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1. RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo principal, identificar vantagens no processo de distribuição, 
que a terceirização pela contratação de operadores logísticos pode trazer para a empresa que opta 
por esses serviços, para atingir esse objetivo da pesquisa, primeiramente, fez-se uma pesquisa 
bibliográfica e, na busca da confirmação da teoria na prática, realizou-se um estudo de caso. Que 
mostra claramente que a terceirização trouxe uma redução de custos fixos, maior rapidez no serviço, 
disponibilidades de informações em tempo real para seus clientes. No decorrer desta pesquisa 
confirmou-se desde as primeiras definições de (BALLOU, 2006) que a terceirização dos serviços 
logísticos oferece para as empresas uma vantagem estratégica relacionada à redução de custos, 
acesso a novas tecnologias e habilidades gerenciais, vantagem competitiva perante o aumento da 
concorrência no mercado, contratação de empresas especializadas na prestação de serviços 
logísticos, oferecendo maior segurança e confiabilidade tanto aos consumidores quanto a empresa 
contratante, dessa forma, pode-se dizer que o objetivo geral e os objetivos específicos desta 
pesquisa foram atingidos, pois a terceirização de operadores logísticos é de fundamental importância 
para esse tipo de segmento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente a logística vem sendo considerado um grande diferencial 

competitivo a ser explorado pelas empresas, em decorrência do aumento da 

quantidade produtos e mercadoria que circulam dentro da cadeia composta por 

fornecedores, empresas e clientes, tornando assim, a logística  cada vez mais 

importante para atender as necessidades do mercado, para empresas não 

representa apenas uma vantagem competitiva, mas faz parte de uma estrutura e 

funcionamento do próprio  negócio. 

Estamos vivendo momento em que o mercado pela sua própria evolução 

calcada nos avanços tecnológicos, passou a apresentar exigências que fazem com 

que a empresas busquem novos comportamentos que possa atender a essa 

evolução e as novas exigências apresentadas, já que a sobrevivência no mercado 

esta baseada em fatores competitivos que podem criar diferenciação em relação aos 

concorrentes, dentre eles se destaca o processo de distribuição, que deve ter 

agilidade e flexibilidade, fazendo com que as empresas mudassem seu foco, 

passando a cuidar do que realmente faz de bom, quer seja produzir ou vender, 

deixando para outras efetuar o processo de suprimento e distribuição. 

Assim foi possível direcionar seus investimentos antes dividido com a 

manutenção de frotas próprias, para sua estrutura, treinamento, maquinas e 

equipamentos, criando condições mais favoráveis de atender aos novos anseios do 

mercado.  

3. OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é identificar quais as vantagens que podem 

ser obtidas com a escolha pela terceirização do processo de distribuição. 



4. MÉTODOLOGIA 

A metodologia é a descrição dos caminhos a serem traçados pelo 

pesquisador, direcionando suas ações através de fontes, ferramentas e formas de 

coleta e análise de dados para se atingirem os objetivos da pesquisa (MATTAR, 

1996).  

Com o propósito de atingir o objetivo do estudo, o presente projeto de 

pesquisa será delineado pela realização de um levantamento bibliográfico, que 

segundo Lakatos e Marconi (1985), ela visa colocar o estudante em contato direto 

com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto, a fim de estudá-lo, 

sendo, tratando-se do primeiro passo de toda pesquisa científica. Gil (1991), destaca 

ainda que pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

extraído preferencialmente de livros, revistas e jornais científicos. 

Posteriormente foi desenvolvido um estudo de caso em uma empresa do 

setor de E-commerce e, que na visão de Godoy (2006, p. 119), o estudo de caso é 

“uma descrição de um fenômeno bem delimitado, onde o interesse do pesquisador 

está mais voltado à compreensão dos processos sociais que ocorrem num 

determinado contexto do que às relações estabelecidas entre variáveis”.   

5. DESENVOLVIMENTO 

Aqui será abordado os assuntos que contribuirão para que os objetivos do 

presente trabalho possam ser atingidos, propiciando uma maior familiarização com 

os assuntos aqui tratados.  

O termo logística tem origem francesa, do verbo “loger” que significa alojar, 

terminologia utilizada pelos militares que compreendia as atividades do transporte ao 

abastecimento e alojamento das tropas (NOVAES, 2004) 

A logística adquiriu maior relevância durante a II Guerra Mundial, com a 

realização das operações militares, já que alcançava  todas as atividades 

desenvolvidas, quer seja, relativas à provisão e administração de materiais, pessoal 

e instalações, bem como da obtenção de prestação de serviços de apoio 

(Christopher, 2007). 

Na sua origem, o conceito de logística estava essencialmente ligado ás 
operações militares. Ao decidir avançar suas tropas seguindo uma 
determinada estratégia militar, generais precisavam ter, sob suas ordens, 
uma equipe que providenciasse o deslocamento, na hora certa, de munição, 
viveres, equipamento e socorro médico para o campo de batalha. Por se 
tratar de um serviço de apoio, sem o glamour da estratégia bélica e sem o 
prestigio das batalhas ganhas, os grupos logísticos militares trabalhavam 
quase sempre em silêncio. (NOVAES, 2004, p.31). 



Segundo Bowersx e Closs (2001, p. 19) “o termo logística não é específico 

dos setores privados ou público. Os conceitos básicos da administração logística 

são aplicáveis em todas as atividades de empresas privadas e públicas”. 

Para Chiavenato (1991, p.37) a logística é “uma atividade que coordena a 

estocagem, o transporte, os armazéns, os inventários e toda a movimentação dos 

materiais dentro da empresa até a entrega dos produtos ao cliente”. 

Segundo Ballou (2006) o objetivo da logística está em atender as 

necessidades dos clientes, reduzindo o lead time existente entre a produção e a 

demanda, fazendo com que os consumidores tenham serviços ou produtos onde 

desejarem e nas condições desejadas. 

O quadro abaixo apresenta de forma conceitual o processo de evolução da 

logística que ao longo do tempo. 

Quadro 1 -  Evolução da Logística 
FASES FAZE ZERO PRIMEIRA 

FASE 
SEGUNDA 

FASE 
TERCEIRA 

FASE 
QUARTA FASE 

Perspectivas 
dominante 

Administração 
de materiais  

Administração 
de materiais + 
Distribuição 

Logística Supply chian 
management 

Logística integrada 
ou estratégia (supply 
chain management 
+ Efficiente 
consumer 
responser) 

Focos -Gestão de 
estoques 
-Gestão de 
compras 
_ 
Movimentação 
de Materiais 

 - Otimização 
do sistema de 
transporte 

- Visão 
sistêmica da 
empresa  
- Integração 
através de 
sistemas de 
informação 

- Visão 
sistêmica da 
empresa e 
seus elos 
mais 
próximos 

 - Amplo uso de 
alianças 
estratégicas, 
subcontratação de 
canais alternativos 
de distribuição. 

Fonte: Adaptado de Ballou  (2006) 
 

Como pode ser observado no quadro acima, a logística teve suas atividades 

enriquecidas ao longo do processo de evolução, deixando de apresentar 

características técnicas e operacionais para ganhar conteúdos estratégicos capazes 

de atender as novas realidades e necessidades do mercado. 

5.2 A Logística Integrada 

Segundo Bowersox e Closs (2001 p.43), “a logística integrada é vista como a 

competência que vincula a empresa a seus clientes e fornecedores. O processo 

logístico tem duas ações inter-relacionadas: o fluxo de materiais e o fluxo de 

informações”. Isso verifica-se na figura abaixo. 

 

 



 

Figura 1:  A integração da logística 

 

Fonte:  Bowersox e Closs, (2001, p.44) 

Verifica-se que existe um funcionamento integrado entre o fluxo de materiais 

e o de informações de forma simultânea. Onde o primeiro se relaciona as decisões 

de movimentação, produção e estocagem, produtos dos produtos aos 

consumidores. Já o segundo tem início nos consumidores finais. Os fluxos de 

materiais e informações são completados de forma dinâmica, uma vez que os 

fornecedores estão ligados diretamente as áreas de suprimento, enquanto que os 

clientes interagem com a distribuição.  

2.2 Supply Chain Management 

 A gestão da cadeia de suprimento trata da integração dos conceitos de 

logística integrada com vistas a estreitar o relacionamento entre clientes e 

fornecedores com vistas a redução do tempo, da matéria prima utilizada no processo 

de fabricação e da melhoria do sistema de distribuição. 

A cadeia de abastecimento corresponde ao conjunto de processos 
requeridos para obter materiais, agregar-lhes valor de acordo com a 
concepção dos clientes e consumidores e disponibilizar os produtos para o 
lugar (onde) e para a data (quando) que os clientes e consumidores os 
desejarem (BERTAGLIA, 2009, p. 5). 

 A figura 2 demonstra claramente o conceito de SCM que trata da integração 

dos elos que formam a cadeia de suprimento. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2:  Supply Chain Management 

 

Fonte: Rodrigues (2000, p.109) 

Como pode ser visualizado, existe a completa interligação entre todas 

atividades que constituem a cadeia, contribuindo para a otimização de todo o 

processo, desde o suprimento ate a distribuição, fazendo com que as empresas 

possam mediante a integração atingir vantagens competitivas de forma continua. 

2.3 Modais de Transportes 

Ao se falar de modais de transporte não se pode deixar de apresentar 

conceitos a ele relacionado, onde  Ballou (1993, p.172) nos apresenta, o termo 

movimentação de materiais , definido como sendo: 

Transportar pequenas quantidades de bens por distâncias relativamente 
pequenas, quando comparadas com as distâncias na movimentação de 
longo curso executadas pelas companhias transportadoras. É atividade 
executada em depósitos, fábricas e lojas, assim como no transbordo entre 
modais de transporte (BALLOU, 1993, p. 172). 

Outro conceito que não se pode deixar de lado ao abordar a logística, 

transportes e a questão da distribuição física e na concepção de Ballou (1993, p.55) 

“trata da movimentação, estocagem e processamento de pedidos. É considerada a 

área mais importante porque absorve cerca de dois terços dos custos logísticos”. 

No Brasil são três as modalidades de transporte utilizadas para o transporte 

tanto de mercadorias quanto pessoas sendo: aquática, aérea e terrestre 

No quadro abaixo são apresentadas algumas características dos modais de 

transporte utilizados no Brasil. (Costa 2007, p 89). 

Quadro 2 – Características dos Principais Modais de Transporte 

 Características dos Principais Modais de Transportes 

Item/Modo Rodoviário Ferroviário Aéreo Dutoviário Aquaviário 

Capacidade 
do embarque 

Embarques 
médios 

Embarques 
médios 

Embarques 
menores 

Embarques 
maiores 

Embarques 
maiores 



Velocidade Média Menor Maior Menor Menor 

Preço (para 
usuário) 

Médio Menor Maior Menor Menor 

Respostas do 
serviço 

Média Mais lenta Mais rápida Lenta Lenta 

Custos de 
inventário 

Médio Mais caro Menos caro Mais caro Mais caro 

Custos fixos Baixo Alto Alto Alto Médio 

Custos 
variáveis 

Médio Baixo Alto Baixo Baixo 

Adaptado Fleury (2000, p.129) 

2.5 Outsourcing (Terceirização)  

Terceirização é um uma ferramenta que veio modernizar ações 

administrativas agregadas ao planejamento gerencial com vistas a otimização dos 

processos desenvolvidos.  Fazendo com que as atividades que não sejam fim, de 

uma empresa passem a ser realizadas por especialistas.  Uma terceirização bem 

administrada possibilita o alcance de diversos benefícios produzidos a todas as 

partes envolvidas diretamente no processo (ALVAREZ, 1998). 

Bertaglia (2009, p.129) afirma: 

Tanto a terceirização de produtos como a de serviços, hoje uma realidade 
impulsionada pela economia globalizada, deixaram de ser apenas uma 
teoria para transformar-se na prática de muitas empresas, 
independentemente do seu porte. Terceirizar faz parte da estratégia das 
empresas, pois permite-lhes focar seus esforços nas suas atividades 
principais, reduzindo os custos, obtendo maior velocidade e buscando 
reduzir ou aumentar a distância que as separa das empresas concorrentes.  

“Terceirização atribui-se pratica de ceder para terceiros encargos por 

atividades até aquele momento costumavam ser executada internamente” (MALTZ e 

ELLRAM apud FRANCO, 2005).  

Segundo Moura (2003) causas que levam uma organização terceirizar suas 

atividades logísticas são divididas em atributos apreciáveis e as não apreciáveis. As 

apreciáveis podem ser notáveis as reduções dos custos e a alteração dos custos 

fixos por variáveis, já os não apreciáveis, são os empenhos concentrado para 

própria empresa.  

2.6 Vantagens e Desvantagens  do Processo de Terceirização  

A terceirização dos serviços logísticos oferece para as empresas uma 

vantagem estratégica relacionada à redução de custos, acesso a novas tecnologias 

e habilidades gerenciais, vantagem competitiva perante o aumento da concorrência 

no mercado, contratação de empresas especializadas na prestação de serviços 

logísticos, oferecendo maior segurança e confiabilidade tanto aos consumidores 

quanto a empresa contratante (BALLOU, 2006). 



O processo de terceirização deve ser precedido por um estudo técnico 
preliminar, devendo ter início a partir da análise de cadeia de suprimento, na 
qual a empresa está inserida, desde os fornecedores de matérias-primas, 
componentes e insumos, até o cliente final, e o detalhamento de todas as 
atividades da operação logística passíveis de terceirização, inclusive seus 
custos, e índices de produtividade, entre outros indicadores”. (MOURA et al, 
2003, p.307). 

O quadro abaixo apresenta de forma resumida algumas das diversas 

vantagens e desvantagens que podem ser alcançadas com a terceirização no 

processo de distribuição. 

Quadro 3: Vantagens e Desvantagens do Processo de Terceirização 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
Foco na atividade fim da empresa Risco de Coordenação dos Contratos 
Redução da atividade meio Comprometimento na avaliação dos custos 

internos 
Ganhos com a qualidade  Custos trabalhistas iniciais com demissões 
Ampliação do mercado para pequenas e medias 
empresas 

Dificuldade de encontrar parceiros que atenda as 
necessidades da empresa 

Maior agilidade nas decisões em virtude da 
otimização dos serviços 

Aumento da dependência de parceiros 

Maior lucratividade com a redução de custos e 
crescimento 

Conflitos com Sindicato 

Aumento da competitividade e produtividade Aumento do risco de ser administrado pelos 
parceiros 

Redução dos investimentos em estrutura  Perda da Identidade cultural da empresa 

Fonte: Adaptado de Moretto (2000) 

Na grande parte das atividades desenvolvidas, vamos encontrar vantagens e 

desvantagens e o que cabe ao gestor e buscar através da implementação de 

estudos e ações a minimização das desvantagens e a potencialização das 

vantagens, fortalecendo os pontos fortes com vistas a alcançar os objetivos 

estabelecidos. 

6. RESULTADOS DA PESQUISA 

O presente estudo foi desenvolvido em uma empresa que atua na área do E-

commerce, nos últimos 3 anos, com a venda de produtos online, onde disponibiliza a 

clientes de todo o Brasil, produtos destinados para decoração em geral, moveis e 

utilidades domesticos, localizada na região noroeste do estado de São Paulo. 

Desde inicio a empresa contava com os serviços terceirizados em seu setor 

logístico, porem com o crescimento das vendas, sentiu-se necessidade de se buscar 

melhoria no processo de distribuição. A partir daí se fez necessário a mudança de 

postura por parte da empresa na escolha dos parceiros para realizar a distribuição 

dos produtos, atendendo assim a uma nova realidade. 



Para atender a essa nova realidade a empresa optou pela contratação de 

empresas especializadas e que tivessem condições de realizar a distribuição dos 

produtos disponibilizados ao mercado em todo território nacional. 

Com essa nova realidade a empresa pode direcionar seus esforços para suas 

atividades principais, obtendo com isso, a redução dos custos, diminuição dos leads 

times de entrega, além de conseguir um distanciamento entre a concorrência com o 

alcance de novos diferenciais competitivos. 

6.1. Método para escolha dos Operadores Logísticos  

Diante das alterações efetuadas a empresa viu-se obrigada a adotar um 

Método pra realizar a escolha de novos Operadores Logísticos que pudessem 

atender a suas nova necessidades, para tanto, foi levado em consideração os 

seguintes critérios.  

- Oferecer rastreamento online para os clientes: o rastreamento online traz ao 

consumidor uma segurança na compra, podendo saber em tempo real a localidade 

do produto comprado. 

- Valor cobrado por peso: É de suma importância que o valor para a 

transportação não interfira e agregue valor no produto final, para que isso não 

aconteça é fundamental a pesquisa pelo menor preço, não interferindo 

significativamente o preço final. 

- Menor tempo de entrega: o operador logístico tem que se comprometer em 

entregar no menor tempo possível com a maior qualidade de entrega, fazendo com 

que as expectativas do cliente sejam superadas, garantindo a satisfação total do 

consumidor. 

- Locais (cidades e Estados) atendidos: Por ser uma loja de venda online 

onde todo o território nacional tem acesso o operador logístico escolhido tem que 

atender toda essa área com a qualidade esperada e no tempo estipulado. 

- Boa logística reversa: já que a empresa presta esse serviço, tendo garantia 

total da mercadoria. 

 6.2. Vantagens Obtidas com a Terceirização 

Após as mudanças realizadas foi possível obter ganhos em todo processo 

desenvolvido, desde a compra ate a distribuição final dos clientes. 

Dentre as diversas vantagens obtidas encontra-se: 

- Focalização dos negócios da empresa na sua área de atuação; 

- Redução de investimentos em equipamentos e veículos 



- Redução significativamente dos riscos de desperdícios, perdas e avarias, 

por contar com empresas especializadas na prestação dos serviços,  

-  Redução das atividades meio o que possibilitou a empresa focar em 

atividades classificadas como principais: atendimento ao cliente, seleção de 

fornecedores.  

- Diminuição de encargos trabalhistas e folha de pagamento, com a redução 

de colaboradores. 

- Crescimento de mercado, já que passou a atender a todo território nacional. 

Verifica-se com as vantagens alcançadas a empresa passou a vislumbrar 

ganhos reais em decorrência do crescimento dentro do mercado, gerando aumento 

do seu faturamento. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo, mostrou as vantagens da terceirização de operadores 

logísticos, quais os critérios utilizados no seu processo para escolha certa, a 

redução de custos fixos, na fidelização de clientes em potencial e na aquisição de 

novos clientes. 

No decorrer desta pesquisa confirmou-se desde as primeiras definições de 

(BALLOU, 2006) que a terceirização dos serviços logísticos oferece para as 

empresas uma vantagem estratégica relacionada à redução de custos, acesso a 

novas tecnologias e habilidades gerenciais, vantagem competitiva perante o 

aumento da concorrência no mercado, contratação de empresas especializadas na 

prestação de serviços logísticos, oferecendo maior segurança e confiabilidade tanto 

aos consumidores quanto a empresa contratante. 

O objetivo da pesquisa foi concretizado, pois, mostrou que no caso analisado, 

através da terceirização, é possível entregar para todo o país operando com um 

número pequeno de transportadoras cadastradas, mais especializadas. Com isso 

atendendo com melhor eficiência os clientes independentemente do local de sua 

residência. Com uma equipe reduzida, podendo assim voltar o foco principal no 

atendimento ao cliente com plena satisfação do mesmo, em seu processo de 

compra. 
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