processamento de todas as informações que se mostraram necessárias ao longo da 

cadeia (ARAÚJO et al., 2013).  

Estabelece-se, desse modo, como forma de fazer com que o serviço prestado 

ao cliente receba o foco no sentido de se buscar atender os seus requisitos, 

revelando a logística, a um só tempo, como restou demonstrado, como fator de 

origem do SCM e como parte integrante deste (ARAÚJO et al., 2013). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto de uma empresa de transportes, vislumbra-se a grande 

relevância da logística, que se revelacomo enfoque da empresa moderna. Isso 

porque, em seu contexto, ela surge como sendo um processo que abrange tanto o 

planejamento como a implementação e posterior controle, de forma eficiente,da 

armazenagem e do fluxo de produtos, considerando desde a origem até o ponto de 

consumo, com o objetivo de atender os anseios dos consumidores.  

Outro aspecto que também restou demonstrado é que o transporte consiste 

tão somente em uma das etapas da logística, que abrange, além dele, inserido na 

etapa de distribuição, o suprimento e o apoio à manufatura. 
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