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1. RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar o processo de distribuição física e as 

possíveis divergências na entrega aos clientes. O foco principal estará nas 

operações de carregamento dos veículos, onde acontecem erros que levam aos 

clientes pedidos com divergência. Isso afeta a insatisfação com o nível de serviço 

oferecido. Em face dessas considerações, realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

com base em estudo de caso, onde os resultados obtidos mostram a falta de 

conhecimentos e ferramentas necessárias para a execução das tarefas. Dessa 

forma, um treinamento específico e investimentos em equipamentos de tecnologia 

reduzirão erros, deixando o processo mais rápido e eficiente.  
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2. INTRODUÇÃO 

As frequentes modificações da economia nacional e o acesso aos inúmeros 

meios de informações tornaram o consumidor cada vez mais rigoroso em relação 

aos produtos e serviços ofertados; consequentemente, as empresas visando atender 

a esse público, têm acirrado a competição e maximizado a qualidade dos serviços 

prestados (GOMES, 2011). 

A competitividade aumenta quando se trata de um mercado que envolve além 

da lucratividade, uma paixão pelo bicho de estimação, sendo inclusive considerados 

por muitos como membros da família, diante de um segmento em expansão que 

mesmo com a crise, continuou crescendo no país. De acordo com o site da 

Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação 

(ABINPET, 2017), o Brasil ocupa atualmente a terceira posição no ranking mundial, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido. No ano de 2017, o 

mercado pet brasileiro faturou – R$ 20,3 bilhões, sendo responsável hoje, por 

aproximadamente 0,38% do PIB gerado no país. 

Diante desta realidade, este estudo pretende corrigir falhas que acontecem 

durante as operações de carregamento dos veículos e, ao entregar a mercadoria 

constata-se que itens estão faltando ou foram trocados. 

Face ao exposto, o problema a ser pesquisado é: Como diminuir os erros na 

separação dos produtos para o carregamento?  



Acredita-se, por hipóteses que as carências de conhecimento por parte dos 

funcionários prejudicam o andamento, faz-se necessário realizar um treinamento 

adequado para manuseio de mercadorias e transportes da carga, para que este 

índice de erros seja menos de 5% ao final do mês.  

Adotando um controle de código de barras na separação dos produtos para o 

carregamento.Uma das falhas mais comuns no dia a dia das empresas que ainda 

utilizam processos manuais consiste na digitação errada por parte da operação. 

Como se trata de um processo informatizado, o código de barras com o leitor 

específico diminui a ocorrência, com isso podemos esperar ao menos 98% de 

eficiência.  

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é analisar dentro do contexto competitivo na 

logística de distribuição, especificamente relacionado à Distribuição Física de 

materiais do segmento PET, uma forma de diminuir os erros de separação dos 

produtos, antes da entrega para o cliente. 

 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho utilizou método de pesquisa bibliográfica que, segundo Gil 

(2010) é desenvolvido a partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos 

científicos e, atualmente, material disponível na internet. Quanto à estratégia de 

pesquisa, realizou-se um estudo de caso aplicado em uma empresa do segmento 

pet, localizado na cidade de Guarulhos. Define estudo de caso, segundo Yin (2005), 

corresponde a uma inquirição que investiga um fenômeno contemporâneo dentrode 

seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Ao usar o termo Distribuição Física, refere-se um conjunto de operações, 

fluxo de bens e transporte de mercadorias. A distribuição física é o ramo da logística 

empresarial que trata da movimentação, estocagem e processamento de pedidos 

dos produtos finais de uma empresa (BALLOU, 1993). 

O mercado pet de produtos e serviços para animais de estimação está 

ganhando ênfase mundialmente e caracteriza-se como recente segmento lucrativo 



da economia. Segundo o site da ABINPET (2013), no Brasil existem 132,4 milhões 

de animais de estimação. Por essa razão, é de grande relevância para as empresas 

conhecer o cliente e quais suas necessidades.  

A empresa objeto deste estudo é de médio porte, fabricante de produtos do 

segmento pet, devido às políticas internas de segurança, não será informada a 

razão social.  

Para Kotler (2007), a empresa deve medir a satisfação com regularidade 

porque é a melhor maneira para reter clientes está em satisfazê-los. Um cliente 

altamente satisfeito permanece fiel por mais tempo, compra mais á medida que a 

empresa lança produtos ou aperfeiçoa aqueles existentes, fala bem da empresa dos 

seus produtos para outros clientes, dá menos atenção a marcas e propaganda 

concorrentes e é menos sensível a alterações de preço. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está em elaboração, pretende-se fazer uma avaliação financeira 

nos custos logístico da empresa em estudo para validação das hipóteses. Com o 

objetivo de diminuir os erros de carregamento dos veículos, onde durante o mês são 

realizados em média 130 carregamentos, dos quais mais de15% do total são 

carregados de maneira errada, chegando ao cliente com divergências. 
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