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1. RESUMO 

Este artigo apresenta as definições da logística, as mudanças que ocorreram com o tempo, os 
processos que à englobam, suas interrelações e o trabalho da logística como um todo, conhecido 
como logística integrada, focando além do processo, a parceria de fornecedores e clientes. Com base 
em fontes de estudos e pesquisas bibliográficas, foram coletados de dados, para o desenvolvimento 
de um estudo de caso em uma empresa do Setor Agrícola, que realiza vendas de auto-peças e gama 
de produtos do ramo, trazendo o contexto estratégico que resultam no curto lead time, como 
diferencial competitivo, e a importancia da qualidade no atendimento dos clientes, por intermédio da 
logística, abordando os valores que ela proporciona aos produtos e serviços, mantendo a carteira de 
clientes da empresa pela fidelização, sustentada com a satisfação dos clientes. Além de todas 
observações feitas, os dados do estudo comprovam que a satisfação dos clientes é o reflexo do 
sistema logístico bem estruturado gerando o curto lead time. Se a empresa continuar mantendoa 
eficiencia e efizacia de todo sistema integrado que visa satisfazer o consumidor, e se adequar as 
ocilações que ocorre no ramo agrícola,  manterá o marketing positivo da empresa gerando lucro, 
mantendo e ganhando pedidos. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Logística trasncede da área de gerenciamento que interliga os 

planejamentos das atividades da armazenagem, circulação e distribuição dos 

produtos. 

 A logistica era encarada apenas como distribuição física, mas, hoje com o 

avanço tecnológico e a progresso de produtos em massa, a logistica passou a ser 

um fator de maior complexibilidade, com a gestão de estoques, armazenagem, 

manuseio, distribuição, gestão de compras e transporte. Houve uma evolução das 

ações isoladas para ações sinergicas, defindo como logistica integrada, Supply 

Chain Management (Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos). 

Seu surgimento se baseia das guerras onde os guerrilheiros dependiam de 

um sistema logistico estratégico para prover suprimentos alimenticios, hospitalares e 

munições. Desde a Revolução Industrial embasa cinco etapas principais que marcou 

o resurgimetno da logistica, como aponta Bowesox (2010): as mudanças importantes 

na infra-estrutura regulatória, a disponibilidade de recuros computacionais de baixo 

custo, a revolução na tecnologia da informação, movimento da qualidade e a 

aceitação universal das alianças, que contribuiram para criação de uma visão 

inovadora em quase todos os aspectos da logistica.  

A logística moderna também é um paradoxo. Existe desde o inicio da 
civilização, não constitui  de modo algum uma novidade. No entanto, a 
implementação das melhores práticas logísticas tornou se uma das áreas 
operacionais mais desafiadoras e interessantes da administração nos 
setores públicos e privados. (...). A logística envolve a integração de 
informação, transporte, estoque, armazenamento, manuseio de materiais e 
embalagens. Todas essas áreas que envolvem o trabalho logístico 
oferecem ampla variedade de tarefas estimulantes. ( BOWERSOX, 2010, 
p19). 



A industria de máquinas agrícolas fez o trabalho do agricultor mais ágil e 

eficiente, com o progresso e as inovações tecnológicas o setor agrícola vem 

exigindo certas medidas importantes no setor de compras de peças de maquinários 

agrícolas.  

A grande importância se destaca não só na qualidade das peças, mas, no 

pedido do produto. Será que o produto especifico a qual o cliente precisa para sua 

maquina está disponível na empresa?. Mesmo que empresa faça o pedido da peça, 

será que chegara no tempo previsto?. Muitas são as barreiras no trasnporte dos 

produtos, a ponto causar perdas das vendas com  a insatisfação dos clientes. Nos 

dias de hoje, algumas empresas observaram que a logística deixou de ser um 

simples setor dentro das organizações, e tornando uma poderosa ferramenta de 

vantagem competitiva e fortalecendo a estrutura da organização no mercado 

competitivo. 

Na realidade a logistica desmembrou fatores cruciais na medida que as 

tecnologias veio evoluindo, e está progredindo cada vez mais interligando diversas 

áreas. 

Observa-se que a logística destaca valores importantes, resultando tanto na 

expectativa do cliente, que obtém produtos de qualidade, quanto em relação à 

empresa, que visa como oportunidade de explorar o mercado, e crescendo no 

desempenho da organização,  a ponto de manter  o diferencial competitivo no 

mercado.  

Nota se que o pilar para essa sustentação de integridade que envolve todos 

essas áreas, fundamenta se  da logística que os engloba como um todo. 

 

3. OBJETIVO 

 

O objetivo desse artigo é evidenciar como o processo logístico pode 

proporcionar ganhos ao atendimento dos clientes, pela redução de lead time. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a realização do presente trabalho, foi realizado um levantamento 

bibliografico que proporcione ao pesquisador conhecimento suficiente para o 

desenvolvimento do processo de pesquisa, onde Gil (2002, p. 45) define a pesquisa 



bibliográfica “permite ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. 

Aplicando-se um estudo de caso que segundo Yin (2005, p. 32), o estudo de 

caso “investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são 

utilizadas várias fontes de evidência”.  

Tratando-se o presente trabalho de uma pesquisa de natureza exploratória de 

carater  descritiva, pelo emprego do metodo qualitativo com a aplicação de um 

questionário direcionado  a identificar os beneficios relacionados aos clientes e 

fornecedores em uma empresa do setor de peças agricolas 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Conforme Bowersox e Closs (2010), a logística tem como objetivo 

disponibilizar produtos e serviços no local onde necessário, no momento em que são 

necessários. 

A logística procede do planejamento, controle eficiente e eficaz da operação 

de um produto e serviço oferecido, do ponto de origem ao ponto de destino, com 

intermédio do fluxo distribuição, processamento, armazenagem, manuzeios, 

embalagens, vendas, e informações para atender ao cliente (CSCMP- Council of 

Supply Chain Management 2018). 

Nível de serviço logístico ao cliente é uma das áreas mais importantes para 
o sucesso de qualquer organização na atualidade, caracterizando-se o que 
são serviços, esclarecendo sua importância para a avaliação de 
desempenho e, além disso, se discute a importância dos processos de 
avaliação de desempenho dos sistemas logísticos para aumentar ou 
melhorar a competitividade organizacional. Razzolini (2012, p. 39). 

 

Fleury (2009) afirma que uma empresa deve ter o serviço logístico ao seu 

favor, como vantagem competitiva, eliminado os custos de seus novos clientes e 

distanciando seus concorrentes, mesmo que custe aumentar a complexibilidade. 

A vantagem competitiva para Pina (1994, p. 75), “pode conduzir a firma para 

uma situação de superioridade em relação aos concorrentes. Esta só é possível 

quando os compradores percebem valor nos produtos e serviços oferecidos pela 

empresa”. 



Conforme Slack (2009, p. 407) antes de iníciar um processo logístico “o 

precisa determinar as necessidades de seus consumidores e qual a melhor forma de 

atender a sua necessidade”. 

Para Arnold (2009), a Cadeia de Suprimentos vem a ser uma relação entre 

varias empresas com a oferta e a demanda. Sendo assim uma empresa pode 

produzir um determinado produto e fornecer a uma outra, passando a mais clientes, 

agregando valor ao produto, dessa mesma forma também é possível um cliente ter 

vários fornecedores, até a chegada do produto ao consumidor final. 

Uma das formas de garantia de satisfação de clientes que Fleury (2009) 

considera, é o uso em conjunto dos indicadores de desempenho internos, importante 

pra o controle das atividades logísticas, com os indicadores externos que indicam a 

percepção do cliente e suas expectativas. Quanto maior conhecimento dos 

administradores sobre o mercado de atuação, mais assertiva serão as tomadas de 

decisões, conhecer as necessidades de seus clientes tornam o planejamento da 

demanda mais propício no serviço logístico. 

Segundo Arnold (2009), devido à exigência dos clientes, os fornecedores têm 

adequado o lead time de entrega, que se constitui no tempo do pedido até a entrega 

deste para o cliente, esse tempo conta com as informações e confirmações da 

compra até a chegada do produto conforme o esperado pelo consumidor, 

estratégicas podem ser aplicadas para administração do lead time, em algumas é 

preciso o envolvimento do cliente desde o projeto do produto. 

Slack (2009, p. 407) relata que para haver um relacionamento benéfico “a 

confiança é largamente tida como o elemento chave em parcerias de sucesso, mas 

também, de longe, o elemento mais difícil de ser desenvolvido e mantido. 

O almoxarifado segundo Arnold (2009) mantém Matérias-Prima, suprimentos, 

produtos em processos, acabados, e peças de reposição por um curto período de 

tempo, controlando a disposição dos itens facilitando o manuseio dos funcionários, 

com a responsabilidade de checar os pedidos tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente. 

Para Arnold (2009), no estoque podemos encontrar itens com lead time 

diferenciado, de acordo o cliente e a concorrência de mercado, um esvaziamento é 

um grande risco considerando o estoque como ferramenta competitiva. 

Segundo Arnold (2009), em um sistema de distribuição são compostas seis 

atividades que afetam o atendimento aos clientes, sendo:  O transporte que 



movimenta os produtos e adiciona valor de lugar; O estoque de distribuição onde 

produtos acabados ficam, criando um valor de tempo; Depósitos (Centros de 

Distribuição)  na qual armazena e dispõe os itens, e depende de métodos de 

chegada e retiradas de produtos;Manuseio de materiais que depende de 

equipamentos para que seja transportado e armazenado o produto; Embalagem que 

tem como objetivo a proteção e identificação, devem estar adequadas ao espaço de 

armazenamento e de veículos e;  O processamento de pedidos e comunicação tem 

o objetivo de atender o cliente no tempo adequado e envolve o processo de trocas 

tem informações entre os intermediários para ter sucesso. 

Se em uma distribuição física a disponibilidade de perdidos e entregas forem 

pontuais a empresa gera preços competitivos influenciados pela capacidade. 

(Arnold, 2009). 

Para que se faça uma boa distribuição fisica, deve-se selecionar dentre os 

meios de trasnporte aquele que possa atender as reais necessidades junto ao 

cliente. 

E que de acordo com  Arnold (2009),meios de transportes são constituídos 

modais: ferroviários, rodoviários, aéreos, hidroviários e dutoviários, onde cada um 

deles apresentam características próprias. Destacando-se dentre eles o modal 

rodoviário por ser capaz de oferecer  um serviço distribuição porta a porta,  rápido, 

flexível e com qualidade. 

Uma empresa deve trabalha com suas metas, segundo Fleury (2009), 

analisando os custos do serviço logístico, devendo estar em sincronia para que esse 

não se torne insustentável. O tempo no atendimento dos clientes e a medição 

qualitativa das atividades, podem ser analisada com suas causas e efeitos, 

verificando se encontra-se nos padrões estabelecidos. A forma com que se obtém 

essa informação pode ser pelo uso de bancos de dados ou auditorias internas. 

Conforme Fleury (2009), o serviço logístico tem uma grande influência no que 

se diz em satisfazer um cliente, ainda mais que isso superar todas expectativas. Os 

fatores que mais são valorizados por clientes no fluxo logístico é a disponibilidade de 

produtos, cumprimento de prazos, ou atender em um prazo menor a pedido do 

cliente, qualificação dos funcionários ao passar todos dados necessários de forma 

clara e objetiva referente ao produto e serviço, pós-vendas, desempenho da equipe 

em confirmar a afetividade do serviço prestado, garantindo o retorno dos clientes 

para novas comercializações. 



 

6. RESULTADOS 

 

A Empresa de Peças Agrícolas fica situada na região n

São Paulo, envolta de áreas produtivas, usinas e fazendas

disponibilizar seus serviços e produtos, atendendo assim ao alto volume de 

demanda. Como forma de esclarecer o real objetivo de um sistema logístico e sua 

influencia no atendimento, foram entrevistados e formulados questionários para os 

clientes, declarando seu nível de satis

Com as informações de clientes entrevistados podemos apontar que, 83,88% 

foram do sexo masculino e 16,13% do feminino, com a mairioria, 45,16% entre 31 e 

45 anos, e com Ensino Médio em grau de instrução.

Para identificar 

atividades, mostrando que a maioria, 41,93% são do setor agrícola.

 

Gráfico 1     Ramo de Atividade dos Clientes

Fonte: Elaborado pelos autores

 

Com as Informações demonstrada acima a equipe de vendas é

trazer um atendimento mais individualizado, o conhecimento da atividade laboral do 

cliente é possível anteceder as suas necessidades.

Foi mensurada a freqüência dos clientes na empresa, confirmando o papel da 

empresa na fidelização dos clientes.
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Grafico 2 Fidelização pela frequência dos clientes

Fonte: Elaborado pelos autores

 

O gráfico representa se a organização consegue fidelizar a todos os clientes 

que entram na loja, e garantir que seu pós vendas surge efeito possitivo, visto que 

reter é muito mais complexo do que ganhar clientes.

Os clientes foram questionados sobre o nível de satisfação que tiveram em 

relação ao tempo de atendimento em todos canais, e o tempo do serviço de entrega, 

garantindo assim o objetivo desse estudo, demonstrar que

atendimento é fator crucial para reter clientes, satisfazendo

que necessitar e desejar.

 

Grafico 3   Satisfação dos clientes pelo tempo do atendimento

Fonte: Elaborado pelos autores

 

O questionário mostra que 41,94

tempo como bom, e outros 58,06% como ótimo, verificando que todos questionados 
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O questionário mostra que 41,94% dos clientes apontam o atendimento e o 

tempo como bom, e outros 58,06% como ótimo, verificando que todos questionados 
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estão no nível considerável de satisfação, além disso todos produtos desejados 

pelos clientes foram encontrados na loja, quando questinados se já houve algum 

problema com produtos ou serviços oferecidos, apenas 3,22% responderam que 

sim, mas que foi resolvido rapidamente, e 93,55% disseram foram auxiliados no pós-

vendas e que sempre recebem informações de ofertas da empresa. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo é atingido por meio de ferramentas administrativas, técnicas 

oparacionais da logística, registros e dados dos clientes, efetuando pós vendas, que 

proporciona informações importantes que a empresa adota para tomada de 

decisões, pedidos, mudanças estruturais para agilizar o processo, e treinamento 

buscando a melhoria do atendimento. 

Através da coleta de dados é possível o atendimento personalizado, na 

entrega dos produtos é observando o empreendimento do cliente, para oferecer 

produtos segundo a necessidade do mesmo. Para integrar o cliente em todo 

processo, a empresa aplica cursos e treinamentos, aperfeiçoando a equipe de 

vendas, conseguindo um atendimento especial a cada um. 

A empresa conta com parceria de fornecedores. Devido alto índice das 

vendas, a empresa obtém maior capacidade de negociação aos fornecedores, que 

consequentemente, permite preços mais baixos, que fortalece a empresa diante a 

concorrencia. 

Ter produtos de qualidade, variedades e controle da distribuição do mesmo 

torna a empresa mais completa. O grande diferencial estratégico para concorrência 

é a utilização dos conceitos logísticos, com o varejo é possível disponibilizar 

infinidades dos produtos a pronta entrega, não se restringindo somente ao preço, 

mas ampliando excelência ao atendimento. 

É necessário que os produtos cheguem ao momento ideal até o cliente. A 

distribuição da empresa é realizada com frotas próprias, e conforme o peso, 

tamanho e valor do produto é verificado qual transporte será mais adequado. Para 

produtos de menor valor agregado os clientes podem  fazer a retirada imediata. 

A empresa faz  uso de canais de vendas telefônico, seguindo normas, metas 

e registrando em relatórios, para programações de vendas futuras, banco de dados 

dos clientes, em relação a serviços e produtos.O marketing da empresa é trabalhado 



por meio de site da web, com informações dos produtos e serviço, redes sociais, 

cartões de visitas, folder, propagandas via radio, essa é uma das garantias que 

todos conheçam a empresa. A empresa realiza visitas semanalmente em busca de 

novos clientes na carteira, antes se faz um planejamento de local onde será visitado, 

e o tipo de trabalho a qual exercem, para levar amostras de produtos específicos e 

deixá-lo mais informado. 

Como procedimento de controle de estoque a empresa adota softwares de 

elevada tecnologia, juntamente com a coordenação dos funcionários, o controle de 

entrada e saída de produto, recebimento, conferencia, codificação, processamento 

de entrada no sistema e armazenagem, sempre mantendo a segurança. 

A armazenagem é feita em estantes de metal, organizado por especificações 

de itens, por código alfa numérico, que possibilitam a otimização de espaço e 

verificação de itens de reposição de forma rápida e precisa, ganhando tempo no 

atendimento dos fornecedores e clientes, garantindo o lead time adequado. 

Na fidelização de clientes o principio observado é o atendimento, o 

estruturado departamento de vendas, informações e pedidos por canais telefônicos, 

instruções de uso de produtos, brindes, prazos curtos na entrega, garantia de tempo 

do produto elevado, e pós-vendas na loja com soluções de problema e dúvidas, 

cupons de desconto e vantagens de um clube de fidelidade. 

A concretização se obtem quando o cliente é reconhecido como parte do 

processo logístico integrado, agregando valor para o cliente pelo bom 

relacionamento no atendimento, eficiencia ao disponibilizar produtos e serviços que 

o satisfaça em um curto lead time. 

Além de todas observações feitas, os dados do estudo comprovam que a 

satisfação dos clientes é o reflexo do sistema logístico bem estruturado gerando o 

curto lead time. Se a empresa continuar mantendoa eficiencia e efizacia de todo 

sistema integrado que visa satisfazer o consumidor, e se adequar as ocilações que 

ocorre no ramo agrícola,  manterá o marketing positivo da empresa gerando lucro, 

mantendo e ganhando pedidos. 
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