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A LOGÍSTICA IMPACTA NO SUCESSO 
DA EMPRESA

Não importa o tamanho da empresa: seja pequena, média ou grande, todas 
precisam de uma ótima logística para alcançar e manter um bom desempenho em 
um mercado onde a concorrência é cada vez mais forte. Impactando no sucesso do 
empreendimento, a logística é o sistema que organiza o fl uxo de materiais, pessoas 
e informações, com o objetivo de alcançar um objetivo com agilidade e efi cácia.

Para ter uma dimensão precisa da importância da logística, vamos considerar duas 
possibilidades:

Já que, mesmo sem uma pessoa responsável pela logística é possível 
produzir, mesmo que mal, será impossível produzir os produtos e 
materiais que a empresa oferta ao mercado; 

A inexistência de quem cuida da distribuição e transporte difi cultará que 
produto chegue à loja ou à casa do consumidor, de forma satisfatória.

A área de logística é, portanto, aquilo que pode ser considerado o coração da 
organização.

A palavra logística é de origem militar e foi desenvolvida visando colocar os recursos 
certos no local certo, na hora certa, com o objetivo de vencer batalhas. Adotada 
no universo empresarial, hoje, ela implica o planejamento, a alocação e o controle 
dos recursos de uma empresa e sua movimentação na organização - ou entre 
organizações - em um fl uxo constante, ininterrupto e pontual.
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A efi ciência da logística é fundamental para que não haja escassez ou excesso de 
insumos ou produtos e que os recursos sejam distribuídos ao menor custo possível. 
Requer consideração dos custos de estocagem, de embalagem e de transporte.

A logística é mais do que simplesmente o ato de transportar de um lado para o 
outro o produto acabado, mas algo que ocorre desde a captura da matéria-prima, 
seu processo de transformação, envolvendo todas as dimensões da empresa e 
sistemas, até chegar ao consumidor. Vejamos, em síntese, as principais atividades 
do processo logístico, antes de aprofundar o seu conhecimento: (1)

Administração de materiais e recursos
Ter todas as informações sobre tudo o que é necessário à 
produção e à distribuída ao mercado. Controle de estoque é 
fundamental;

Administração de compras
Controlar as ações de compras para que os materiais sejam 
produzidos de forma efetiva e no tempo determinado;

Armazenamento
Executar métodos e técnicas de proteção, conservação e 
controle de todos os produtos disponíveis em estoque para 
uma possível distribuição;

Distribuição
Promover os métodos, sistemas e equipamentos utilizados 
para o transporte dos produtos fi nais até o intermediário 
ou o consumidor fi nal, coordenando os prazos de saída e 
entrega das mercadorias;

Transporte
Realizar a escolha do meio de transporte ideal (agilidade 
e segurança) e profi ssionais para a distribuição das 
mercadorias, nos prazos defi nidos. 

NOTA: (1) CONHEÇA AS PRINCIPAIS ETAPAS DO PROCESSO LOGÍSTICO DE UMA EMPRESA E SUA IMPORTÂNCIA. 
In: https://www.ibccoaching.com.br/portal/conheca-as-principais-etapas-do-processo-logistico-de-uma-empresa-e-sua-importancia/
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LOGÍSTICA E SUAS ATIVIDADES

A importância da logística é inegável, já que ela é base estruturante para o 
sucesso de qualquer empreendimento, mas ainda existem muitas dúvidas 
sobre o que realmente são as atividades desta área e para que o investimento 
e o conhecimento deste setor vão contribuir para o desenvolvimento e 
consolidação de uma empresa. Podemos separar as atividades logísticas em 
dois principais tipos:

Atividades Primárias
Essas são atividades que compõem de forma direta parte do 
custo total do produto ou serviço oferecido ao cliente fi nal e são 
fundamentais para o desencadeamento de novas atividades. 
São elas: o transporte, a manutenção de estoques e o processo 
de pedidos.

Atividades de apoio
É preciso compreender atividades de apoio como imprescindíveis 
para a continuidade e manutenção das atividades primárias. 
Fazem parte deste grupo: a armazenagem, o controle, a guarda 
e a manutenção dos materiais, suprimentos, manutenção de 
informações e estudos das demandas, as atividades ligadas à 
devolução de produtos e logística reversa.
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Há ainda outras atividades que são desdobramentos ou que resultam nestas 
atividades de apoio que possuam muitos processos associados às que já foram 
citadas, mas ocupam posição diferenciada. Isso porque podem ser terceirizadas 
sem que a natureza do trabalho da empresa tenha sua essência comprometida. 
Algumas dessas atividades são: a frota, rastreamento, comércio exterior e limpeza.

A falta de organização das empresas pode afetar de maneira crucial o resultado 
do trabalho. Deve-se ter atenção para que toda a empresa esteja envolvida numa 
cadeia de suprimentos, afi nal, ela está interligada a várias etapas produtivas. Essa 
cadeia é como um ciclo que vai desde obtenção da matéria-prima até à entrega 
do produto ao consumidor fi nal, com boa qualidade e no prazo combinado. 

Quando se falha em um dos processos dessa cadeia de suprimentos, os problemas 
relacionados à logística aparecem. Isso pode acarretar prejuízos econômico-
fi nanceiros substanciais no caixa da empresa ou mesmo impactos na reputação 
da marca - que podem ser ainda mais complexos para serem revertidos.

No momento em que um consumidor procura um produto ou um serviço para 
adquirir, ele está comprando a solução para um problema. Se está com fome, quer 
uma refeição; se está insatisfeito com a decoração da casa, quer novos móveis; se 
está entediado, busca uma festa ou espetáculo.
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Se a logística falha e a entrega não atende à expectativa do consumidor, em vez 
e solução, sua empresa poderá entregar um problema na vida dele. E o que seria 
uma relação de alívio ou alegria, converte-se em transtorno, aborrecimento e 
prejuízo. 

Problemas na logística impactam diretamente no prazo de entrega do produto ou, 
tão ou mais grave, na qualidade dele. Insatisfeito, este consumidor além de deixar 
de fazer parte da sua carteira, poderá ir em busca de sanções e indenizações no 
Procon ou na Defesa do Consumidor. Hoje, com as mídias sociais, sua marca ainda 
poderá passar a fi gurar em sites de reclamação ou mesmo virar conteúdo de 
postagem que vão afastar pessoas de um relacionamento comercial em potencial. 

Além da impontualidade, existem as possibilidades de avarias em seus produtos, 
envio de pedidos errados ou erro no controle de qualidade. Todo o investimento 
em comunicação e campanhas de marketing podem ir por água abaixo, mesmo 
que tenham sido feitos de forma exemplar, se a experiência de consumo não for 
boa. Assim, a falha na logística poderá levar o consumidor a optar pela concorrência 
pelo incômodo que acabou comprando. É como se diz na sabedoria popular: um 
cliente satisfeito, fala para mais um; um cliente insatisfeito, fala para cem.
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UMA LOGÍSTICA EFICIENTE PODE OTIMIZAR O 
FLUXO DA EMPRESA

Você já está familiarizado com o risco que a logística mal feita traz para a saúde 
da sua empresa. Mas e ao contrário? Como a logística efi ciente pode ajudar um 
empreendimento a prosperar? 

Para que sua vida empresarial seja mais saudável é necessário organizar e planejar 
seus próximos passos e seus planos. Estudar maneiras efi cientes e ágeis para a 
execução das atividades cotidianas é primordial na vida privada e não poderia ser 
diferente no mundo corporativo. A logística efi ciente está para o sucesso da sua 
empresa na mesma posição em que o planejamento pessoal está para o bem estar 
na sua vida familiar.

Hoje, com a digitalização, existem aplicativos que podem ajudar o empreendedor a 
fazer este controle de forma simples e efi ciente. São ferramentas de logística como 
o Just In Time, por exemplo, um sistema de administração da produção que orienta 
para que nada seja produzido, transportado ou comprado antes da hora certa - daí 
seu nome em inglês que, traduzido, signifi ca “na hora certa”.

Outra ferramenta que é bem importante para o melhoramento do processo 
logístico empresarial é o SCM - Suply Chain Management. Os objetivos do SCM são o 
controle do custo total, a melhora da qualidade  e formas de maximizar os serviços 
ao consumidor e ao lucro. Ele auxilia a acompanhar a vida da empresa para que se 
faça a escolha certa de seus fornecedores para alinhar os objetivos no momento 
da contratação ou renovação.
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A Gestão Integrada de Suprimentos (SCM em português) vai além do fl uxo de 
materiais e produtos e envolve também as atividades associadas ao fl uxo de 
transformação de produtos e o fl uxo de informações da empresa, melhorando a 
comunicação entre as diversas áreas. Ajuda a evitar, por exemplo, que a área de 
compras só tome conhecimento da falta de um insumo quando a produção estiver 
perto de ser pausada por uma baixa repentina de estoque.

Ao utilizar ferramentas de logística em conjunto com estratégias voltadas para 
conduzir a organização empresarial, é uma exigência estar atento às informações 
e para além disso também observar:

Gestão de estoque;

Armazenagem;

Gestão de compras;

Transporte;

Estratégia fi nanceira;

Conhecimento de fl uxo de estoque dos materiais de produção;

Conhecimento da quantidade de produtos fi nalizados. 

Efi ciência e harmonia em todas essas etapas, aliada a uma estratégia de marketing 
coerente com seu produto fi nal, fazem a operação da sua empresa fl uir de forma 
mais suave, o que reduz a chance de eventuais problemas que você poderá enfrentar 
no processo total de manter um produto no mercado de forma competente e 
competitiva.
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COMO ESCOLHER O MODAL CORRETO?

O processo logístico como método organizacional é de extrema importância para a 
empresa e a defi nição do melhor modal  vai variar para cada empreendimento. Isso 
porque o modal correto será aquele que melhor conseguir manter a equação preço 
X prazo, sem perder de vista a segurança e o zelo. Os modais de transporte são parte 
indispensável nesse processo logístico, promovendo a chegada da mercadoria ao 
seu destino estabelecido.

Ou seja: o modal correto deve ser o mais rápido e o mais barato para sua empresa, 
desde que esses fatores coexistam com a chegada do produto em bom estado ao 
destino fi nal, unindo o útil e o agradável à efi ciência.

Abaixo, vamos apresentar as características dos modais mais importantes no Brasil.

Ferroviário
O modal ferroviário, que já teve sua época de ouro, ainda é muito importante para 
o mercado, especialmente no transporte à granel (de insumos). O trem transporta 
um volume consideravelmente grande por longas distâncias terrestres, com grande 
segurança e precisão, além de baixo custo. Mas o sistema ferroviário peca no quesito 
agilidade, além de não ter fl exibilidade no trajeto. O transporte ferroviário é mais 
adequado para produtos agrícolas, minérios, como o ferro, outros produtos da 
siderurgia e petroquímica, principalmente.



 ORGANIZE A LOGÍSTICA DA SUA EMPRESA

12

Rodoviário
O modal rodoviário é, possivelmente, o mais importante modal no Brasil. Veículos 
como caminhões e carretas são os mais usados para transporte de cargas via 
estradas. Por ser considerado um modal relativamente caro é recomendado que 
seja mais utilizado para produtos de maior valor, como eletroeletrônicos e vestuário. 

O transporte rodoviário é bastante fl exível, alcançando entregas em quase todo 
o Brasil. Também é o mais utilizado para transporte de alimentos, pela agilidade 
e mobilidade, até dentro das cidades - nas grandes metrópoles, há centros de 
distribuição que fracionam a carga de grandes caminhões para veículos menores, 
mais adequados ao trânsito urbano. Por ser bem fl exível, ele pode atender de forma 
rápida às necessidades das empresas.

Mas há uma desvantagem: acidentes e roubo de cargas, infelizmente, são problemas 
comuns. Recomenda-se fazer seguro da carga transportada para evitar prejuízo 
integral, em caso de sinistro.

Aéreo
O modal aéreo tem como características a segurança, praticidade e agilidade, sendo 
a melhor opção para produtos que necessitam rapidez na entrega e cuidado no 
manuseio. As desvantagens são o custo - é o mais elevado entre os demais - e a falta 
de fl exibilidade, afi nal, não pode-se fazer a entrega porta-a-porta sem o intermédio 
de um veículo terrestre. Outro ponto é a restrição ao transporte de alguns produtos 
que são vedados pela regulamentação do transporte aéreo.
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Hidroviário
O Brasil possui uma extensa rede navegável por quase todo seu território que são 
melhor aproveitadas para o transporte de passageiros e cargas pesadas por grandes 
distâncias. Na região Amazônica, por exemplo, há muitas cidades e povoados onde 
a melhor via de acesso é pelos rios. 

Há ainda a navegação de cabotagem, pelos portos marítimos, e transporte em 
cargueiros como navios contêineres ou com capacidade de levar carga a granel 
(petróleo, minérios e grãos, principalmente). Com uma das maiores costas 
navegáveis do mundo, portos como de Santos, Salvador e Aratu (Bahia) e Suape 
(Pernambuco) são estratégicos para a distribuição da produção industrial brasileira, 
além da importação e exportação. 

De máquinas agrícolas a algodão, muito passa pelos portos, modal que colocou o 
Brasil na rota mundial desde o século XVI. As grandes vantagens deste modal estão 
no menor investimento em operação e manutenção. Por carregarem enormes 
volumes de produtos, o custo por quilo e metro cúbico é um dos mais baixos 
oferecidos. 

Entre as desvantagens estão o prazo e a falta de fl exibilidade, já que não são todas 
as cidades que têm um equipamento adequado para receber as embarcações. 
Uma outra vantagem é que esta é uma opção de transporte ecologicamente mais 
correta, causando pouco impacto ambiental.
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Drones
Inicialmente, o drones eram mais utilizados para fi ns militares, entrega de 
medicamentos ou entregas em áreas de risco. Mas, com a sua popularização e 
o custo relativamente baixo já vemos algumas empresas experimentando essa 
tecnologia para monitoramento de operações, segurança de cargas e melhoramento 
no serviço Last Mile, o último trecho quando o produto sai da central de distribuição 
para ir direto para o cliente fi nal.

Apesar de ser uma ideia relativamente nova para o empreendedor brasileiro, a 
utilização de drones para a logística se mostra uma alternativa para produtos 
pequenos e que necessitam entrega rápida e ágil. Mas atenção: antes de fazer uma 
entrega por drones com iniciativa própria, vale buscar as autoridades para saber 
que documentos são necessários para operar este tipo de equipamento.

Outros modais
As motos, por exemplo, já estão bastante incorporadas às entregas urbanas, 
especialmente nos serviços de comércio varejista e alimentação. Mas há sempre 
espaço para inovar. Algumas empresas usam também bicicletas. É preciso sempre 
avaliar prós e contras antes de colocar uma nova prática no mercado.

Podemos dizer que o Brasil ainda carece de bastante infraestrutura, já que a 
maior parte do transporte é feito por caminhões, que custam caro, são perigosos 
e poluentes. Um dos maiores desafi os para o país é o aprimoramento dos modais 
ferroviário e hidroviário, já que temos muito potencial para ambos mas pouco 
aproveitamos eles.

A escolha do modal é de suma importância, já que o frete impacta diretamente no 
preço do produto, tanto na ponta dos insumos quanto na entrega para o cliente. 
Na imensa maioria dos casos, a opção será multimodal, com um tipo de transporte 
nas grandes distâncias e outro para chegar à porta. Tudo deve ser bem estudado 
e vale  experimentar os mais diversos modais que podem ser oferecidos para ter 
fl exibilidade na hora de fazer cada um dos deslocamentos.
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A RELAÇÃO ESTREITA ENTRE 
LOGÍSTICA E MARKETING

A integração entre logística e marketing exerce uma infl uência positiva no resultado 
das atividades empresariais. A logística pensa em como a matéria-prima chegará 
até a linha de produção, como será armazenado, por quanto tempo poderá fi car 
no estoque e como esse produto fi nalizado chegará até as mãos do consumidor. 
Já marketing viabiliza a entrada deste produto no mercado, seu preço, seus pontos 
de venda, sua propaganda e até as ofertas para baixar estoques que tenham 
fi cado parados na empresa. Logo, há uma íntima ligação: você só pode empregar a 
logística de entrega na sua empresa se tal produto já tiver um mercado consumidor 
esperando para que você faça a distribuição. 

É muito importante que o marketing converse com a logística para atender ao 
binômio oferta-demanda. Além disso, o novo consumidor se atenta cada vez mais 
a como a como o produto que ele consome é concebido, como ele chega até as 
prateleiras das lojas e quais as preocupações e responsabilidade que a empresa 
assumiu em toda a sua cadeia de produção e distribuição, o que poderá incluir até 
mesmo seus fornecedores.

Uma empresa que produz tudo atendendo, além do que é obrigatório na legislação 
ambiental e do consumidor, as demandas por responsabilidade social dos clientes 
antenados com a construção de um futuro sustentável e relações comerciais justas, 
terá mais um argumento de marketing para exibir como diferencial da sua marca. 
E a comunicação precisa expor todas essas ideias e ideais para o público.
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LOGÍSTICA REVERSA E A IMAGEM DA 
SUA EMPRESA
Geralmente pensamos em logística como o gerenciamento do fl uxo de materiais 
do seu ponto de aquisição até chegar às mãos dos clientes. Mas existe também a 
outra via, cada vez mais forte em empresas que prezam pela responsabilidade 
ambiental: a logística reversa. Essa vai do ponto de consumo até o ponto de 
origem, que também precisa de gerenciamento.

E isso não é algo tão novo assim. Apesar de parecer estranho, num primeiro olhar, 
fl uxo logístico reverso é comum. Um bom exemplo são as empresas de bebidas, 
que têm de gerenciar todo retorno de embalagens reutilizáveis dos pontos de 
vendas até seus centros de distribuição. Vale também para empresas que vendem 
água mineral em garrafões de 20 litros. Outros exemplos são as siderúrgicas, 
onde boa parte de seus insumos vêm de sucatas descartadas por seus próprios 
consumidores. Também são bons exemplos as fábricas de latas de aluminio, 
varejo, automobilística e indústria de eletrônicos que têm que lidar com retornos 
de embalagens, reaproveitamento de materiais e devoluções de seus clientes. 

No agronegócio, o retorno de embalagens de pesticidas é obrigatório. Baterias de 
celulares também têm normas específi cas para serem recolhidas e recicladas. Até 
cápsulas de café expresso voltam para quem produziu. E já existem fábricas de meias 
que recolhem peças usadas para confeccionar cobertores que são doados a obras 
de caridade. Em muitas farmácias, já existem pontos de coleta de medicamentos 
vencidos. O movimento de reaproveitamento de produtos e embalagens e reciclagem 
ganha cada vez mais adeptos.
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Este processo é geralmente composto por um conjunto de atividades que uma 
empresa realiza para coletar, separar, embalar e expedir itens usados, danifi cados 
ou obsoletos dos pontos de consumo até os locais de reprocessamento, revenda 
ou de descarte. E temos com ele três importantes causas para a maior preocupação 
atual com a logística reversa, que são: 

As questões Ambientais
Existe uma clara tendência na legislação para tornar as empresas mais responsáveis 
por todo ciclo de vida de seus produtos. O momento pede leis que imponham que 
sejamos cada vez mais responsáveis pelo impacto de cada empresa não só em sua 
atividade produtiva, mas do resíduo que seu produto vai deixar no meio-ambiente. 

Mais que isso: há uma pressão nos costumes, na exigência das pessoas por 
atitudes que promovam um futuro melhor. O consumidor está mais consciente 
ecologicamente, à procura por produtos “verdes”. São consumidores que optam 
por adquirir produtos e ser fi el às empresas que tenham mais afi nidade com suas 
ideologias;
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A concorrência - busca pela diferenciação do produto
Os empreendedores acreditam que os clientes valorizam as empresas que possuem 
políticas mais abertas de retorno de produtos. Mesmo sendo um diferencial, é um 
fator que faz fornecedores ou produtores assumirem os riscos pela existência de 
produtos danifi cados ou mesmo que não tenham agradado ao seu consumidor. 

Anúncios como “teste grátis por 7 dias” ou “devolvemos seu dinheiro se não estiver 
satisfeito com seu produto” geram confi ança na compra. Isso envolve uma estrutura 
para recebimento dos produtos, classifi cação e expedição de produtos retornados. 
Além de envolver um custo pela perda. Esta é uma tendência que se reforça pela 
de legislação de defesa dos consumidores, garantindo o conforto e o  direito de 
devolução ou troca. 

Vale ressaltar que para compras em catálogos ou pela internet, a devolução não é 
uma cortesia, é um direito do consumidor que não fi car satisfeito com o produto, 
mesmo que ele não tenha defeito ou vício;

A redução de custo
As iniciativas relacionadas à logística reversa têm trazido consideráveis retornos 
para as empresas. Economias com a utilização de embalagens retornáveis ou com 
o reaproveitamento de materiais para produção têm trazido ganhos que estimulam 
cada vez mais novas iniciativas. Além disto, os esforços em desenvolvimento e 
melhorias nos processos de logística reversa podem produzir também retornos 
consideráveis, que justifi cam os investimentos realizados. (2)

Algumas estratégias podem, inclusive, contribuir para a fi delização do cliente. Por 
exemplo: um serviço de alimentação com cardápio fi xo que tenha embalagens 
retornáveis ajuda a reduzir o descarte e acaba aumentando a relação com seu 
cliente que vai devolver a vasilha vazia e receber o novo alimento.

NOTA: (2) OS OBJETIVOS ECONÔMICOS: In. https://www.portogente.com.br/portopedia/73374-logistica-reversa-objetivos-e-diferencialcompetitivo
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CONCLUSÃO

A logística é sem dúvida uma atividade que integra todos os setores da empresa. 
Todos os colaboradores e fornecedores precisam estar sintonizados para atender 
de maneira efi caz o cliente, em bom prazo e com qualidade na entrega. É necessário 
que o planejamento empresarial esteja cada vez mais em evidência na sua empresa. 
No Brasil o desperdício e os prejuízos em decorrência de acidentes, roubos de carga, 
inefi ciências operacionais e energéticas, e uso inadequado dos modais têm levado 
a um aumento importante no preço fi nal do produto. 

Um bom planejamento de transporte, armazenagem e controle de estoque, com 
ferramentas logísticas efi cientes - na execução e acompanhamento - faz a empresa 
tomar decisões mais rápidas e mais efi cientes. Isso contribui para seu próprio 
desenvolvimento. É necessário manter a evolução contínua em todos os aspectos, 
estudar e experimentar criando novas soluções para exercer suas atividades e estar 
sempre aberto a mudanças. 

A prática da organização extrapola o ambiente empresarial e pode ser atribuído ao 
modo de viver e às suas atividades cotidianas. Comece hoje a colocar em prática 
tudo o que aprendeu e lembre sempre de contar com o Sebrae quando precisar.



Quer saber mais?
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.


