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RESUMO 

A Alpha CargoLog Transportes e Serviços Ltda – Filial Brusque-SC, empresa foco deste trabalho, é 

uma transportadora rodoviária de cargas que possui dificuldade em crescer diante de um mercado 

extremamente competitivo. Em meio a esse cenário desfavorável, a empresa recebeu, de seus maiores 

clientes, a solicitação para extensão na prestação de serviços logísticos, além do transporte já efetuado. 

Com isso, procurou-se entender o mercado em que a Alpha CargoLog está inserida, visando à 

identificação das possíveis oportunidades. O objetivo deste trabalho é a criação de valor superior aos 

clientes, por meio da expansão da oferta de serviços, de forma que viabilize o crescimento da Alpha 

CargoLog - filial Brusque-SC.  O trabalho segue a linha da criação de valor e marketing de serviços que 

contrasta com a realidade da organização. Com base no entendimento e no diagnóstico da oportunidade, 

foi desenvolvida uma proposta para exploração da oportunidade, que ocorreu por meio da abertura de 

uma nova unidade de negócios que ofertará novos serviços logísticos, validada pela análise de 

viabilidade do projeto e análise financeira. Este trabalho apresenta uma inovação disruptiva no mercado 

de atuação da Alpha CargoLog, dentro do segmento logístico. A integração dos serviços de operador 

logístico com transportador se demonstrou desafiador para administrar a complexidade envolvida. Foi 

necessário encontrar um novo espaço físico, investir em estrutura e em tecnologia, desenvolver e treinar 

uma nova equipe, desenvolver parcerias, e, por último, e mais importante, vender e validar com o 

mercado os novos serviços logísticos integrados. O projeto é totalmente replicável em outras empresas 

e em outras regiões, sendo que áreas portuárias tendem a se mostrar mais propícias para a aplicação 

deste trabalho. Grandes centros industriais também podem ser uma oportunidade a ser explorada, com 

empresas que, estrategicamente, terceirizam toda sua operação logística. 

 

Palavras-chave: Criação de Valor. Oportunidade de Negócios. Serviços. Transporte. Operação 

Logística. 

 

ABSTRACT 
 

Alpha CargoLog Transportes e Serviços Ltda – subsidiary Brusque-SC, the company that is the focus 

of this work, is a road cargo carrier that has difficulty growing in the face of an extremely competitive 

market. Amid this unfavorable scenario, the company received from its major customers, the request for 

extension in the provision of logistics services, in addition to the transportation already carried out. With 

that, attempts were made to understand the market in which Alpha CargoLog is inserted, in order to 

identify the possible opportunities. The goal of this work is to create superior value to customers, by 

expanding the service offering, in order to enable the growth of Alpha CargoLog - subsidiary Brusque-

SC. The work follows the line of value creation and marketing of services that contrasts with the reality 

of the organization. Based on the understanding and the opportunity diagnosis, a proposal was developed 

to explore the opportunity, which occurred through the opening of a new business unit that will offer 

new logistics services, validated by the project's feasibility and financial analysis. This work presents a 

disruptive innovation in the Alpha CargoLog market, within the logistics segment. The integration of 

logistic operator services with transporter proved to be challenging to manage the complexity involved. 

It was necessary to find a new physical space, invest in structure and technology, develop and train a 

new team, develop partnerships and, finally yet importantly, sell and validate with the market the new 

integrated logistics services. The project is fully replicable in other companies and regions, wherein port 

areas tend to be more propitious for the application of this work. Large industrial centers can also be an 

opportunity to be explored, with companies that strategically outsource their entire logistics operation. 

 

Key-words: Value Creation. Business Opportunity. Service. Transport. Logistics Operation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Situação da Oportunidade 

     O ramo de negócios do transporte rodoviário de cargas há alguns anos já se tornou algo 

próximo de uma commodity, no qual o preço é basicamente o fator determinante. A razão dessa 

realidade é que, pela percepção de mercado, não há grandes diferenciais entre os serviços 

prestados pelas transportadoras, o que leva os embarcadores buscarem apenas o menor custo. 

 Adicionalmente, destaca-se a significativa informalidade (não cumprimento das leis 

trabalhistas com o intuito de reduzir custos), a facilidade dos entrantes (muitas vezes de forma 

desleal com manobras fiscais, abrindo vários CNPJs para ficarem enquadrados no Simples 

Nacional) e poucos avanços tecnológicos para esse mercado que depende e muito do serviço 

braçal (ajudante de carga e descarga com baixíssima qualificação).  

Esse cenário apresentado reflete exatamente a realidade da Alpha CargoLog, filial de 

Brusque, Santa Catarina, objeto deste estudo. A empresa enfrenta uma grande dificuldade para 

melhor rentabilizar os seus serviços. Como consequência, a empresa não consegue atingir o 

crescimento desejado.  

Em meio a essa realidade desanimadora, a empresa recebeu, de seu maior cliente, um 

questionamento sobre a possível ampliação de sua oferta de serviços, em uma demonstração 

clara de que a continuidade da relação comercial com tal cliente dependeria disto.  

A partir desse episódio, procurou-se entender a realidade atual do mercado em que a 

Alpha CargoLog está inserida, visando à identificação das possíveis oportunidades de entrega 

de valor superior aos seus clientes e à obtenção de uma vantagem competitiva. 

 

1.2 Antecedentes 

A área de atendimento da filial de Brusque-SC da Alpha CargoLog localiza-se em uma 

região movida pela importação dos portos de Itajaí e Navegantes. Por volta do ano 2000, o 

estado de Santa Catarina concedeu um benefício fiscal com a redução do ICMS, para as 

empresas que optassem por importar e instalar-se no estado.  
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Em pouco tempo, milhares de importadores de outros estados migraram suas operações 

para Santa Catarina (SC). Conforme o Sebrae de 2004 a 2011, as importações desta região 

cresceram 924%. Proporcionalmente ao crescimento da localidade, vieram e criaram-se muitas 

transportadoras para atender à demanda.  

Com as inúmeras ofertas de transporte desses novos entrantes, o tradicional nome da 

Alpha CargoLog foi perdendo força e espaço no mercado. Complementarmente, a Alpha 

CargoLog não conseguia oferecer nenhum serviço diferenciado que não fosse rapidamente 

copiado. Portanto, a empresa passou a ser apenas mais uma empresa de transporte na concorrida 

área. 

No Capítulo 3, apresentam-se as Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) –  análise SWOT, do negócio da empresa. 

 

1.3 Objetivo do trabalho 

Este trabalho visa a criar valor superior aos clientes, por meio da expansão da oferta de 

serviços, de forma que viabilize o crescimento da Alpha CargoLog - filial Brusque-SC.   

Como resultantes do atingimento desse objetivo, espera-se uma penetração maior nos 

clientes existentes e a captação de novos clientes, que busquem o mesmo tipo de oferta em 

desenvolvimento aqui. 

 

1.4 Solução adotada 

Com o entendimento e o diagnóstico da oportunidade, a solução para a exploração da 

oportunidade se deu por meio da abertura de uma nova unidade de negócios, a qual irá ofertar 

novos serviços logísticos ao mercado. A validação da solução adotada ocorreu com o estudo da 

viabilidade financeira do negócio. 

Este trabalho foi desenvolvido e estruturado com base na metodologia de solução de 

problemas e exploração de oportunidades, proposta por Marcondes et al. (2017).  
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O próximo capítulo diz respeito ao detalhamento do contexto e da situação investigada, 

seguido do capítulo 3, em que é explicitado o entendimento da oportunidade em si. À sequência, 

apresenta-se o diagnóstico final, a partir das várias pesquisas desenvolvidas, seguido do 

detalhamento da solução adotada, no Capítulo 5, do plano de ações para a implantação desta 

solução, culminando, no Capítulo 7, com as considerações finais. 
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2. CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

 

2.1 A empresa, o negócio e o mercado 

 

A empresa, objeto de estudo deste trabalho, é a transportadora Alpha CargoLog 

Transportes e Serviços Ltda, que iniciou suas atividades em 1972, sendo uma empresa de médio 

porte, com cobertura de atendimento abrangendo os estados de Santa Catarina (SC), Paraná 

(PR) e São Paulo (SP).  

A empresa oferece transportes de carga fracionada, lotações, transportes municipais, 

intermunicipais, estaduais e interestaduais. Será descrita, nos próximos tópicos, uma 

abordagem com uma visão geral da empresa Alpha CargoLog e, ao final, será dedicada uma 

atenção especial à Alpha CargoLog – filial Brusque, foco deste trabalho. 

 

2.1.1 Estrutura  

A Alpha CargoLog possui nove filiais distribuídas entre seu raio de cobertura, sendo: 

em Santa Catarina, ficam em Joinville (matriz); Florianópolis; Brusque; Blumenau; Jaraguá do 

Sul e São Bento do Sul. No Paraná, fica localizado na capital Curitiba. Em São Paulo, são duas: 

uma em Guarulhos e outra em Campinas.  

Em sua totalidade de estrutura física, a Alpha CargoLog conta com 90 docas e mais de 

15.000 m2 de área para movimentação de cargas e suas atividades relacionadas: recebimento e 

consolidação, contagem e etiquetagem de mercadorias, paletização, separação e fracionamento 

(picking), descarga e carregamento de veículos, transbordos e operações de cross-docking. 

Com capacidade de transporte de 1.250 toneladas por dia, a Alpha CargoLog possui 

uma frota superior a 200 veículos novos e seminovos, com idade média de três anos, composta 

de carretas baú, graneleira, sider truck, tocos e vans: todos monitorados via satélite. É 

importante salientar que todos os veículos da frota possuem um plano de manutenção 

preventiva, sendo que essa frota é controlada pelas quilometragens estabelecidas.  

A Alpha CargoLog possui uma forma híbrida em relação à frota. A frota própria 

representa 70% e, os outros 30%, são terceiros que prestam seus serviços. Em comparação ao 
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mercado que conta com mais de cem concorrentes diretos dentro do seu raio de atuação, a maior 

parte destes possuem uma porcentagem bem superior de terceiros do que frota própria.  

Ainda existem os que não dispõem de nenhum veículo próprio, terceirizando a operação 

na sua totalidade. O risco é, no caso da frota própria, em redução do movimento, ficar com o 

ativo parado. No caso dos terceiros, o risco é a perda da autonomia da operação. Uma forma 

híbrida demonstra-se mais estratégica. 

 

2.1.2 Recursos 

Diferenciais da Alpha CargoLog em relação à grande maioria dos concorrentes que 

merecem destaque são: unidades estrategicamente localizadas; especialização e certificação 

pela  International Organization for Standardization (ISO:9001) e  pelo Sistema de Avaliação 

de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade (SASSMAQ) no transporte de cargas 

químicas (excelência no segmento, poucos possuem); transporte de containers para importação 

e exportação; um avançado e moderno sistema de rastreamento online, em que o cliente possui 

acesso em tempo real a todas as informações sobre a carga, desde a coleta até a entrega 

(conclusão da entrega é feita via mobile pelo motorista em tempo real); um sistema de 

rastreamento via satélite, rádio e celular e uma base avançada da seguradora dentro da Alpha 

CargoLog que consegue reduzir os riscos aos menores índices. 

A Alpha CargoLog investe constantemente em informação e monitoramento, visando, 

além de bem atender o cliente, a minimizar os riscos de sinistros, principalmente o roubo. O 

custo é alto, contudo, é fundamental para estar em conformidade com todas as exigências das 

seguradoras. É muito comum transportadoras concorrentes apenas pagarem a apólice de seguro 

e venderem aos seus clientes que possuem seguro. 

 Contudo, todo o investimento em infraestrutura (rastreador, travas eletrônicas, 

comando de bordo, sirene nos caminhões), o cumprimento da lei de descanso dos motoristas e 

as regras de circulação, não são obedecidas. Como resultado, quando ocorre um sinistro, as 

seguradoras negam o pagamento por quebra do Plano de Gerenciamento de Risco (PGR).  

É um risco muito alto que a Alpha CargoLog não deseja tomar, mas que encarece seu 

custo em torno de 12% em relação aos concorrentes. No que tange aos clientes, poucos querem 

dar a devida atenção ao risco que eles correm e optam simplesmente pela transportadora que 

ofereça o preço mais baixo. 
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2.1.3 Mercado 

O modal de transporte, segundo a Confederação Nacional do Transporte [CNT] (2018), 

no Brasil, cerca de 60% dos fluxos e do transporte de cargas se dá pelo modal rodoviário; 20%, 

pelo modal ferroviário; 0,5%, pelo modal aéreo; 14,6 %, pelo modal hidroviário, e 4,9%, pelo 

modal dutoviário.  

Diante de um imenso e altamente competitivo mercado, a Alpha CargoLog atende 

clientes de alto padrão e de grande porte, dentre estes: Sherwin Williams, AkzoNobel; Textil 

Canatiba, Whirlpool, Amanco, Docol, Malwee, Karsten, Química Anastácio entre outros.  

Dentre os diversos segmentos de mercado que a empresa atua, destacam-se: metal 

mecânico; metalurgia; peças; confecções; tecidos; fios e fibras têxteis; químicos; tintas e 

vernizes; embalagens; plásticos e borrachas; livrarias e gráficas, e máquinas e equipamentos 

novos. 

Com a elevada concorrência e alta informalidade que o ramo de transportes de cargas 

apresenta, a Alpha CargoLog enfrenta uma séria dificuldade em crescer diante de suas margens 

cada vez mais apertadas.  

 

2.2 Alpha CargoLog – Filial Brusque-SC 

 Nos próximos tópicos, serão concedidos outros detalhes sobre a unidade da Alpha 

CargoLog de Brusque, centro deste trabalho. 

 

1. Organograma 

A Alpha CargoLog – filial Brusque-SC conta com, aproximadamente, quarenta 

funcionários divididos entre as áreas: operacional (vinte e nove pessoas); administrativo (nove 

pessoas); comercial (uma pessoa); e a gerência geral da filial. Existe uma certa oscilação nesses 

números, principalmente na área operacional, pois existe um alto turnover nas funções de 

motorista e de ajudante de carga/descarga.  
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A Figura 1 ilustra o organograma da organização. Figura 1 – Organograma Alpha CargoLog – 

Filial Brusque 

 

 

Fonte: Alpha CargoLog (2017) 

 

Como se pode notar pela Figura 1, no topo da hierarquia, fica o Conselho, no qual 

participam os acionistas da Alpha CargoLog. O Conselho escolhe um Diretor Executivo para a 

gestão da organização que, por sua vez, desenvolve sua equipe, com os Gerentes de Unidade 

(nove), Frota, Tecnologia da Informação (TI) e Recursos Humanos. O Gerente da Filial 

Brusque coordena sua equipe nos setores: Operacional, Administrativo e Comercial. 

 

2. Clientes 

Nos últimos quinze anos (2003 a 2018), o perfil de clientes da célula da Alpha CargoLog 

de Brusque sofreu uma significativa mudança. Anteriormente (2003), a maior parcela era 

formada por indústrias dos municípios de Brusque e Guabiruba, reconhecidas nacionalmente 

como o polo têxtil.  

Diante do forte crescimento da importação pelas cidades vizinhas de Itajaí e Navegantes, 

as indústrias locais foram perdendo espaço e competitividade. Em 2018, os clientes de 
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importação representam cerca de 70% no faturamento da filial de Brusque. Este percentual não 

chegava a 15% em anos anteriores. 

 Uma consequência negativa dessa alteração é que os importadores não necessitam de 

matéria-prima ou insumos para produzir seus produtos. Isto impacta diretamente na logística 

reversa da transportadora, pois em 2018 ela expede um volume de cargas muito superior do que 

recebe de retorno. Para suprir este desequilíbrio, as outras filiais da Alpha CargoLog acabam 

compensando, pois seu portfólio de clientes é basicamente de indústrias. 

 

3. Representatividade 

A Alpha CargoLog – Filial Brusque representa aproximadamente 25% do faturamento 

total da Alpha CargoLog e detém o posto da melhor unidade comercialmente, entre as nove 

filiais. É uma porcentagem muito significativa comparada ao potencial – baseado no Produto 

Interno Bruto (PIB) – das demais regiões atendidas pelas outras unidades, principalmente em 

relação à grande São Paulo (filial Guarulhos), região metropolitana de Campinas (filial 

Campinas), grande Curitiba (filial Curitiba), e Joinville (matriz Joinville). 

Em última análise, a Filial de Brusque conquistou essa importância dentro da Alpha 

CargoLog, ao longo dos últimos cinco anos (2013 a 2018), período durante o qual seu 

faturamento dobrou.  

 

4. Visão Geral das Filiais Alpha CargoLog 

Na Tabela 1, apresentam-se as filiais da Alpha CargoLog, com relação à quantidade de 

funcionários, área total e percentual sobre o faturamento geral da empresa no final do ano de 

2016. 

Os três fatores relacionados na Tabela 1 têm, como objetivo, ilustrar o tamanho e a força 

comercial de cada filial da Alpha CargoLog. A relação da quantidade de funcionários e o 

tamanho do espaço físico não é exatamente proporcional ao percentual da receita faturado. Isso 

ocorre, pois existem algumas particularidades envolvidas quanto ao perfil estratégico de cada 

unidade. 
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Observa-se um alto número de funcionários e de área em Joinville. A razão é que, por 

ser a matriz da empresa, alguns setores que prestam serviços para todas as filiais são 

contabilizados nessa única unidade, que são: frota, recursos humanos e TI. Já, a filial de 

Guarulhos é tida como o “coração” da empresa, uma vez que é a responsável pela maior parte 

da distribuição de cargas, o que exige uma maior estrutura para suportar a demanda.  

Outro detalhe a ser enfatizado diz respeito ao fato de a Alpha CargoLog de Florianópolis 

ter, como objetivo, apenas dar suporte operacional. O seu faturamento é atribuído a tão somente 

alguns fretes esporádicos. 

Tabela 1 – Filiais Alpha CargoLog 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados fornecidos pela Alpha CargoLog (2017). 

 

Salvo as peculiaridades destacadas, pode-se identificar a expressividade que a célula de 

Brusque simboliza para a Alpha CargoLog no todo. Com uma estrutura bem-enxuta, consegue 

desempenhar um alto resultado comercial. 

 

2.3 Contexto histórico 

“O serviço de transporte é uma relação de confiança". Com esse pensamento, a Alpha 

CargoLog iniciou seus trabalhos em 1972 em Joinville-SC . Fundada por um empresário que 
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se apaixonou pelo transporte quando foi gerente de uma transportadora, tomou gosto pelo 

negócio e abriu sua própria transportadora: a Alpha CargoLog. 

 Inicialmente, prestava serviço de transporte com dois caminhões para alguns amigos 

que eram proprietários de pequenas empresas, sempre ligando Joinville a São Paulo. O negócio 

foi crescendo em um ritmo muito acelerado, fazendo-se necessário adquirir novos veículos. 

Não demorou a surgirem as oportunidades em expandir o empreendimento com outras filiais 

pelo estado de SC: Blumenau, Brusque, Jaraguá do Sul, Florianópolis e São Bento do Sul. 

Posteriormente, aumentou sua área de atuação com uma unidade em Curitiba-PR e outra 

Campinas-SP. 

 Preliminarmente, a região de Brusque era atendida pela filial da Alpha CargoLog de 

Blumenau, unidade mais próxima. Com o crescimento e potencial de mercado apresentado pela 

área, impulsionado pelo segmento têxtil, em 1992, decidiu-se pela abertura de uma filial 

própria: A Alpha CargoLog Filial Brusque. 

 O investimento acabou sendo assertivo e, em poucos anos, a Alpha CargoLog era uma 

das referências na região de Brusque, atendendo muitas indústrias de tecelagem, malharia, 

confecção e toalha. Esse perfil de clientes perdurou até início dos anos 2000, quando a 

importação de Itajaí e Navegantes começou a ganhar força e muitas fábricas tradicionais 

acabaram falindo. 
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3. ENTENDIMENTO DA OPORTUNIDADE 

 

A solicitação para prestar mais serviços, vinda do mercado para a Alpha CargoLog, 

motivou o interesse em compreender qual é o valor que a Alpha CargoLog gera aos seus clientes 

e qual seria a potencial entrega de valor superior com a expansão do seu mix de produtos. Essa 

possível oportunidade foi estudada à luz da criação de valor e de marketing de serviços. 

 

3.1 Criação de Valor 

 A primeira dimensão deste trabalho é a criação de valor. O objetivo, para tal, é gerar um 

valor superior a todos os stakeholders da Alpha CargoLog – Filial Brusque.  

  Buscando, na academia, a teoria, para embasar este trabalho aplicado, foi possível ao 

identificar que Porter, em 1985, apresentou um modelo de criação de valor no qual destacava 

que certas funções essenciais conduzidas pelas empresas envolvidas na cadeia produtiva são 

responsáveis pela criação de valor. Nesta visão de modelo, o valor é produzido pela organização 

e entregue ao cliente e é entendido como “o montante financeiro que os compradores estão 

dispostos a pagar por aquilo que uma empresa lhes fornece” (Porter, 1998, p. 34). Em 

prosseguimento, Hakserver (2000) afirma que prover o cliente com algo que lhe satisfaça ou 

gere benefícios, ou seja, crie valor a partir da perspectiva deste, é um elemento essencial para a 

sobrevivência de uma organização. Na mesma linha, Churchill (2006) destaca que o valor para 

o cliente é diferença entre as percepções quanto aos benefícios e quanto aos custos da compra 

e do uso de produtos e serviços.  

 Vertentes da criação de valor serão apresentadas nos próximos tópicos, as quais 

significam muito para os negócios das Alpha CargoLog – Filial Brusque. Assim sendo, 

cocriação de Valor e Fidelidade e Lealdade são assuntos com forte impacto nos seus serviços 

prestados. 

  

3.1.1 Cocriação de Valor 

Na unidade de negócios da Alpha CargoLog de Brusque, procura-se sempre manter um 

contato muito próximo com os seus clientes e fornecedores. Acredita-se fortemente que se gera 

um valor superior ao negócio quando é realizado de forma conjunta e com a cooperação de 

todos. Partindo desse princípio, Ramaswamy (2011, p.195) explica que cocriação pode ser 
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compreendida como “o processo pelo qual o valor mútuo é expandido em conjunto [...]” e o 

que a direciona é “envolver as pessoas para criar experiências valiosas em conjunto e 

simultaneamente reforçando a economia de rede”.  

Ramírez (1993) e Normann (2001) defendem que o processo de criação de valor, sob a 

ótica da cocriação, traz três implicações estratégicas para as organizações: (1) mobilização dos 

consumidores para criarem valor para eles próprios; (2) reconfiguração dos relacionamentos e 

sistemas de negócios da organização; (3)  chave para a criação de valor como produção 

conjunta, fazendo com que a vantagem competitiva esteja relacionada à capacidade de conceber 

e implementar um sistema de criação de valor.  

 

3.1.2 Fidelidade e Lealdade 

A Alpha CargoLog – Filial Brusque tem grandes dificuldades em reter os seus clientes, 

tornando a esfera da lealdade algo quase intangível.  

Com um peso de importância tão grande quanto conquistar um cliente, fidelizar e torná-

lo leal a um determinado produto ou serviço se mostra um desafio com alto grau de dificuldade. 

Para Jacoby e Chestnut (1978), o ato de repetição da compra nem sempre representaria 

fidelidade a uma marca, assim como o padrão de compra repetida de uma outra marca também 

não implicaria à não-fidelidade.  

Trazendo para o mercado do transporte rodoviário de cargas, a perda ou a conquista de 

um cliente se baseiam, em primeiro lugar, pelo preço e, em segundo lugar, pela qualidade do 

serviço. Quando ocorre a perda do cliente pelo segundo item, uma possível reconquista se torna 

bem mais difícil e custosa. Por isso que Oliver (1999) destaca que a concorrência sempre tentará 

ganhar terreno às custas da insatisfação do cliente para com sua marca favorita. 

 

3.1.3 Valor do Cliente 

Em um mercado extremamente competitivo, a Alpha CargoLog precisa constantemente 

inovar suas estratégias de negócios. Nesse sentido, a satisfação e a valorização do cliente, com 

suas individualidades, anseios e desejos, é de uma importância para a sobrevivência de qualquer 

negócio.  

Definindo o valor do cliente “é a preferência percebida pelo cliente e a avaliação desses 

produtos, performances e consequências decorrentes do uso que facilitam (ou bloqueiam) o 
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alcance dos objetivos e propósitos do cliente em situações de uso” (Zubach, Hubbard, & 

Johnson, 2009, p. 11). 

Woodruff (1997, p.5) argumenta que “o valor do cliente é a preferência percebida pelo 

cliente e a avaliação desses produtos, performances e consequências decorrentes do uso que 

facilitam (ou bloqueiam) o alcance dos objetivos e propósitos do cliente em situações de uso”. 

O autor ressalta ainda a importância do valor do cliente para a empresa, que deve voltar cada 

vez mais seus processos para esse paradigma. “Essas mudanças requerem um modelo diferente 

de gerenciamento. Uma orientação voltada para o valor do cliente significa repensar a cultura 

organizacional, estrutura e capacidade de gerenciamento” (Woodruf, 1997, p.13). 

Com esse pensamento foi que se procurou escutar a solicitação dos clientes a fim de 

aumentar o portfólio de serviços da Alpha CargoLog – Filial Brusque. 

 

3.1.4 Entrega do valor como vantagem competitiva 

Com o objetivo de validar o aumento de serviços prestados pela Alpha CargoLog de 

Brusque, é fundamental que esteja estabelecida uma estratégia vencedora que leve a uma 

vantagem competitiva sustentável. Lanning (1988) afirma que a vantagem competitiva existe 

quando os consumidores preferem a escolha do produto ou serviço por um preço mais alto que 

o custo, tornando o negócio rentável e permita o crescimento. O autor complementa que é 

crucial compreender o porquê os clientes fazem uma escolha ao invés de outra para conseguir 

obter a vantagem competitiva. 

Figura 2 – Companhia / Clientes / Concorrentes 

 

Fonte: Christopher (2012, p. 5) 
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Complementando com Porter e Montgomery (2007), a base fundamental de um 

desempenho organizacional, acima da média, geralmente é explicada por algum tipo ou fonte 

de vantagem competitiva sustentável, que visa a estabelecer uma posição singular, exclusiva e 

lucrativa contra as forças competitivas que existem no mercado. Christopher (2012) aborda o 

sucesso com a vantagem competitiva com a ligação triangular dos três “Cs”, ilustrado na Figura 

2. 

Resumindo o pensamento de Christopher (2012), companhias de sucesso possuem uma 

vantagem de custo, uma vantagem de valor ou, melhor ainda, uma combinação das duas. A 

vantagem de custo dá um perfil de custo mais baixo e a vantagem de valor oferece ao produto 

um diferencial “a mais” sobre ofertas mais competitivas.  

Contudo, Fleury (2003) enfatiza o timing, pois, em um mercado muito dinâmico, a 

velocidade de resposta é um fator determinante para a construção de possíveis vantagens 

competitivas. Inclusive, para Barad e Sapir (2003), o objetivo central da logística é a resposta 

rápida, em um ambiente altamente competitivo, e que apresenta, como características 

constantes, as mudanças e a incidência de incertezas.  

É sobre a visão da vantagem competitiva de valor e de custo que se busca escolher a 

adequada proposição de valor para a Alpha CargoLog de Brusque, diferenciando-se no mercado 

aos olhos dos clientes. 

 

3.2 Marketing em serviços 

 Como a empresa, estudo deste trabalho, é uma prestadora de serviços e não de produtos. 

Assim, os tópicos e literatura, a seguir, terão um enfoque maior no marketing de serviços. Em 

uma rápida tentativa de definir serviços, Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011, p. 21) afirmam que 

“Serviços são atividades econômicas que uma parte oferece a outra. Geralmente baseadas no 

tempo, seu desempenho traz a seus destinatários os resultados desejados, objetos ou outros 

ativos pelos quais os compradores têm responsabilidade”.  

No Quadro 1, os autores Zeithaml, Bitner e Greamler (2014) trazem as principais 

diferenças entre produtos e serviços e suas implicações, por meio da intangibilidade, 

heterogeneidade, simultaneidade e perecibilidade. 
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Quadro 1 – Produtos versus Serviços 

  

Fonte: Zeithaml, Bitner e Gremler (2014, p.21) 

 

3.2.1 Intangibilidade 

Eigler e Langeard (1987) definem a intangibilidade do serviço sendo imaterial e que 

este apenas se torna existente quando é produzido e consumido. Zeithaml, Bitner e Greamler 

(2014) afirmam que a intangibilidade é a principal característica dos serviços, pois são ações e 

não objetos materiais, não sendo possível ser visto, experimentado ou tocado, como no caso 

dos produtos. 

A intangibilidade traz grandes desafios para a logística. O serviço, por não ser passível 

de armazenagem, quando ocorrem as oscilações na demanda, é difícil e complexo de ser 

administrado. 

3.2.2 Heterogeneidade 

A heterogeneidade, às vezes, tratada como variabilidade, descreve a característica 

incerta de desempenhar um nível constante de qualidade de serviço. Para Zeithaml, Bitner e 

Gremler (2014), a heterogeneidade nos serviços são os resultados das interações entre as 

pessoas, seja entre os funcionários da prestadora do serviço ou entre os funcionários e os 

clientes. Como são ações prestadas por seres humanos, não há dois serviços idênticos.  

Lovelock e Young (1979) pensam que não é possível afirmar que todos os funcionários 

da empresa que estabelecem um contato com o cliente possuam o mesmo nível de qualificação 
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técnica ou interpessoal, nem que o colaborador possa estar com o mesmo entusiasmo para 

prestar o serviço regularmente com mesmo desempenho. 

Na Alpha CargoLog, a característica da heterogeneidade é identificada no atendimento 

aos clientes, sendo pela área administrativa, por algum meio de comunicação, ou, 

presencialmente, com equipe operacional com seus motoristas e ajudantes de carga e descarga 

na porta do cliente. 

 

3.2.3 Simultaneidade  

Zeithaml, Bitner e Gremler (2014) defendem que os serviços normalmente são vendidos 

com antecedência, para, na sequência, serem gerados e consumidos simultaneamente. Algumas 

das consequências são a dificuldade na produção de serviços em massa, tornando a necessidade 

de descentralizar o serviço, e o cliente por acompanhar o processo da prestação do serviço, pode 

impactar positivamente ou negativamente no resultado final. 

 

3.2.4 Perecibilidade 

Esta última característica, sob a ótica do marketing de serviços, explica que 

diferentemente dos produtos, um serviço não pode ser armazenado, gravado, revendido ou 

devolvido. Um serviço de transporte de cargas mal-executado, danificando ou perdendo um 

material, não há como retornar. Contudo, é possível que a transportadora, que tenha cometido 

a falha, possua estratégias de abordagens com o cliente para minimizar o erro e que o cliente 

continue a contratar seus serviços. 

 

 3.3 Proposição de valor 

Para a viabilizar o aumento no portfólio de serviços, é necessário definir uma estratégia 

e realizar investimentos. Portanto, busca-se uma proposição de valor que permita atingir o 

objetivo geral deste trabalho.  

Analisando preliminarmente o segmento de logística como um todo, é possível perceber 

que existem outros serviços logísticos demandados, além do transporte rodoviário de cargas já 

prestado pela Alpha CargoLog. Como a grande maioria dos clientes da filial são importadores, 

existe previamente uma série de necessidades logísticas, antes da contratação do transporte. 
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Normalmente, são os operadores logísticos que efetuam esses serviços, para somente, no final 

do processo, a transportadora entrar em ação. O Quadro 2 apresenta a análise SWOT da Alpha 

CargoLog, filial Brusque. 

Quadro 2 – Análise SWOT - Alpha CargoLog de Brusque 

Oportunidades 

1. Expandir a oferta de serviços logísticos.  

Pontos Fortes 

1. Confiança e tradição reconhecida pelo mercado na 

marca Alpha CargoLog; 

2. Experiência e know-how do segmento e 

mercado de atuação. 

Ameaças 

1.         Novas legislações, tarifas e impostos. 

2.            Recessão econômica. 

Pontos Fracos 

1.            Baixa rentabilidade do negócio; 

2.            Dificuldade na retenção de clientes. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2018) 

 

Por meio dos pontos fortes da Alpha CargoLog de Brusque, destacados na análise 

SWOT, a exploração da oportunidade de expandir os serviços logísticos torna-se mais fácil. A 

aceitação do mercado é mais rápida quando uma empresa de 45 anos de mercado oferece um 

novo serviço. Obviamente que a questão do preço precisar estar ajustada em relação à 

concorrência. Há anos que o autor deste estudo colabora com o segmento logístico e, para tanto, 

contribuiu para o entendimento e exploração da oportunidade. 

Juntamente com os pontos fracos da Alpha CargoLog de Brusque, as ameaças do 

macroambiente podem impactar diretamente o atual negócio: questões governamentais e/ou 

econômicas, como exemplo, a alteração de taxas e impostos para a importação. Caso vierem a 

ocorrer, existe uma grande ameaça de recessão econômica na região. Esse risco das ameaças se 

potencializa com negócio de transporte de cargas, deixando uma baixa margem líquida e com 

a complexidade em reter os seus clientes. Em momentos de crise, normalmente os clientes 

tendem a buscar alternativas para reduzir fortemente os custos e um deles pode ser a 

substituição da Alpha CargoLog.  

Posto isto, no próximo capítulo, é apresentado o diagnóstico desenvolvido, base para a 

exploração da possibilidade de diversificar os serviços logísticos da Alpha CargoLog.  
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4. DIAGNÓSTICO DA OPORTUNIDADE 

 

Com o intuito de uma análise mais profunda, a seguir, será desenvolvido um estudo 

sobre o ambiente externo no qual a Alpha CargoLog se situa, posicionando sobre os 

stakeholders envolvidos, sob a os aspectos previamente explicados da criação e valor e 

marketing de serviços. O estudo ocorreu com os conceitos de metodologia dos autores Flick 

(2012) e Marconi e Lakatos (2017). 

 

4.1 Criação de valor Alpha CargoLog Brusque-SC 

Com o propósito de elevar a criação de valor aos negócios da Alpha CargoLog – Filial 

Brusque, nos tópicos, que se seguem, será verificada a atual posição na cadeia de suprimentos 

e entender todo o meio logístico em estudo, para, posteriormente, contrastar com a proposição 

de valor. 

4.1.1 Posição Cadeia de Suprimentos  

A cadeia de suprimento da empresa é bem linear e simples, como pode ser observado 

na Figura 2, que ilustra a posição em que a Alpha CargoLog está inserida. Ocorre que este 

mesmo modelo de negócios é bastante semelhante à maioria dos concorrentes, o que faz com 

que as barreira de entrada e saída sejam muito frágeis e bastante voláteis.  

Figura 3 – Cadeia de suprimentos da Alpha CargoLog 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2017) 
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Diferentemente de uma empresa que comercializa produtos, a Alpha CargoLog por ser 

um prestador de serviços, pois possui uma cadeia de suprimentos bem-sucinta. De um lado, 

estão os seus fornecedores, podendo ser diretos ou por meio de distribuidores. Eles são as 

concessionárias de caminhões, os equipamentos operacionais, a reposição de peças, os pneus, 

o combustível, o material administrativo, entre outros. 

Por outro lado, estão os clientes, os quais contratam a Alpha CargoLog para a prestação 

do serviço de transporte. Em alguns momentos, o cliente pode ser, ao mesmo tempo, um 

fornecedor, como, por exemplo, os clientes que transportam pneus, pois periodicamente 

vendem os pneus para a Alpha CargoLog.  

A proposta de criação de valor, desenvolvida ao longo desse trabalho, localiza-se no elo 

Alpha CargoLog -Cliente, que busca gerar valor ao cliente, acionistas e os demais stakeholders 

envolvidos. 

4.1.2 Portfólio de  Serviços Logísticos 

A Unidade de Negócios de Brusque-SC da Alpha CargoLog possui uma alta penetração 

no mercado de importação de produtos, por meio dos portos de Itajaí e Navegantes: ambos no 

estado de Santa Catarina. O perfil desses importadores são empresas dos estados de São Paulo 

e Minas Gerais, que antigamente importavam via o porto de Santos ou Espírito Santo. Contudo, 

no início do ano de 2000, o governo do estado de Santa Catarina deu um elevado incentivo 

fiscal com a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços  (ICMS), variando 

conforme a classificação do produto. Em busca do benefício fiscal, muitas organizações 

migraram a sua operação logística para a região do Vale do Itajaí, com o intuito de redução de 

custos.  

Diante desse cenário com a expressiva ascensão da importação na localidade, a Alpha 

CargoLog de Brusque, nos últimos dez anos, direcionou seu foco em clientes importadores. O 

que anteriormente ao ano de 2000 não representava nem 10% de receita, em 2018 configura 

80% do faturamento da filial. Essa mudança do cliente-alvo, de indústria para importador, 

ocorreu conjuntamente com o cenário econômico da região, uma vez que a importação 

gradativamente foi tomando o espaço dos fabricantes nacionais.  

A logística da importação, envolvendo a região de atuação da Alpha CargoLog – Filial 

Brusque, passou a demandar muitos serviços envolvidos, além do já tradicional transporte. 
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Na sequência, é feito o detalhamento das necessidades logísticas das empresas 

importadoras, com perfil de clientes da unidade. 

 

Figura 4 – Portfólio de Serviços Logísticos 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2017) 

 

 Esses são os serviços logísticos existentes para atender as empresas importadoras, desde 

a vinda do navio até a entrega no cliente final. Segundo Cheong (2004), a logística tem se 

tornado uma parte importante da economia e dos negócios das empresas, pois, em virtude da 

globalização, muitas empresas estão terceirizando suas funções logísticas para focarem no seu 

core business, o que, por sua vez, vem abrindo muitas oportunidades de negócios (Christopher 

& Towill, 2001).  

Para melhor entendimento, nos tópicos a seguir, será explicado cada serviço com o tipo 

de empresa que presta o determinado serviço. Todavia, é cada vez mais frequente encontrar 

empresas que estendem a sua oferta de valor com mais serviços, buscando agregar maior valor 

com os mesmos clientes, criando um valor superior ao negócio. 

 

1. Agente de Cargas 

O primeiro passo para uma empresa que deseja importar é contratar um agente de cargas. 

Esse perfil de empresa fica incumbido por efetuar o transporte internacional marítimo ou aéreo. 

Eles fazem a intermediação com os grandes players (os principais na região são Hamburg Süd 

e Maersk), detentores dos navios ou aviões, comprando espaços que, posteriormente, vendem 

para as empresas que desejam importar ou exportar.  
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Existem vários agentes de cargas na região para atender à demanda dos portos de Itajaí 

e Navegantes. Os agentes de cargas com maior estrutura oferecem conjuntamente o serviço do 

despachante aduaneiro. 

O Quadro 1 (Apêndice A) – Agente de Cargas: apresentação algumas empresas da 

região. 

2. Despachante Aduaneiro 

 Após a chegada do container no porto ou do material no aeroporto, entra em ação o 

perfil de empresas especializadas em resolver a burocracia para a liberação dessas cargas: os 

Despachantes Aduaneiros. É sob a responsabilidade deles que se preparam toda a 

documentação e guias para pagamento. 

 Normalmente, os despachantes são procurados pelos agentes de cargas, tradings ou até 

pelo importador diretamente.  

O Quadro 2 (Apêndice B) – Despachante Aduaneiro: demonstração de algumas 

empresas da região. 

3. Transporte do container do porto ao armazém 

 Assim que nacionalizado e autorizado para retirada do container do porto, existe a 

necessidade da contratação de um caminhão para efetuar o transporte até algum armazém para 

fazer a descarga. Como são distâncias pequenas (aproximadamente 20 km), normalmente essa 

operação é executada por autônomos com caminhões antigos e defasados, diante da baixíssima 

exigência. Esses terceiros são contratados pelos operadores logísticos ou transportadoras e, em 

raros casos, direto pelo importador detentor do container. Já foi solicitado, por alguns clientes, 

que a Alpha CargoLog também faça esse tipo de transporte; contudo, quando se efetuou um 

estudo sobre a viabilidade, o resultado não se demostrou um negócio rentável.  

4. Operador Logístico 

 Contratado o agente de cargas, feito o desembaraço aduaneiro, retirado o container e 

descarregada a carga em um armazém, neste momento, aparece o Operador Logístico. Esse tem 

por finalidade receber as cargas do porto, separar por referência de produto e expedir as 

mercadorias, assim que forem faturadas pelo cliente importador.  
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A Associação Brasileira de Movimentação e Logística (ABML) conceitua que um 

operador logístico é o fornecedor de serviços logísticos, especializado em gerenciar todas as 

atividades logísticas ou parte destas, nas várias fases da cadeia de abastecimento, agregando 

valor ao produto deles, e que tenha competência, no mínimo, de prestar simultaneamente 

serviços nas três atividades básicas: controle de estoques, armazenagem e gestão de transporte. 

Quanto mais imponente for o operador, maior será sua oferta de serviços para os seus 

clientes. É por esta razão que é frequente encontrar operadores logísticos que vendam ao 

mercado os serviços previamente listados e também o transporte. Contudo, normalmente o seu 

grande know-how e core business transparecem quando a carga está em seu domínio e, 

juntamente com a armazenagem dos produtos, efetua os serviços de movimentação, separação 

(picking), paletização, gestão de estoque, reembalagem e consegue conquistar valorização do 

cliente importador, gerando um alto valor ao negócio.  

O Quadro 3 (Apêndice C) – Operador Logístico: exibição de algumas empresas da 

região. 

 Importante destacar que algumas importadoras optam por internalizar esse serviço e 

acabam operacionalizando por conta própria, dispensando a contratação de um operador. É uma 

estratégia tomada, às vezes, tanto por empresas grandes como pequenas de segmentos 

diversificados. 

5. Transportadora da carga do armazém até o cliente final 

Assim que o cliente importador efetua uma venda, ele aciona uma transportadora que 

atenda a região do destinatário e se enquadre no preço pretendido. Nesse momento, o caminhão 

da transportadora vai até o armazém do operador logístico ou à estrutura própria do cliente, 

realiza a coleta e procede com seus processos internos até efetuar a entrega. É neste momento 

que a Alpha CargoLog de Brusque é acionada e presta os seus serviços. 

Na área de atuação de Alpha CargoLog, existem mais de cem transportadoras que 

também oferecem o serviço para os estados em que atua: SC, PR e SP. Entre toda essa gama de 

empresas, existem variações quanto ao perfil de carga trabalhado, especialização, porte da 

organização e foco de atuação. Aplicando esses filtros, pode ser listado ainda aproximadamente 

cinquenta transportadoras que concorrem diretamente com a Alpha CargoLog. As demais, 

adicionalmente acabam retendo um share do mercado potencial, porém não com a mesma 

intensidade.   
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No Quadro 4 (Apêndice D) - Transportadora de cargas do armazém até o cliente final: 

ilustração de alguns dos principais concorrentes. 

6. Trading 

Existe ainda um perfil de empresa logística que não foi classificada no processo: as 

Tradings. É um tipo de empresa que oferece o serviço completo, desde o transporte 

internacional até a entrega na porta do cliente final. 

O negócio dessas empresas é intermediar com todas as empresas do meio logístico 

(agente de cargas, despachante aduaneiro, transportadora do container, operador logístico, 

transportadora até o cliente final) e colocar sua margem em cima para repassar ao cliente 

importador.  

No Quadro 5 (Apêndice E) – Tradings: são exibidas algumas organizações da região. 

O público-alvo das tradings são pequenas empresas importadoras e pessoas físicas que 

efetuam a importação muito casualmente ou até única. Esse potencial cliente, para a trading, 

não possui o conhecimento dos passos para importar e não tem autorização documental, o 

RADAR. Com isso, eles utilizam a certificação e a experiência da trading para cuidar de todo 

o processo. 

4.1.3 Clientes Alpha CargoLog – Filial Brusque 

 Neste tópico, foram entrevistados alguns dos importantes clientes importadores da 

Alpha CargoLog de Brusque, para entender quais são todos os serviços que eles demandam e 

contrastar com os prestados pela Alpha CargoLog. São clientes de portes diferentes, 

expressados com o percentual sobre o faturamento da filial de Brusque. A pesquisa qualitativa 

foi estruturada e aplicada com princípios dos autores Flick (2012) e Marconi e Lakatos (2017). 

Foi possível identificar que a operação de importação de todos é muito semelhante, 

mesmo atuando em segmentos diferentes. A significativa mudança é no momento de armazenar 

a carga, na qual pode ser por meio da contratação de um operador logístico ou decidir fazer por 

conta própria. Há empresas que preferem focar no seu core business e terceirizar a logística e 

outras que acreditam que internalizar essa etapa da cadeia possibilita uma maior flexibilidade 

na operação e/ou redução de custos. 

Quando o importador resolve gerenciar o seu próprio estoque, ele elimina a necessidade 

da contratação de alguns serviços logísticos. O principal afetado é o operador logístico que, 
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além de perder a armazenagem, deixa de ganhar com a subcontratação de autônomos para 

retirada do container do porto ao armazém e também deixa de ganhar sua participação nos 

fretes do armazém até o cliente final na modalidade de carga fechada. 

No entanto, a tendência é que as empresas busquem cada vez mais a terceirização da 

sua logística. Nas pesquisas de Wilding e Juriado (2004), desenvolvida em empresas europeias 

de bens de consumo, foi constatado que as empresas terceirizam com objetivo de se 

beneficiarem das competências dos prestadores de serviços logístico (56%), não focando 

somente na redução de custos, mas, principalmente, na agregação de serviços. 

 O Quadro 6 (Apêndice F) apresenta clientes diversos da Alpha CargoLog – Filial 

Brusque, contrastando os serviços que são demandados e os que a Alpha CargoLog oferece. É 

possível identificar que existe a possibilidade de ofertar novos serviços. 

 

4.1.4 Potenciais Clientes Alpha CargoLog – Filial Brusque 

 Existe uma possibilidade enorme de expansão da carteira de clientes da Alpha CargoLog 

de Brusque com o mercado de importação.  

No Quadro 7 (Apêndice G), encontram-se alguns dos clientes que, em algum momento, 

já foram prospectados, porém sem êxito na negociação. Os percentuais atrelados aos nomes 

representam o potencial incremento sobre a atual receita da Alpha CargoLog em cima dos 

fretes. 

Geralmente, quando o potencial cliente está dentro de um operador logístico e esse 

oferece o serviço de transporte do armazém até o cliente final, seja na modalidade de carga 

fechada e principalmente fracionada, dificilmente a Alpha CargoLog consegue competir em 

termos de preços. O motivo é que o operador já possui a carga sobre seu domínio, não havendo 

o custo com a coleta do produto, permitindo oferecer um preço mais competitivo ao importador. 

Adicionalmente ao fundamental fator preço do transporte, a empresa importadora tem 

preferência por centralizar os serviços em uma empresa, nesse caso, o operador logístico. 

Quanto aos demais potenciais clientes que fazem a sua própria gestão do estoque, as 

chances para a Alpha CargoLog são maiores para concretizá-los em clientes ativos. O contato 

é direto com importador e a negociação é clara e transparente, diferentemente quando existe 

um operador logístico no meio do processo.  
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O Quadro 7 (Apêndice G) – Potenciais Clientes: demonstração dos importadores que 

podem se tornar clientes da Alpha CargoLog, elevando o seu faturamento. 

Um quesito a ser destacado é que a Alpha CargoLog Brusque conhece e prospecta muito 

mais potenciais clientes que operam por conta própria, do que potenciais clientes que estão 

armazenados em operadores logísticos. Além das razões citadas acima, existe uma demasiada 

dificuldade em adquirir a informação sobre quais são as empresas que estão dentro de um 

operador logístico. O assunto é sigiloso e raramente é divulgado. 

 

4.2 Potencial do Mercado 

A economia da região do Vale do Itajaí, na qual a Alpha CargoLog de Brusque atende, 

é impulsionada por meio dos portos de Itajaí e Navegantes. Segundo o site Porto Itajaí o porto 

de Itajaí é o 4º principal do Brasil. O mapa frete da agenciadora Sontra Cargo (um dos 

principais), por meio da análise oferta de cargas e demanda de motoristas autônomos, 

demonstra que o eixo Itajaí x São Paulo é um dos principais do país. 

 Para entender em números qual é o potencial desse mercado de portuário, foram 

analisados os números oficiais divulgados pelo Complexo do Porto de Itajaí, apenas no que 

tange à importação em um período de um ano (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 – Importação Porto de Itajaí 

Movimentação de container 185.255 unidades 

Movimentação de carga 4.671.347 toneladas 

Valor US$ 6 bilhões aproximados 

 

 

Fonte: Porto de Itajaí (2017) 

 Os valores expressos na Tabela 2 são considerando todo o perfil de mercadoria que 

chega pelos portos de Itajaí ou Navegantes. Faz-se necessário filtrar alguns tipos de produtos 

que não são compatíveis com a Alpha CargoLog.  
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A Figura 5 faz o detalhamento geral quanto ao peso e em valor, respectivamente. 

Aplicando-se um filtro, a Alpha CargoLog não atende cerâmica e vidros, peixes, 

madeiras e derivados. Isso representa uma redução de 7,5% sobre o peso total e 3,3% sobre 

valor. 

Figura 5 – Movimentação Porto de Itajaí (2017) 

 

Fonte: Porto Itajaí (2017) 

 

 4.2.1 Marketshare Alpha CargoLog – Filial Brusque 

 O expressivo volume que gira anualmente na região se sobrepõe aos números obtidos 

do Porto de Itajaí. Com o intuito de comparar o potencial do mercado e a participação da Alpha 

CargoLog nele, a Tabela 3 demonstra essa ilustração, baseando-se no peso movimentado. 
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Tabela 3 – Marketshare Alpha CargoLog 

Indicador de Comparação Mercado Potencial Participação Alpha CargoLog 

Movimentação de carga 3.386.727 ton/ano (100%) 28.800 ton/ano (0,85%) 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2017) 

 

A partir das informações registradas neste trabalho, as seguintes considerações são 

pertinentes: 

1. Foi utilizado o indicador de peso para efetuar a comparação: o indicador 

monetário US$ sofre variação cambial e se altera quando importa e quando efetua a 

venda; 

2. Foi descontado 27,5% do peso total, no que se refere ao mercado potencial: 

produtos incompatíveis (7,5%) e consumo próprio da indústria (20%); 

3. Foram levadas em consideração apenas as cargas provenientes de clientes 

importadores, o que representa cerca de 70% do movimento da Alpha CargoLog 

Brusque, no que tange à participação da Alpha CargoLog. Os demais clientes que não 

são importadores foram retirados para o comparativo. 

Importante frisar que a comparação feita acima se refere apenas à movimentação de 

mercadorias, que seria o transporte. Existem outros serviços que são prestados no segmento 

logístico (principalmente pelo operador logístico). Portanto, se confrontarmos os dados, 

considerando o potencial de receita a ser faturado, a participação da Alpha CargoLog cai 

drasticamente. 

 

4.3 Redução de custos Alpha CargoLog Brusque-SC 

A unidade da Alpha CargoLog de Brusque-SC está localizada a cerca de quarenta 

quilômetros da região portuária, onde estão seus clientes, que representam cerca de 80% do 

faturamento. Diariamente, aproximadamente doze veículos vão para as cidades de Itajaí e 

Navegantes efetuar as entregas e as coletas para, no final do dia, retornarem para a filial de 

Brusque. Percebe-se que há um significativo gasto com o quilômetro rodado na operação atual. 
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Como consequência da distância dos clientes, perde-se entre duas a três horas no 

deslocamento que impacta diretamente na logística: horas extras; saída e chegada tardia na filial 

de destino, prejudicando o prazo de entrega, contratação de mais veículos, entre outros 

problemas que vão desencadeando-se. 

4.3.1  Justificativas para Alpha CargoLog Brusque-SC  

Em um primeiro momento, pode parecer óbvia a solução com a mudança da filial para 

as cidades de Itajaí ou Navegantes, objetivando estar mais próxima dos seus clientes. Contudo, 

são dois pontos que são frequentemente observados: valor do aluguel do armazém e a perda da 

atual equipe. 

Figura 6 – Distância Brusque / Itajaí / Navegantes 

 

Fonte: Google Maps (2018) 

O preço do metro quadrado na região portuária é aproximadamente 50% mais caro que 

os armazéns de Brusque. Isso tem um impacto muito grande nos custos mensais da filial que 

acabam equivalendo-se com a redução de custos que teria com as vantagens descritas no tópico 

anterior. 

O segundo motivo é a perda de boa parte da equipe já consolidada de Brusque. Mudando 

a unidade de negócios para outra cidade, poucos funcionários iriam se dispor de continuar 

trabalhando com a rotina cansativa na estrada. Seria necessário desenvolver praticamente uma 

nova equipe o que levaria tempo e dinheiro. 
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4.3.2 Posicionamento dos Concorrentes Alpha CargoLog Brusque-SC 

Os diversos concorrentes diretos da Alpha CargoLog de Brusque estão posicionados em 

todas as cidades. Geralmente, transportadoras com uma tradição maior que já haviam 

desenvolvido uma filial na cidade de Brusque (visando à indústria têxtil que perdurou até início 

do ano de 2000), permaneceram em Brusque para atender o novo mercado da importação, assim 

como a Alpha CargoLog.  

Transportadoras que iniciaram atividades após a importação crescer agressivamente, já 

abriram uma filial diretamente em Itajaí ou Navegantes. Iniciando do zero, desenvolveram a 

sua equipe na região portuária. 
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5. PROPOSTA PARA EXPLORAÇÃO DA OPORTUNIDADE 

 

Com base nas informações levantadas e seguindo a metodologia para a elaboração de 

trabalhos práticos proposto por Marcondes et al. (2017), foi possível compreender que existe 

uma oportunidade a ser explorada pela Alpha CargoLog – Filial Brusque. Analisando o 

segmento logístico de importação, percebe-se que a Alpha CargoLog executa apenas um 

serviço: o transporte até o cliente final. Existem outros serviços que são demandados pelos 

importadores que são previamente prestados por outras empresas.  

 Com o propósito de criar um valor superior ao negócio e que valide a oportunidade 

identificada, na próxima etapa deste trabalho será avaliada a viabilidade de aumentar os 

serviços logísticos da unidade, ofertando as atividades de um operador logístico.  

A proposição da nova oferta de valor sustenta-se com o estudo apresentado do volume 

total de carga que circula nos portos de Itajaí e Navegantes. Existe um mercado potencial 

considerável a ser explorado, e que foi corroborado pelas pesquisas na estruturadas com os 

clientes, que afirmaram ter interesse em uma solução ampliada de serviços logísticos. 

Contudo, conta-se com uma análise para verificar a viabilidade do projeto de expansão 

da empresa assim como a validação das condições com os potenciais clientes interessados. 

5.1 Estudo das opções 

 Como foi descrito ao longo do trabalho, o custo com aluguel para locação na região de 

portuária de Itajaí/Navegantes é bem superior em relação ao de Brusque. Diante dessa barreira, 

iniciaram-se contatos com clientes que já transportavam com a Alpha CargoLog e que possuem 

seu próprio galpão, não terceirizando com um operador logístico. O objetivo seria encontrar 

alguma empresa que tivesse um espaço ocioso e que pudesse locar o espaço para a Alpha 

CargoLog a um custo bem menor. 

 Passados dois meses sobre consulta com o mercado, surgiu a oportunidade em um 

cliente em Navegantes, apresentando queda significativa das vendas nos últimos dois anos e 

boa parte do galpão permanecia vazio. O excelente resultado da negociação foi um valor de 

locação com o mesmo preço do metro quadrado que o atual galpão de Brusque, porém uma 

área três vezes maior. A necessidade de um galpão bem maior se justifica pelo novo serviço de 

operador logístico que se deseja atuar, no qual necessita efetuar a armazenagem. 
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5.2 Validação com os clientes 

Fechado em stand-by com o novo espaço físico para desenvolver a nova atividade, o 

segundo passo foi ir ao mercado para validar o projeto. 

Conversado inicialmente com o maior cliente que transporta com a Alpha CargoLog e 

que já havia feito essa solicitação, o retorno foi rápido e positivo: “Acho uma grande ideia. 

Conte comigo para validar esse novo projeto e a Alpha CargoLog será meu operador logístico 

e transportador”. Este grande cliente possui dois operadores logísticos e se comprometeu a 

substituir um destes e migrar para a Alpha CargoLog. 

Com o aceite desse grande cliente, já seria suficiente para concretizar este estudo. 

Contudo, foram visitadas outras cinco empresas que possuem um bom volume de transporte 

com a Alpha CargoLog, para minimizar o risco de ficar apenas com um único cliente. Três 

clientes se mostraram bem receptivos com a ideia e se colocaram à disposição para fazer uns 

testes. Outros dois clientes alegaram já estarem bem atendidos com a armazenagem e, neste 

momento, não teriam interesse. 

5.3 Desenvolvimento de uma nova equipe 

Com o intuito de não perder a atual equipe de funcionários de Brusque, decidiu-se, em 

primeira instância, contratar novas pessoas para iniciarem a atividade de operador logístico em 

Navegantes. A atividade de armazenagem demanda bem menos funcionários que o transporte, 

portanto, não foi de grande complexidade formar o novo grupo. 

Portanto, nesse primeiro momento, a estratégia foi manter o transporte na filial de 

Brusque e a armazenagem em Navegantes. Em uma segunda etapa, de forma gradativa, o 

interesse é migrar a operação de transporte toda para Navegantes, integrando o transporte e a 

armazenagem em um único espaço físico. 

 

5.4 Criação de valor e redução de custos 

Mesmo que inicialmente a Alpha CargoLog Brusque-SC permaneça com dois armazéns 

com atividades diferentes, o de Navegantes de imediato servirá como uma base avançada da 

filial de Brusque, no qual os aproximadamente doze caminhões que vão diariamente para a área 

portuária, metade poderão completar os carregamentos nesse segundo galpão e já devem iniciar 

viagem, sem a necessidade de voltarem para Brusque. Existem particularidades envolvidas que 
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fazem que a outra metade de veículos tenham que voltar para Brusque. A redução dos custos 

envolvidos com a quilometragem rodada e com o ganho de tempo diário na logística pagarão o 

investimento dessa nova unidade.  

O segundo ganho com a expansão dos serviços é a geração de valor em mais de uma 

etapa no segmento logístico. A Alpha CargoLog irá faturar sobre o transporte e também sobre 

a armazenagem com os mesmos clientes. Aliás, as cargas dos clientes que já estiverem 

armazenadas no galpão de Navegantes da Alpha CargoLog não terão custo de coleta, o que 

representa cerca de 15% sobre o valor do frete. 

A nova atividade de armazenagem permitirá uma maior retenção dos clientes que 

estiverem com a carga sob domínio da Alpha CargoLog. Haverá um relacionamento muito mais 

próximo e a substituição de operador logístico por parte do cliente importador é muito mais 

complicada e onerosa. 

 

5.5 Cenários em análise 

Foi elaborada uma análise da viabilidade para a nova atividade de armazenagem da 

Alpha CargoLog - Filial Brusque. Foram considerados três cenários com base na capacidade 

total de produção: otimista, conservador e pessimista. O estudo da viabilidade financeira foi 

desenvolvido com os conceitos de Hastings (2013) e Hong, Marques e Prado (2010). 

Para todas as simulações, foi analisado um horizonte de cinco anos, projetando os 

futuros fluxos de caixas. Entre os cenários, o que alterna é o tempo, com a finalidade de atingir 

essa capacidade e o aproveitamento.  

 

 

Cenário 1 – Otimista 

O cenário 1 apresenta um alto percentual de aproveitamento do espaço com um 

crescimento acelerado, inclusive no primeiro ano. 

 A Tabela 4 apresenta a proposta. 
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Tabela 4 – Cenário 1 – Otimista 

Ano Tamanho Galpão Cap. container/mês Produtividade 

1 1850 m2 45 unidades 80% 

2 1850 m2 45 unidades 100% 

3 3700 m2 90 unidades 90% 

4 3700 m2 90 unidades 100% 

5 5550 m2 135 unidades 90% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2018) 

O cenário 1 demonstra os seguintes resultados financeiros ao final de cinco anos: 

1. Investimento inicial: R$ 19.100; 

2. Valor Presente Líquido: R$ 1.165.113,09 

3. Taxa Interna de Retorno: 490,32%; 

4. Payback: 01 a 02 meses 

 

Cenário 2 – Conservador 

O cenário 2 apresenta um crescimento mais cauteloso e uma certa ociosidade, 

principalmente no primeiro ano e quando é elevado o tamanho do galpão (Tabela 5). 

Tabela 5 – Cenário 2 - Conservador 

Ano Tamanho Galpão Cap. container/mês Produtividade 

1 1850 m2 45 unidades 60% 

2 1850 m2 45 unidades 95% 

3 3700 m2 90 unidades 80% 

4 3700 m2 90 unidades 95% 

5 5550 m2 135 unidades 80% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2018) 

O cenário 2 apresenta os seguintes resultados financeiros ao final de cinco anos: 

1. Investimento inicial: R$ 19.100,00 

2. Valor Presente Líquido: R$ 904.064,02; 

3. Taxa Interna de Retorno: 241,28%; 
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4. Payback: 1 anos e 4 meses. 

 

Cenário 3 – Pessimista 

O cenário 3 apresenta um crescimento mais cauteloso igual ao anterior, porém com uma 

maior ociosidade. 

Tabela 6 – Cenário 3 – Pessimista 

Ano Tamanho Galpão Cap. container/mês Produtividade 

1 1850 m2 45 unidades 50% 

2 1850 m2 45 unidades 90% 

3 3700 m2 90 unidades 75% 

4 3700 m2 90 unidades 90% 

5 5550 m2 135 unidades 75% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2018) 

O cenário 3 apresenta os seguintes resultados financeiros ao final de cinco anos: 

1. Investimento inicial: R$ 19.100,00; 

2. Valor Presente Líquido: R$ 758.739,69; 

3. Taxa Interna de Retorno: 171,55% 

4. Payback: 2 anos. 

 Com base nas análises dos três cenários, o cenário 2 – conservador é o que se demonstra 

mais tangível, por ser uma ponderação dos dois extremos.  

Importante destacar que a locação de galpão é modular e permite uma expansão ou 

retração, conforme o volume de cargas. Só será aumentado o espaço físico quando o 

aproveitamento do atual estiver quase completando sua capacidade total. Esse é o maior custo 

que envolve esse projeto. Portanto, esse principal custo é possível adequar à realidade 

enfrentada.  

Com relação a funcionários, serão contratados apenas dois funcionários, sendo um 

administrativo e outro operacional para coordenar a operação. Esses dois colaboradores não 

exigem uma alta capacitação para desempenhar as funções, apenas experiência no ramo. As 
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demais atividades operacionais serão terceirizadas, sendo o custo proporcional a demanda. 

5.6 Resultados efetivados 

Com o estudo desenvolvido e validado pela análise da viabilidade financeira, o projeto 

foi executado. Após cinco meses de atividade, o novo negócio apresentou resultados 

surpreendentes, superando as simulações. 

1. Investimento nos quatro primeiros meses: R$ 70.000,00 

2. Payback: 6 meses 

Inicialmente na fase do diagnóstico da oportunidade, se projetou trabalhar com clientes 

de um ramo que não exigiria grandes investimentos. Contudo, a aceitação do mercado foi muito 

rápida e já no segundo mês, foi necessário investir em estrutura de armazenagem e software 

para atender segmentos diversificados. Em contrapartida, quanto mais complexa a operação a 

ser atendida, maior é a sua rentabilidade. 

Adicionalmente a projeção que havia sido feita, no qual a cada dois anos se atingiria a 

capacidade máxima do armazém e se aumentaria mais um módulo de 1.850 m², ocorreu bem 

antes. No início do sétimo mês, se alcançou a amplitude total do primeiro módulo e iniciou-se 

com mais uma área, totalizando 3.700 m².  

Estes são alguns indicadores do êxito no cumprimento do objetivo do trabalho na criação 

de valor superior aos clientes, por meio da expansão de serviços, viabilizando o crescimento da 

Alpha CargoLog. A proposição de valor de entregar o benefício ao cliente da integração da 

armazenagem com o serviço de transporte foi alcançada.  

Neste novo cenário, a Alpha CargoLog tomou um outro posicionamento no mercado, 

se diferenciando em relação aos concorrentes tradicionais (transportadoras) e iniciando uma 

disputa por espaço com novos concorrentes (operadores logísticos). A vantagem competitiva é 

obtida quando se integra os serviços, gerando um benefício de valor ao cliente. 
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6 PLANO DE IMPLANTAÇÃO  

A elaboração deste projeto seguiu o cronograma descrito no Quadro 3 – Plano de 

implantação. Foi dividido em três fases: Fase 1 – Momento em que foi recebida a solicitação 

do mercado para a prestação de novos serviços logístico e investiu-se tempo para identificar a 

potencial oportunidade; Fase 2 – Desenvolvimento e planejamento do trabalho; Fase 3 – 

Implantação do trabalho aplicado. 

 Ao término deste trabalho em abril/18, iniciaram-se as atividades do novo espaço físico 

e venda ao mercado dos novos serviços logísticos. O plano de implantação continuará sendo 

acompanhado nos próximos meses e sendo feitos os ajustes necessários.  

Quadro 3 – Plano de implantação 

Atividades 
2017 2018 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

Identificação da oportunidade 

(Fase 1) 
X X                       

Construção do referencial teórico 

(Fase 2) 
  X X                     

Entendimento da oportunidade     X X                   

Diagnóstico da oportunidade       X X X               

Proposta para a exploração da 

oportunidade 
          X X             

Abertura do novo espaço físico 

(Fase 3) 
            X X X         

Contratação de funcionários               X X         

Início da prestação do novo 

serviço logístico 
                X         

Acompanhamento e ajustes                   X X X X 

 Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2018) 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Em meio ao mercado extremamente competitivo do transporte rodoviário de cargas, a 

Alpha CargoLog de Brusque teve uma oportunidade de diversificar os seus serviços e criar um 

valor superior aos clientes, possibilitando o crescimento da unidade.  

 Para a exploração da potencial oportunidade que veio do mercado para dentro da 

empresa, foi importante aprofundar o conhecimento sobre os conceitos da criação de valor e 

marketing de serviços. Desta forma, foi possível contrastar com o cenário enfrentado pela Alpha 

CargoLog – Filial Brusque-SC, mediante ao diagnóstico realizado. O resultado foi a 

identificação de outros serviços logísticos demandados pelos importadores (perfil de clientes 

da filial), que poderiam ser prestados pela Alpha CargoLog.  

Com a elaboração de um estudo de viabilidade financeira, foi detectado que o aumento 

no portfólio de serviços, necessitaria de investimentos na estrutura. Foi alugado um novo espaço 

físico e contratada uma nova equipe. A intenção é que, em um segundo momento, sejam 

integrados, em um único local, os dois armazéns.  

O objetivo deste trabalho de criar valor superior aos seus clientes e de proporcionar o 

crescimento da Alpha CargoLog de Brusque tem-se mostrado efetivo até a fase inicial da 

implantação do projeto. A inclusão dos serviços de operador logístico em seu mix de produtos 

foi o começo de uma inovação e de mudança no horizonte da Alpha CargoLog de Brusque.  

A ideia de continuidade deste projeto, já implantado parcialmente, diz respeito à análise 

de viabilidade relacionada a novas possibilidade de extensão na oferta de serviços logísticos, 

como, por exemplo, o de despachante aduaneiro, demanda já apontada pelos clientes atuais.  

Embora tal possibilidade possa ter o potencial de fortalecer cada vez mais o atendimento 

aos clientes atuais, assim como a conquista de novos clientes, gerando mais valor, 

rentabilizando os negócios da empresa, fomentando seu crescimento, também embute o desafio 

de demandar novas competências que a empresa deve desenvolver. E isto deve ser feito com 

base naquilo que for determinado pelo mercado, como uma necessidade real, para que haja uma 

criação de valor ao cliente, de forma efetiva. 

Este trabalho apresenta uma inovação disruptiva no mercado de atuação da Alpha 

CargoLog, dentro do segmento logístico. A integração dos serviços de operador logístico com 

transportador se demonstrou desafiador para administrar a complexidade envolvida. Foi 
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necessário encontrar um novo espaço físico, investir em estrutura e em tecnologia, desenvolver 

e treinar uma nova equipe, desenvolver parcerias, e, por último, e mais importante, vender e 

validar com o mercado os novos serviços logísticos integrados.  

 

O projeto é totalmente replicável em outras empresas e em outras regiões, sendo que 

áreas portuárias tendem a se mostrar mais propícias para a aplicação deste trabalho. Grandes 

centros industriais também podem ser uma oportunidade a ser explorada, com empresas que, 

estrategicamente, terceirizam toda sua operação logística. 

 

Além dos desafios inerentes ao desenvolvimento do projeto, sua implantação e 

validação, deve-se considerar os desafios relacionado ao próprio aprendizado do autor deste 

trabalho, durante o desenrolar do curso em si. Novos conceitos, novas ideias, muitas e 

instigantes reflexões. Enfim, um crescimento profissional e pessoal bastante significativos, que 

apresentam novos horizontes e um novo caminho, que apenas começou a ser percorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

REFERÊNCIAS  

Associação Brasileira de Movimentação e Logística. (1999). ABLM Caderno Especial 

ABML: o conceito de operador logístico. Revista Tecnologística, (No. 39, pp.35-45, fev.) 

Cheong, M. F. F. (2004). Logistics outsourcing and 3PL challenges. Logistics and 

Transportation Review (Vol.29, pp.363-370). 

Christopher, M. (2012). Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos (4a ed.). São 

Paulo: Cengage.  

Christopher, M., & Towill, D. (2001). An integrad model for the design for agile suplly 

chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (Vol.31. 

pp. 235-246).  

Churchill, G. A. (2006). Marketing: criando valores para os clientes (2a ed.). São Paulo: 

Saraiva.  

Confederação Nacional de Transporte - CNT. Recuperado em 14 abril, 2018 de 2006 em  

http://www.cnt.org.br. 

Iglier, P., Langear, E. (1987). Servuction, le marketing des services (Collection Stratégie et 

management). Paris: McGraw-Hill.  

Fleury, P. F.  (2003). Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. São Paulo: Atlas.  

Flick, U.  (2009). Qualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: ArtMed. 

Flick, U. (2012). Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 

Alegre: Penso.  

Astings, D. F. (2013). Análise Financeira de Projetos de Investimentos de Capital.  São 

Paulo: Saraiva. 

Hong, Y. C., Marques, F., & Prado, L. (2010). Contabilidade e finanças para não 

especialistas (3a ed.). São Paulo: Pearson. 

Lakatos, E. M. (2017). Metodologia científica (7a ed.). Rio de Janeiro: Atlas. 

Lanning, M. J., & Michael, E. (1998). A business is a value delivery system. McKinsey Staff 

Paper, June 1988, n.41  

Lovelock, C., & Young, R. F. (1979). Look to Consumers to Increase Productivity. Harvard 

Business Review (pp. 168-178, May/June).  

Lovelock, C., Wirtz, J., & Hemzo, M. A.  (2011). Marketing de Serviços: pessoas, tecnologia 

e estratégia (7a ed.). São Paulo: Pearson. 



49 

 

Marcondes, R. C.; Miguel, L. A. P.; Franklin, M. A.; Perez, G. (2017).   Metodologia para 

elaboração de trabalhos práticos e aplicados em Administração e Contabilidade. São 

Paulo: Editora Mackenzie.  

Marconi, M. de A., Lakatos, E. M. Fundamentos de metodologia científica. (8a ed.). Rio de 

Janeiro: Atlas. 

Normann, R. (2001). Reframing business: when the map changes the landscape. Chichester: 

Wiley.  

Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing (Vol. 63, pp.33-44). 

(Special Issue). 

Porter, M.  (1998). Como as forças competitivas moldam a estratégia. In: Montegomery, C. 

A., Porter, M. A busca da vantagem competitiva. Rio de Janeiro: Campus.  

Porter, E. M.; Montegomery; C. A. Estratégia: a busca da vantagem competitiva. (6a ed.). 

Rio de Janeiro: Campus. 

Porto de Itajaí. Recuperado em 20 outubro, 2017 de  

https://portogente.com.br/portopedia/87168-10-principais-portos-do-brasil-com-

infografico. 

Ramaswamy, V. (2011). It’s about human experiences...and beyond, to co-creation. Industrial 

Marketing Management (Vol. 40, n. 2, pp. 195-196). 

Ramíreza, R. (1993). From value chain to value constellation: designing interactive strategy. 

Harvard Business Review (Vol. 71, n. 4, pp. 65-77, Jul./ Aug).  

Sebrae.  (2018). Recuperado em 22 abril, 2018 de https://www.sebrae.com.br.  

Sontra Cargo. (2017). Recuperado em 22 outubro, 2017 de https://www.sontracargo.com.br.  

Wilding, R., & Juriado, R. (2004). Customer perceptions on logistics outsourcing in the 

European consumer goods industry. International Journal of Physical Distribution & 

Logistics Management. 

Woodruff, R. B. (1997). Customer Value: The Next Source of Competitive Advantage. 

Journal of the Academy of Marketing Science (Vol. 25, no. 2, pp. 139-153). 

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2014). Marketing de Serviços: A empresa 

com foco no cliente. Porto Alegre: AMGH. 

Zubach, A. Z., Hubbard, Graham, & Johnson, L. W.  (2010). The RBV and value creation: a 

managerial perspective. European Business Review. (Vol. 22, no. 5, pp. 515-538). 

 

 



50 

 

Apêndice A – Quadro 1 - Agente de Cargas: apresentação algumas empresas da região. 

 

 

Potencial concorrente 

(Agente de Cargas) 

 

Serviços prestados 

 

    Comentários 

 

 

X1 

Intermediação para transporte 

internacional e nacional aéreo, marítimo e 

rodoviário. 

Muitos clientes para o transporte 

marítimo de importação e transporte 

rodoviário + aéreo para a exportação. No 

rodoviário, a Alpha CargoLog participa 

de algumas cotações. 

 

X2 

Intermediação para transporte 

internacional e nacional aéreo, marítimo e 

rodoviário. 

 

Muitos clientes para o transporte 

marítimo de importação. 

 

X3 

Desembaraço aduaneiro; 

Intermediação para transporte 

internacional e nacional aéreo, marítimo e 

rodoviário. 

 

Milhares de clientes envolvendo 

importação e exportação de todos os 

moldais. 

 

 

     X4 

Desembaraço aduaneiro; 

Intermediação para transporte 

internacional e nacional aéreo, marítimo e 

rodoviário. 

Muitos clientes para o transporte 

marítimo de importação e transporte 

rodoviário + aéreo para a exportação. No 

rodoviário, a Alpha CargoLog participa 

de algumas cotações. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2017) 
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Apêndice B – Quadro 2 - Despachante Aduaneiro: demonstração de algumas 

 

 

Complementares 

(Despachante Aduaneiro) 

 

Serviços prestados 

 

  Comentários 

 

   X1 
Desembaraço aduaneiro 

importação e exportação. 

 

Presta o serviço de desembaraço 

aduaneiro para o agente de cargas ou as 

tradings. 

 

   X2 

Desembaraço aduaneiro 

importação e exportação. 

Presta o serviço de desembaraço 

aduaneiro para o agente de cargas ou as 

tradings. 

 

   X3 

Desembaraço aduaneiro 

importação e exportação 

Presta o serviço de desembaraço 

aduaneiro para o agente de cargas ou as 

tradings. 

 

   X4 

Desembaraço aduaneiro 

importação e exportação 

Presta o serviço de desembaraço 

aduaneiro para o agente de cargas ou as 

tradings. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2017) 
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Apêndice C – Quadro 3 - Operador Logístico: exibição de algumas empresas da região. 
 

Concorrente 

Indireto 

(Operador 

Logístico) 

 

Serviços prestados 

 

Clientes 

 

Comentários 

 

 

X1 

Transporte do porto ao armazém; 

Armazenagem; Gerenciamento de 

Estoque; Transporte rodoviário de 

carga fechada até cliente final. 

 

 

Ktrfios 

Empresa trabalha praticamente em exclusivo 

para a Ktrfios. Seus serviços esbarram com a 

Alpha CargoLog no transporte de cargas 

fechadas do armazém até o cliente final. 

 

 

X2 

Transporte do porto ao armazém; 

Armazenagem; Gerenciamento de 

Estoque; Transporte rodoviário de 

carga fechada e fracionada até 

cliente final. 

 

 

Guaraci; 

Luminatti 

Empresa era uma transportadora que verticalizou 

sua posição na cadeia logística. Atualmente é um 

operador logístico que continua efetuando o 

transporte fracionado até o cliente final. 

 

 

X3 

Transporte do porto ao armazém; 

Armazenagem; Gerenciamento de 

Estoque; Transporte rodoviário de 

carga fechada até cliente final 

nacional e internacional. 

 

Química 

Anastácio; Akad 

Principal cliente é a Química Anastácio.  Seus 

serviços esbarram com a Alpha CargoLog no 

transporte de cargas fechadas do armazém até o 

cliente final 

 

 

X4 

Transporte do porto ao armazém; 

Armazenagem; Gerenciamento de 

Estoque; Transporte rodoviário de 

carga fechada até cliente final; 

Projetos logísticos específicos. 

 

 

Brafio; Blessed; 

Izapa 

Operador trabalha com um grande pool de 

clientes. Seus serviços esbarram com a Alpha 

CargoLog no transporte de cargas fechadas do 

armazém até o cliente final. 

 

 

X5 

Transporte do porto ao armazém; 

Armazenagem; Gerenciamento de 

Estoque; Transporte rodoviário e 

aéreo de carga fechada e 

fracionada até cliente final; 

Locação de salas comerciais. 

 

 

Sweetmix; Ouro 

Verde 

Operador trabalha com um grande pool de 

clientes. Seus serviços esbarram com a Alpha 

CargoLog no transporte de cargas fechadas do 

armazém até o cliente final 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2017) 
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Apêndice D –  Quadro 4  - Transportadora de cargas do armazém até o cliente final: 

ilustração de alguns dos principais concorrentes. 
 

Concorrente Direto 

(Transportador) 

 

Serviços prestados 

 

Clientes 

 

Comentários 

 

 

X1 

Transporte de container do porto 

até o armazém; Transporte de 

carga fechada e fracionada do 

armazém até o cliente final. 

 

Redbull; Bacardi; 

Irmãos Fischer 

Concorrente com um porte maior que a 

Alpha CargoLog, mas que nas áreas de 

atuações em comum sempre disputam 

 

X2 

Transporte de carga fechada e 

fracionada do armazém até o 

cliente final. 

Gmag; Wega Motors; 

Descarpack 

Concorrente com um porte maior que a 

Alpha CargoLog, mas que nas áreas de 

atuações em comum sempre disputam. 

 

X3 

Transporte de carga fechada e 

fracionada do armazém até o 

cliente final. 

 

Bouton; Fushida 

Concorrente com um porte parecido da  
Alpha CargoLog e disputam sempre em 

suas áreas de atuações em comum 

 

X4 

Transporte de carga fechada e 

fracionada do armazém até o 

cliente final. 

 

GF Pneus; Seletiva 

UD 

Concorrente com um porte parecido da 

Alpha CargoLog e disputam sempre em 

suas áreas de atuações em comum. 

 

X5 

Transporte de carga fechada e 

fracionada do armazém até o 

cliente final. 

 

Royal Blue; M Reis; 

Kromatex 

Concorrente com um porte menor que a 

Alpha CargoLog mas existe uma grande 

disputa quando envolve a região de São 

Paulo. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2017) 
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Apêndice E – Quadro 5 -Tradings: são exibidas algumas organizações da região. 
 

 

Complementares                                   

(Trading) 

 

Serviços Prestados 

 

           Comentários 

 

 

      X1 

Transporte marítimo/aéreo 

internacional; Desembaraço aduaneiro; 

Armazenagem; Transporte rodoviário. 

Foco de clientes são pequenas empresas 

com um baixo volume de importação ou 

exportação, no qual permite a trading consolidar a 

carga de todos os clientes e terceirizar todas as 

etapas logísticas. 

 

 

                    X2 

Transporte marítimo/aéreo 

internacional; Desembaraço aduaneiro; 

Armazenagem; Transporte rodoviário. 

Foco de clientes são pequenas empresas 

com um baixo volume de importação ou 

exportação, no qual permite a trading consolidar a 

carga de todos os clientes e terceirizar todas as 

etapas logísticas. 

 

 

     X3 

Transporte marítimo/aéreo 

internacional; Desembaraço aduaneiro; 

Armazenagem; Transporte rodoviário. 

Foco de clientes são pequenas empresas 

com um baixo volume de importação ou 

exportação, no qual permite a trading consolidar a 

carga de todos os clientes e terceirizar todas as 

etapas logísticas. 

 

 

     X4 

Transporte marítimo/aéreo 

internacional; Desembaraço aduaneiro; 

Armazenagem; Transporte rodoviário. 

Foco de clientes são pequenas empresas 

com um baixo volume de importação ou 

exportação, no qual permite a trading consolidar a 

carga de todos os clientes e terceirizar todas as 

etapas logísticas. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2017) 
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Apêndice F – Quadro 6 – Clientes Alpha CargoLog 

 

Cliente 
Serviços prestado 

atualmente 
Serviços demandados Comentários 

 

X1 (10,10%) 

Transporte do operador 

logístico p/ cliente final 

carga fracionada. 

Transporte marítimo/aéreo 

internacional; Desembaraço 

aduaneiro; Transporte do porto ao 

armazém; Armazenagem; 

Separação das cargas conforme as 

vendas; Transporte do armazém 

para o cliente final. 

Possibilidade de oferecer todos os 

demais serviços da cadeia logística. 

 

 

 

X2(13,2%) 

 

Transporte do operador 

logístico p/ cliente final 

carga fracionada e fechada. 

Possibilidade de oferecer todos os 

demais serviços da cadeia logística. 

Já foi solicitado para a Alpha 

CargoLog efetuar também o 

transporte de container. 

 

X3 (1,30%) 

  

Transporte do operador 

logístico p/ cliente final 

carga fracionada e fechada. 

Possibilidade de oferecer todos os 

demais serviços da cadeia logística. 

 

 

X4(0,33%) 

  

Transporte do operador 

logístico p/ cliente final 

carga fracionada 

Possibilidade de oferecer todos os 

demais serviços da cadeia logística. 

 

 

 

X5 (0,72%) 

 

  

 

Transporte do operador 

logístico p/ cliente final 

carga fracionada 

Possibilidade de oferecer todos os 

demais serviços da cadeia logística. 

Já foi solicitado para a Alpha 

CargoLog efetuar também o 

transporte de container e cargas 

fechadas. 

 

X6 

(2,20%)  

 

Transporte do armazém 

próprio p/ cliente final carga 

fracionada e fechada 

 

 

Transporte marítimo/aéreo 

internacional; Desembaraço 

aduaneiro; Transporte do porto ao 

armazém; Transporte do armazém 

para o cliente final. 

 

 

Devido à empresa operacionalizar o 

serviço do armazém, reduz a 

quantidade de possibilidades 

logísticas para ofertar. 

X7 

(5,80%) 

Transporte do armazém 

próprio p/ cliente final carga 

fracionada e fechada. 

 

 

X8 

(4,65%) 

 

Transporte do armazém 

próprio p/ cliente final carga 

fracionada. 

  

 

 

X9 

(4,48%) 

 

Transporte do armazém 

próprio p/ cliente final carga 

fracionada e fechada. 

 

 

X10 

(7,44%) 

 

Transporte do armazém 

próprio p/ cliente final carga 

fracionada e fechada. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2017) 
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Apêndice G – Quadro 7 – Potenciais Clientes: demonstração dos importadores que 

podem se tornar clientes da Alpha CargoLog, elevando o seu faturamento. 

 

Potenciais 

Clientes 

 

Serviços demandados 

 

Comentários 

 

X1(20,00%) 

 

Transporte marítimo/aéreo internacional; 

Desembaraço aduaneiro; Transporte do porto 

ao armazém; Armazenagem; Transporte do 

armazém para o cliente final. 

Potencial cliente trabalha atualmente com 

uma empresa logística que oferece desde o 

transporte do porto ao armazém até o 

transporte para o cliente final. Modelo de 

negócios permite uma forte redução nos 

custos, permitindo uma oferta de transporte 

até o cliente final que a Alpha CargoLog não 

consegue competir. 

X2 (5,00%) 

Transporte marítimo/aéreo internacional; 

Desembaraço aduaneiro; Transporte do porto 

ao armazém; Armazenagem; Transporte do 

armazém para o cliente final. 

Potencial cliente contrata um operador 

logístico e várias transportadoras para 

distribuição até o cliente final. Possibilidade 

de tornar-se o seu operador e transportador. 

 

X3 (15,00%) 

 

Transporte marítimo/aéreo internacional; 

Desembaraço aduaneiro; Transporte do porto 

ao armazém; Armazenagem; Transporte do 

armazém para o cliente final. 

Potencial cliente trabalha atualmente com 

uma empresa logística que oferece desde o 

transporte do porto ao armazém até o 

transporte para o cliente final. Modelo de 

negócios permite uma forte redução nos 

custos, permitindo uma oferta de transporte 

até o cliente final que a Alpha CargoLog não 

consegue competir. 

X4 (4,00%) 

Transporte marítimo/aéreo internacional; 

Desembaraço aduaneiro; Transporte do porto 

ao armazém; Transporte do armazém para o 

cliente final. 

Devido à empresa operacionalizar o serviço 

do armazém, existe apenas a possibilidade de 

efetuar as etapas de transporte. 

X5 (13,00%) 

Transporte marítimo/aéreo internacional; 

Desembaraço aduaneiro; Transporte do porto 

ao armazém; Transporte do armazém para o 

cliente final. 

Devido à empresa operacionalizar o serviço 

do armazém, existe apenas a possibilidade de 

efetuar as etapas de transporte. 

X6  (13,00%) Transporte marítimo/aéreo internacional; 

Desembaraço aduaneiro; Transporte do porto 

ao armazém; Transporte do armazém para o 

cliente final. 

Devido a empresa operacionalizar o serviço 

do armazém, existe apenas a possibilidade de 

efetuar as etapas de transporte. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na empresa-caso (2017) 

 


