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Resumo 

 

A logística internacional desempenha um importante papel na cadeia de suprimentos global 

face à forte competição universal. Neste contexto, realizou-se um estudo fundamentado na 

linha de pensamento de autores da gestão logística internacional e do modelo de Logística de 

Classe Mundial, com o objetivo de analisar o impacto das atividades do Ciclo do Processo 

Logístico de Exportação e das competências logísticas  do modelo de  Logística de  Classe 

Mundial no tempo do Fluxo de Exportação.  O estudo foi dividido em duas etapas. A primeira 

etapa, de natureza exploratória, do tipo qualitativo, objetivou estudar o fenômeno com maior 

profundidade e obter familiaridade com o objeto de estudo. Os dados foram coletados por 

meio de entrevistas em profundidade junto a sete executivos de empresas exportadoras 

brasileiras, via modal marítimo, dos setores de: açúcar, bens e capital mecânico, café, papel e 

celulose e suco de laranja, tratadas pela análise de conteúdo. As informações desta análise 

extraídas mediante entrevistas revelaram que, na gestão da logística internacional, as variáveis 

de desempenho mais importantes em cada constructo do Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação, foram: ―Custos‖, como mais citada, por  41,6% exportadores entrevistados,  

seguido das seguintes variáveis: Qualidade com 17,6%, Agilidade com 14,6%, e 

Confiabilidade com 11,2%. De posse dos resultados da primeira etapa, prosseguiu-se para a 

segunda etapa, de natureza descritiva, do tipo quantitativo, em que se  objetivou identificar as 

correlações entre o Ciclo do Processo Logístico de Exportação, o modelo de Logística de 

Classe Mundial e o tempo do Fluxo de Exportação. Para a coleta dos dados, utilizou-se um 

questionário semiestruturado que foi aplicado junto aos exportadores dos seguintes 

segmentos: açúcar, bens e capital mecânico, carne, café, papel e celulose e soja, obtendo-se 

retorno de 56 questionários. Os dados obtidos tratados por meio da estatística descritiva e 

multivariada, evidenciaram que as atividades do Ciclo do Processo Logístico de Exportação e 

as competências do modelo de Logística de Classe Mundial são importantes na logística 

internacional, apesar de, não terem sido estaticamente significantes em nível (α ≤ 0,05) para 

influir na redução do tempo do Fluxo de Exportação. Por conta dos resultados obtidos, pode-

se concluir que as contribuições das atividades do Ciclo do Processo Logístico de Exportação 

e das competências do modelo de Classe Mundial para que possam impactar na redução do 

tempo do fluxo de exportação, ainda, necessitam ser trabalhadas. 

 

 

Palavras-Chave: Logística Internacional, Logística de Classe Mundial, Desempenho 

Logístico, Ciclo do Processo Logístico de Exportação, Fluxo de Exportação. 

 

Linha de pesquisa: Recurso e Desenvolvimento Empresarial



Abstract 

 

The international logistics perform an important role in the global supply chain due to the 

strong worldwide competition. In this context, a study was carried based on the rationale 

thinking of international logistics management authors and World Class Logistics model, with 

the purpose of analyzing the impact of the international logistics cycle activities and the 

World Class Logistics model competencies on Exporter Flow time. The study was divided 

into two stages. The first stage, from exploratory nature, of qualitative type, had as its 

objective to study this phenomenon more deeply and to be familiar with the objective of it. 

Data was collected through detailed interviews with seven businessmen from Brazilian 

exporters companies, by maritime modal, from the following sectors: sugar, capital 

equipment, coffee, paper and wood, and orange juice, treated by content analysis. The 

information of this analysis through interviews showed that the most important measurement 

variables, in the international logistics management of each construct of   Exporter Logistics 

Process Cycle were:  ―Costs‖, the most mentioned, by 41,6%  of exporters interviewed, 

followed by the following variables: Quality, with 17,6%, Agility, with 14,6% and 

Confiability, with 11,2%. With the results of the first phase we moved to the second phase, of 

descriptive nature, of quantitative type, in which the purpose was to identify the correlations 

among the Exporter Logistics Process Cycle, the World Class Logistics model and the 

Exporter Flow time. A semi structured survey was used to collect information which was 

applied to the exporters from the following sectors: sugar, capital equipment, coffee, paper 

and wood and soya, with the return of 56 surveys answered. Data obtained had been treated 

through descriptive and multivariate statistics, proved that the Exporter Logistics Process 

Cycle activities and the World Class Logistics competencies are important to the International 

Logistics even though they were not statiscally meaningful in the level (α ≤ 0,05) in order to 

reduce Expoter Flow time. Due to the results obtained, we can conclude the Exporter 

Logistics Process Cycle activities and World Class Logistics competencies, still need to be 

worked in order to cause an impact in the time reduction of  the Exporter Flow.   

 

 

Keyword: International Logistics,World Class Logistics, Logistics Measurement, Exporter 

Logistics Process Cycle, Exporter Flow. 

 

Research area: Resources and  e business development
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1- INTRODUÇÃO 

 

As empresas exportadoras enfrentam diversos fatores para que possam atuar em um 

mercado global. Os autores Bowersox et al (2001), elencam cinco fatores: 1) crescimento 

Econômico; 2) abordagem da Cadeia de Suprimentos; 3) regionalização; 4) tecnologia; 5) 

desregulamentação. Segundo Hit, Ireland e Hoskisson (2002), o grande desafio para uma 

empresa internacionalizar-se é saber o que é melhor para cada mercado, considerando suas 

peculiaridades e características, as quais podem determinar o sucesso ou o fracasso de seus 

produtos.  

Paker (1998) afirma que as mudanças desencadeadas pelo processo de globalização têm 

possibilitado que as organizações independentemente de seu porte, tipo ou localização, participem 

das atividades de negócios internacionais. 

O desempenho das exportações  brasileiras no ano de 2010, segundo dados do MDIC (2011)  

foi no valor total  de US$201,915 bilhões, um crescimento  de 32,0%, sobre o valor total do ano 

de  2009, que foi de  US$152,995 bilhões. Lyra (2009) afirma que 96% das exportações 

brasileiras dependem do modal marítimo. Segundo Fleury (2005) e Paula (2007), o modal 

marítimo mostra um domínio quase que total, pois, do total exportado no Brasil durante o ano de 

2001,  260,2 milhões de toneladas, 95% foi realizado via modal marítimo.  

A logística, neste cenário, aparece como uma nova possibilidade de conseguir ganhos, 

tendo sido chamada, por Taboada (2002), de a ―última fronteira competitiva‖. Este mesmo 

autor, afirma que a logística vem apresentando evolução constante, sendo, um dos elementos-

chave na estratégia competitiva das empresas e, ainda,  destaca que, no passado, a logística 

estava muito relacionada às áreas de transporte e de armazenagem de produtos; entretanto, foi 

afastando-se de uma abordagem operacional e direcionando-se para uma  abordagem 

estratégica,  tornando-se um fator fundamental da cadeia produtiva integrada, atuando em 

estreita consonância com o moderno gerenciamento da cadeia de suprimentos. 

Na caracterização da logística internacional, à medida que a estratégia de valor adentra a 

arena internacional, novas complexidades são encontradas devido às distâncias mais longas, às 

diferenças de demandas, à diversidade cultural e de legislação. As estratégias para alcançar uma 

fatia crescente no mercado mundial, segundo Bowersox e Closs (2001), variam muito e o sucesso 

será dependente das capacitações logísticas das empresas que neste atuam. 

Wanke (2009) evidencia que ―uma estrutura de logística é fundamental para acomodar o 

crescimento da produção e manter produtividade no escoamento das mercadorias, permitindo 
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deixar os custos logísticos sob controle‖. Entretanto, de acordo com Wanke (2006), a logística de 

exportação, suas deficiências e seus impactos operacionais, têm trazido aos exportadores 

brasileiros vários gargalos, como: a) baixa eficiência dos modais de transportes: hidrovia, rodovia, 

ferrovia; b) armazenagem deficiente; c) burocracia na gestão portuária; d) documentação para 

embarque; e F) negociação dos produtos. 

De acordo com os autores Batista e Pavan (2006), adequar a logística das cadeias produtivas 

é um dos mais importantes e principais fatores de diferenciação competitiva das economias dos 

países. 

 

1.1. Delimitação do Tema e Definição do Problema de Pesquisa 

 

Este estudo  analisou as quatro competências logísticas do modelo de Logística de Classe 

Mundial ou World Class Logistics (CLM – 1995): posicionamento, integração, agilidade e 

mensuração  identificando quais competências foram comuns entre as empresas exportadoras 

brasileiras pesquisadas, assim como  o status do ciclo da gestão de logística internacional destas 

empresas, desde a colocação do pedido até a sua entrega ao lado do costado do navio, onde foi 

desenvolvido um fluxo do processo de exportação denominado Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação, dividido em 4 etapas ou 4 construtos: 1) negociação do pedido; 2) transporte até o 

porto; 3) despacho da mercadoria; 4) embarque da mercadoria. 

Partindo-se da premissa de que, para se obter vantagem competitiva frente aos concorrentes 

internacionais, é imprescindível ter uma eficiente logística de exportação e competências 

logísticas que devem ser comuns entre empresas que são top no desempenho logístico de classe 

mundial,  a presente pesquisa visou  a responder ao  problema  de pesquisa: Qual o impacto das 

atividades do Ciclo do Processo Logístico de Exportação e das atividades logísticas baseadas  

no modelo de  Logística de  Classe Mundial no tempo do Fluxo de Exportação?  

 

1.2. Importância do Estudo 

 

A competência da logística tem tido uma grande importância dentro das empresas, 

tornando-se um fator crítico para a obtenção da vantagem competitiva e demandando dos 

gestores uma maior atenção com relação ao desempenho de suas operações. 

A logística, segundo Bowersox e Closs (2001), ―é singular: nunca para! Está 

ocorrendo em todo o mundo, 24 horas por dia, sete dias da semana, durante 52 semanas por 
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ano. Poucas áreas de operações envolvem a complexidade ou abrangem um escopo geográfico 

característicos da logística‖. 

Ao escolher os temas Gestão da Logística Internacional e Logística de Classe 

Mundial, notou-se que não há muitos estudos publicados nas academias: americana e 

europeia. No que se refere ao Brasil, não se verificaram estudos similares, após uma detalhada 

pesquisa nas principais publicações acadêmicas brasileiras na área de administração nos 

últimos 5 anos, de 2006 a 2010, que incluiu as revistas RAC, RAUSP, RAM, SIMPOI, artigos 

do ILOS – Instituto de Logística e Supply Chain, etc.  

Este estudo se propõe a cobrir as  lacunas: a) teórica acadêmica; e b) da experiência 

prática, objetivando trazer contribuições à vida  acadêmica. 

  

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do presente estudo foi o de identificar a importância do Ciclo do Processo 

Logístico de Exportação e atividades logísticas baseadas no modelo de Logística de Classe 

Mundial  (CLM, 1995) na redução do tempo do Fluxo  de Exportação nas empresas exportadoras 

brasileiras, via modal marítimo. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Quanto aos objetivos específicos, esta pesquisa pretende identificar: 

 1) as principais variáveis de cada constructo do Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação e o desempenho superior logístico; 

2) as principais atividades no Ciclo do Processo Logístico de Exportação como: 

Incoterms, Shipping Terms, modal de transporte da fábrica até o porto, e porto de origem  para 

embarque das mercadorias, mais utilizados pelas empresas exportadoras. 

3) se as melhores práticas logísticas, baseado  no modelo de  Logística de Classe 

Mundial (CLM,1995), são similares entre as empresas exportadoras pesquisadas, 

independentemente  do setor, da posição do canal de distribuição ou do tamanho da empresa, 

que as  levam a se destacarem das demais; e 
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4) o Tempo do Fluxo de Exportação  (estimado em dias) para produtos destinados à 

exportação desde a negociação do pedido até a entrega ao lado do costado do navio. 

 

1.3.3. Hipóteses 

 

A partir do problema de pesquisa, dos objetivos estabelecidos no âmbito do trabalho 

do referencial teórico, construído com base na revisão bibliográfica, foram definidas, para o 

estudo, as seguintes hipóteses: 

H1: existe uma correlação positiva entre Logística de Classe Mundial e o Tempo do 

Fluxo de Exportação; 

H2: existe uma correlação positiva entre o Ciclo do Processo Logístico de Exportação 

e o Tempo do Fluxo de Exportação. 

O quadro 2 apresenta a conexão entre as   variáveis independentes e a variável 

dependente. 

 

Quadro 1  – Hipóteses 

         

Fonte: Elaborado pela autora (2011) 

 

Variáveis  Independentes: Logística de Classe Mundial 

                                          Ciclo do Processo Logístico de Exportação 

Variável Dependente:     Tempo do Fluxo Logístico de Exportação 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. O ambiente em Negócios Internacionais e a Internacionalização das Empresas 

 

Um dos componentes mais importantes entre atuar no mercado interno e mercado 

externo é a dimensão que se adquire no ambiente em negócios internacionais.  

Li e Kumar (2005), afirmam que o ambiente em negócios, é caracterizado por dois 

principais fatores: 1) a intensa competição global, que obriga as empresas a buscarem 

reduções contínuas e novas oportunidades, 2) o gerenciamento da cadeia de suprimentos, que 

se tornou um meio de adicionar valor ao produto e de aumentar a vantagem competitiva da 

empresa. 

Debater sobre a internacionalização das empresas é uma tarefa complexa. Os autores 

Welch e Luostarinen (1988) observam que o próprio termo não está claramente definido na 

literatura específica. Entretanto, a noção que envolve o conceito de internacionalização possui 

caráter genérico. De um modo geral, segundo os autores Johanson e Vahlne (1990) e Chesnais 

(1996), a internacionalização inclui o comércio exterior; os investimentos diretos no exterior; 

os fluxos internacionais do capital; as entradas e saídas de tecnologias; os movimentos 

internacionais.  

A internacionalização, segundo Young (2001) e Jones (1999), é o processo de 

envolvimento crescente das empresas em operações internacionais que envolvem baixo custo, 

risco e comprometimento, à medida que a empresa adquire experiência, aumenta o seu nível 

de comprometimento, risco e custo. Devido a mudanças bruscas causadas pela globalização, 

Young (2001), menciona que as empresas precisam ser bastante flexíveis, tendo capacidade 

para operar com uma gama de métodos em operações internacionais. 

Minervini (2001) afirma que exportar significa dar uma dimensão global à empresa. 

Segundo o autor, o principal benefício obtido pela empresa por meio das exportações seria o 

aprendizado, o qual  passaria  a ser feito com o mundo e não apenas com o mercado externo. 

Ao exportar, a empresa tem estímulos para se tornar mais eficiente, ganhando assim mais 

competitividade.  

A internacionalização gera acessos a novos mercados e recursos. Assim,  o ato de 

internacionalizar-se, segundo os autores Mintzberg e Quin (1992) e Porter (2002), expõe a 

empresa a uma nova realidade de mercado, estimulando-a a inovar, tanto devido às novas 
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idéias que serão detectadas nos diferentes mercados, como pela necessidade imposta pela 

competição. 

Entretanto, a decisão de expandir as fronteiras para além do mercado nacional 

apresenta inúmeros riscos. A estratégia de internacionalização deve ser bem estruturada, 

sempre levando em consideração as competências de cada organização.  

Muitos são os entraves para uma empresa exportar e sua estabilização no mercado 

externo não será tão rápida como muitos empresários pensam, podendo levar anos. Segundo 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), o grande desafio para a empresa se internacionalizar-se é 

saber o que é melhor para cada mercado, considerando suas peculiaridades e características, 

as quais podem determinar o sucesso ou o fracasso de seus produtos. 

Para que uma empresa possa exportar e obter competitividade, Kupfer (1992), afirma 

que esta empresa necessita entender a competitividade sob duas visões: competitividade como 

função de desempenho e a competitividade explicada como função da eficiência: na primeira 

visão, é a demanda no mercado que julga quais produtos serão adquiridos, deste modo, 

define-se o posicionamento competitivo das empresas; na segunda visão, a empresa define sua 

competitividade, considerando as limitações da capacidade produtiva da empresa.  

A decisão para que uma empresa possa expandir internacionalmente é o resultado de 

um processo de crescimento e afiançamento institucional no contexto doméstico, 

condicionado pelas oportunidades e restrições impostas pelos mercados interno e externo. 

A logística, neste cenário, aparece como uma nova possibilidade de conseguir ganhos, 

tendo sido chamada, segundo Taboada (2002), de a ―última fronteira competitiva‖. Courá 

(2002), elucida que ―a logística vem apresentando evolução constante, sendo hoje um dos 

elementos-chave na estratégia competitiva das empresas‖, e ainda salienta que, no passado, a 

logística estava muito relacionada às áreas de transporte e à armazenagem de produtos. Mas, 

hoje, ―é fator fundamental da cadeia produtiva integrada, atuando em estreita consonância 

com o moderno gerenciamento da cadeia de suprimentos‖.  

Para aumentar a competitividade das empresas e do país, uma das  

premissas necessárias é a aplicação da logística integrada. São necessários esforços de 

mudança, pois devem ser abandonados vários ranços de nossa cultura empresarial.  

A iniciativa privada e o governo precisam se unir para desenvolver um plano para o 

desenvolvimento da logística no Brasil. Caso isso não aconteça, o país continuará assistindo 
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ao desenvolvimento mundial como coadjuvante e ficará condenado a permanecer na periferia 

da globalização, mesmo tendo grandes volumes de exportação. 

A Figura 1  demonstra a evolução das exportações brasileiras nos últimos 10 anos.  

 

                     

Figura 1 - Evolução das Exportações Brasileiras 

Fonte: Balança Comercial Brasileira 2010 – (MDIC, 2011) 
 

Segundo dados do MDIC (2011), as exportações no ano de 2010 encerraram o período 

com o valor de US$201.915 milhões. Em relação a 2009, as exportações apresentaram 

crescimento de 32,0%. Estes dados demonstram a retomada das vendas externas brasileiras 

após a crise econômica de 2009.  

Na comparação com 2009, segundo a MDIC (2011), as vendas de produtos básicos 

cresceram 45,3%, os semimanufaturados cresceram em 37,6% e os manufaturados em 18,1%. 

O grupo de produtos industrializados respondeu por mais da metade (55,7%) do total 

exportado pelo Brasil no ano de 2010. 

  

2.2. Logística Integrada e vantagem competitiva 

 

A ascensão da afluência do consumidor levou ao surgimento de mercados domésticos 

e internacionais de bens e de serviços. Milhares de novos produtos e serviços vêm sendo 

lançados, vendidos e distribuídos em qualquer país do mundo. As empresas cresceram em 

tamanho e complexidade para poder encarar os desafios de mercados em expansão. Fábricas 
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de produto único transformaram-se em empresas de operações polivalentes. A distribuição de 

produtos, do ponto de origem ao ponto de consumo, tornou-se um componente importante do 

Produto Interno Bruto dos países industrializados, e a logística, segundo Petraglia et al. 

(2009), tem impacto significativo na obtenção de vantagem competitiva. 

O conceito correto de logística, de acordo com Batista e Pavan (2006), vem do grego 

Logistikós (aquele que sabe calcular racionalmente) e tem a visão de custo. Portanto, a 

logística tem que ter uma abordagem sistêmica desde a origem até o destino final dos 

produtos, interna e externamente, e está inserida na cadeia de suprimentos (supply chain) – 

matéria-prima, insumo, produção, transporte, impostos, distribuição, fluxo de informação, 

burocracia, gargalos institucionais e, principalmente, a eficiência gerencial.  

Adequar à logística das cadeias produtivas, de acordo com Batista e Pavan (2006), é 

um dos mais importantes e principais fatores de diferenciação competitiva das economias dos 

países.  

Contudo, as operações, em nível mundial, aumentam as incertezas e diminuem a 

capacidade do controle devido às distâncias maiores, ciclos mais longos e menor 

conhecimento do mercado.  

A logística, segundo Bowersox e Closs (2001), é capaz de minimizar as 

complexidades quanto à gestão administração, tendo em vista o caráter crítico assumido pela 

variável ―tempo‖. 

A excelência logística, de acordo com os autores Mentzer et al. (2001), tem se tornado 

um poderoso recurso para a diferenciação da competitividade. Novac et al. (1995) e McDuffie 

et al. (2001), evidenciam que, entre os anos de 1980 a 1990, as empresas começaram a 

perceber a logística como mais do que um simples recurso para reduzir custos e passaram a 

reconhecê-la como um recurso de melhora contínua  do produto ou do serviço oferecidos 

como parte de um amplíssimo  processo de Supply Chain para criar vantagem competitiva às 

empresas. 

O Council of Logistics Management (2003),  define logística como:  

                                      ―[...] parte   do   processo   da cadeia  de   suprimentos,  que    trata   do  planejamento,  

                                      implementação, controle eficiente e eficaz do fluxo e armazenagem de bens, serviços    

                                      e  informações relacionadas, do seu  ponto de origem  até o seu  ponto de consumo, de 

                                       maneira a satisfazer  plenamente as necessidades dos clientes‖. 

  Frankel, Whipple e Frayer (1996), explanam que, como competência estratégica, se 

percebe, que a logística envolve uma complexa combinação de ativos físicos, rotinas 
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organizacionais, habilidades e conhecimentos, os quais requerem tempo para 

desenvolvimento e integração. 

Mentzer et al. (2004), concluem, após um estudo detalhado, que o papel da logística é 

encurtar as fronteiras pelas capabilidades da demanda, as quais as firmas necessitam para criar 

valor e satisfação ao cliente e pela coordenação de suprimentos. A contribuição da logística 

para que a firma possa obter a vantagem competitiva é significante em eficiência (liderança 

em custos) e efetividade (serviço ao cliente). As capabilidades da logística para uma 

vantagem competitiva também incluem a interface do gerenciamento da demanda (baixos 

custos de suprimentos e distribuição) e gerenciamento da informação (compartilhamento da 

informação, via tecnologia de informação e conectividade). As capabilidades da Logística 

também têm um importante papel nas interfaces de aproximação entre as áreas funcionais e 

entre a empresa foco e os padrões de supply chain. 

Bowersox et al. (1999) e Zhao et al. (2001), afirmam que a logística possui  as 

capabilidades do gerenciamento de informação para possuir, analisar, armazenar e até mesmo 

distribuir de forma tática a informação estratégica dentro e fora da empresa da  cadeia de 

suprimentos. Gimenez e Ventura (2005) definem,  como integração interna,  as fronteiras 

dentro da empresa e, como coordenação externa,  a integração das atividades da logística 

mediante as fronteiras das firmas. 

A logística para Christopher (1997),  reflete uma preocupação com a necessidade de se 

obter uma vantagem competitiva em mercados que estão sujeitos a mudanças econômicas 

rápidas e que somente serão premiadas as empresas que forem capazes de proporcionar valor 

adicionado em escalas de tempo cada vez menores. 

Bowersox, Closs e Cooper (2006), argumentam que a chave para uma empresa obter 

liderança logística é aprimorar a arte de combinar competência operacional com 

comprometimento em relação às expectativas de seus clientes. O comprometimento com o 

cliente, em uma estrutura de custo correto, atribuirá a proposta e valor logístico. Desta forma, 

o maior desafio da logística,  é  criar valor com um custo total mínimo. 

A logística moderna, segundo os autores Bowersox e Closs (2001), Fleury, Wanke e 

Figueiredo (2006), também é um paradoxo. Estes mesmos autores afirmam que esta existe 

desde o início da civilização: não constitui de modo algum uma novidade. No entanto, vale 

salientar que, ao mesmo tempo em que é considerada uma das atividades econômicas mais 

antigas, é também considerada como um dos conceitos gerenciais mais modernos, nos quais a 
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implementação das melhores práticas logísticas tornou-se uma das áreas mais desafiadoras e 

interessante da administração nos setores privado e público.  

As mudanças econômicas, principalmente no mercado internacional, vêm tornando a 

logística mais complexa e demandante, sendo que as principais mudanças que a afetam são:  

a) a globalização: gerou aumento das incertezas econômicas e a ―commoditização‖ 

dos produtos. Segundo Christopher (1997), uma empresa global é mais que uma empresa 

multinacional, pois, no negócio global, os materiais e os componentes são adquiridos no 

mundo inteiro, fabricados no exterior e vendidos em muitos países diferentes, talvez com 

adequações locais; 

b) a proliferação dos produtos: um fenômeno que vem generalizando-se e representa 

uma resposta das empresas aos efeitos da globalização e da desregulamentação econômica 

que vem marcando o mundo nas duas últimas décadas;  

c) menor ciclo de vida dos produtos ou ciclo de vida mais curto:  é uma  consequência 

direta da política de lançamentos contínuos e cada vez mais rápidos de novos produtos. 

Segundo Christopher (1997), as indústrias e os distribuidores exigem um sistema de pronta 

entrega e os usuários estão cada vez mais inclinados a aceitar um produto substituto, se sua 

primeira escolha não estiver disponível imediatamente.  Há também maiores exigências de 

serviços: mudanças no ambiente competitivo e no estilo de trabalho, o que vêm tornando 

clientes e consumidores cada vez mais exigentes, refletindo em demanda por níveis crescentes 

de serviços logísticos.  

Neste contexto, Christopher (1997), explana que,  o conceito do prazo logístico é 

simples: Quanto tempo se leva para converter um pedido em caixa? O impacto competitivo do 

ciclo curto dos pedidos é apenas uma parte de todo o processo por intermédio do qual o 

capital de giro e os recursos estão envolvidos com o pedido. Este autor elucida que os ciclos 

de vida curtos exigem prazos menores, em que, tradicionalmente, prazo (lead-time) é definido 

como o período de tempo entre o recebimento do pedido do cliente e a entrega do produto. 

Entretanto, ele evidencia que  existe uma perspectiva mais ampla que deve ser considerada, 

no qual o prazo real é o tempo consumido desde a prancheta, passando pela aquisição de 

material, fabricação e montagem, até a entrega do produto final; sendo que  o conceito de 

prazo estratégico e o gerenciamento deste tempo é a chave do sucesso.  

Devido à mutação rápida dos mercados, a logística, principalmente a internacional, 

deve tornar o sistema logístico mais flexível e sensível a estes mercados.  



27 

 

 

 

Encurtar o fluxo logístico é enfatizar, de acordo com Christopher (1997), a adoção dos 

princípios Just-in-time na entrega e na fabricação, para levar os produtos rapidamente ao 

mercado desejado.  

A forte pressão por redução de estoques vem induzindo clientes institucionais para 

compras mais frequentes e em menores quantidades, com exigência de prazos de entrega cada 

vez menores, livre de atrasos ou erros. O envio dos produtos a serem exportados, via 

contêiner, propicia, aos exportadores, um leque maior de frequência de embarques, uma vez 

que, no Porto de Santos, tem-se, no mínimo um navio  de carga em contêiner por semana de  

armadores escalando os principais portos brasileiros para os destinos desejados de seus 

clientes/exportadores. Outra vantagem que o embarque via carga em contêiner propicia é que 

o exportador pode enviar os lotes fracionados de carga aos seus clientes, possibilitando, desta 

forma, uma redução de custos de estoques, tanto para o exportador como para o importador, e 

uma entrega Just in Time no momento exato ou oportuno. 

Segundo Gomes e Ribeiro (2004), ao se pensar em logística no Brasil, as atividades 

logísticas estão em constantes mutações, com adaptações e evoluções dos processos para 

disponibilizarem uma infraestrutura de transportes e comunicações, as quais caracterizam a 

logística moderna. Segundo Fleury et al. (2006), a gestão logística, como função estratégica, 

ganhou crescimento no território brasileiro a partir da década de 90 do século XX, com a 

privatização estrutural de alguns setores, com a estabilização da moeda e com a explosão do 

comércio com a globalização. 

Um sistema de logística eficiente e econômico é semelhante a um ativo tangível nos 

livros contábeis de uma empresa e não pode ser prontamente copiado pela concorrência. Se 

uma empresa proporciona produtos rapidamente a seus clientes e a custo baixo, esta pode 

ganhar vantagens em relação aos seus concorrentes, detendo fatias de mercado. A empresa 

pode conquistar capacidade de vender seus produtos a um custo menor como resultado de 

eficiência logística ou proporcionar um nível mais alto de atendimento ao cliente. 

No entanto, as empresas brasileiras só passaram a dar valor à Logística e aos 

problemas que esta causa, em função do crescimento da concorrência, também passaram a 

perceber que somente reduzir seus custos internos não as tornariam competitivas no mercado 

nacional e internacional, mas poderiam aumentar sua  competitividade por meio dos processos 

logísticos.  
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Harrington (2005), afirma que uma parte do esforço de aumento em eficiência envolve 

coordenação de atividades entre fornecedores e clientes e, para obtê-lo, as empresas devem 

procurar gerenciar suas relações interempresariais.  

De acordo com Parry et al. (2006), o grupo de fornecedores das empresas foi 

racionalizado e agora poucos ―escolhidos‖ fazem parte deste seleto grupo, estando em contato 

direto com seus clientes, os quais demandam maior atenção e grande responsabilidade. O 

desenvolvimento de relacionamentos mais próximos e a troca de informações prioritárias 

tornaram uma prioridade competitiva nas empresas.   

A logística, de acordo com Frankel, Whipple e Frayer (1996), também é parte 

essencial na formação de relacionamentos com fornecedores, distribuidores e clientes, tendo, 

como consequência, a ampliação da gestão logística para além das fronteiras de uma única 

organização, o que remete à discussão do conceito de cadeia de suprimentos. 

Neumann, Riedel e Müller (2007), afirmam que a avaliação de fornecedores deixou de 

ser feita com base apenas em preço. As empresas passaram a considerar a qualidade e a 

entrega do produto como importantes critérios de avaliação. Segundo estes três autores, três 

critérios são os principais: preço, qualidade e entrega.  

Harrison et al. (2003), afirmam que: ―existem cinco maneiras de competir por meio da 

logística: qualidade, velocidade, tempestividade, flexibilidade e objetivos de custo‖. Segundo 

os autores, qualidade significa realizar as tarefas dentro dos padrões desejados dos serviços; 

velocidade e tempestividade significam realizar com rapidez e na hora correta; flexibilidade e 

objetivos de custos são a capacidade de adequar novos ambientes a custos reduzidos. 

O nível de detalhamento a que os assuntos logísticos têm sido submetidos é devido à 

corrida pela diferenciação nos procedimentos logísticos, a qual demanda a criação de métricas 

compartilhadas de avaliação da real efetividade das ações realizadas pelas empresas para 

garantir de acordo com a entrega do produto ao cliente no lugar certo, no tempo correto, na 

quantidade solicitada, com a qualidade esperada, pelo custo certo, sem dificuldades. 

Deve-se salientar que o consumidor final, principalmente o internacional, com seu 

estilo de vida crescentemente marcado pelas pressões do trabalho, valoriza cada vez mais a 

qualidade dos serviços na hora de decidir que produtos e serviços deverá comprar. De acordo 

com Fleury, Wanke e Figueiredo (2006), a demora ou inconsistência na entrega, ou a falta de 

um produto nas prateleiras do varejo, crescentemente implica em vendas não realizadas, e até 

mesmo a perda de clientes. 
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O serviço ao cliente, segundo Bowen et al. (1989), Gronroos (2000), Bowersox e 

Closs (2001), é uma forma de orientação da empresa para buscar seu diferencial na satisfação 

de seus clientes, por meio de prestação de serviços, o que inclui distribuição física de 

produtos, os serviços a estes agregados e qualquer outro serviço relacionado ao cliente. 

O serviço ao cliente, segundo La Londe et al. (1988), é um processo cujo objetivo é 

propiciar benefícios significativos de valor agregado a toda cadeia de suprimentos,  maneira 

esta eficiente em termos de custos. Muitas empresas, de acordo com os autores Christopher 

(1992), Veeken e Rutten (1998), começam a adotar um foco no serviço ao cliente, para elevar 

o valor de sua oferta aos olhos do cliente. Segundo Heskett (1994), o foco no serviço ao 

cliente contribui para melhorar sua eficiência operacional. 

O serviço ao cliente, segundo Wright et al. (1997), está caracterizando-se como um 

fator de mudança na forma como as empresas atuam, devido ao fato de estarem presentes em 

praticamente qualquer tipo de oferta.  

Devido a esses fatores, pode-se afirmar que a logística, é muito mais do que a simples 

ferramenta gerencial, tais como transporte, armazenagem e distribuição. Esta é também 

segundo Santos e Bassanesi (2006), e Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), uma importante 

atividade econômica, contribuindo  - de forma significativa - para a estrutura dos custos das 

empresas. 

A logística é um componente significativo do PIB (Produto Interno Bruto), pois afeta a 

taxa de inflação, as taxas de juros, a produtividade, o custo, a disponibilidade de energia e 

demais aspectos da economia. 

Conforme pesquisas apontadas por Ballou (2006), os custos logísticos nas 

organizações norte-americanas podem variar entre 4% a 30% do valor do faturamento bruto 

das vendas. Os autores Bowersox e Closs (2001), apresentam percentuais próximos a estes, 

em que os gastos com logística representariam de 5% a 35% do valor das vendas, dependendo 

do tipo de atividade da organização.  

Uma pesquisa realizada por Fleury e Wanke (2003), com as 500 maiores empresas 

brasileiras industriais brasileiras, apontou os gastos médios com logística da ordem de 7%, 

embora a dispersão encontrada tenha sido significativa, dentro de uma faixa que vai desde 

menos de 5% até mais de 20% do faturamento.  Fleury e Wanke (2003), destacam que, apesar 

da grandeza dos custos logísticos, as empresas não devem buscar sua redução de forma 

descomedida, sem levar em consideração as possíveis consequências, pois, em muitos casos, 
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mesmo que os custos logísticos sejam justificáveis, a  sua redução pode ocasionar perdas de 

receita muito maiores do que a economia eventualmente obtida.  

Saraiva (2009), destaca que, conforme pesquisa divulgada em setembro de 2009 pelo 

ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain), os custos logísticos, no Brasil, alcançaram 

R$344 bilhões, ou 11,6% do PIB, em  2008. Nesta conta, entram despesas com transporte, 

estoque, armazenagem e rotinas administrativas. 

Os custos logísticos no país, de acordo com Wanke (2009), tendem a oscilar entre 12 a 

13% do PIB, anualmente, enquanto, nos Estados Unidos, representam 9% a 10% do PIB, que 

pode ser creditada  a ineficiência de infraestrutura. 

A logística tem um papel fundamental na avaliação do desempenho das exportações 

brasileiras. Torná-la mais eficiente, de acordo com Goebel (2002), é um fator essencial para 

reduzir os ciclos de fabricação, acelerar a entrega dos produtos ao consumidor final, diminuir 

custos de distribuição e transporte e contribuir para o incremento das exportações brasileiras.    

                                                                                                              

2.3. Logística Internacional 

 

A logística internacional desempenha um importante papel na cadeia de suprimentos 

global, pois possui um leque muito amplo de atividades inerentes ao movimento de 

mercadorias e documentação, quando se exporta uma mercadoria de um país para outro. 

Os autores David e Stewart (2009), definem a logística internacional como: 

                         ―[...]  o processo de  planejar,  implementar  e controlar o fluxo e a armazenagem  

                               de mercadorias,  serviços e  informações   a elas (sic)  relacionadas, do  ponto de 

                               origem ao  ponto de  consumo,  localizado em   outro país, tendo  como  função   

                               principal o movimento físico das mercadorias: dos fornecedores para a empresa  

                               e da empresa para os clientes finais‖. 

De acordo com David e Stewart (2009), deve-se salientar que algumas atividades são 

exclusivamente específicas da logística internacional como:  

a) negociação do pedido;  

b) liberação na alfândega, controle de documentos; 

c) decisões relacionadas ao transporte internacional são decisões complexas, devido ao 

fato das distâncias envolvidas, em que existem diferentes tipos de transporte e de documentos 

de transportes, além de tempos de trânsito muito maiores; 
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d) número de intermediários envolvidos também é maior, exemplo: bancos, 

seguradoras, receita federal, ANVISA (dependendo do produto), despachantes, 

transportadoras, armadores, como também os governos dos países do exportador e 

importador, os quais possuem diferentes exigências burocráticas; 

e) embalagem, os riscos e danos quando se realiza um transporte internacional são 

mais significativos;  

f) o seguro internacional é mais complexo; 

g) meios de pagamentos internacionais podem correr riscos de inadimplência, 

flutuações cambiais, crise financeira mundial, requerendo dos exportadores estratégias 

específicas que nunca são utilizadas em transações domésticas; 

 h) relações de troca, negociação do pedido. Segundo os autores David e Stewart 

(2009), são muito mais complicadas, já que o grande número de pontos de interseção e de 

vínculos aumentam as possíveis alternativas de transferência de responsabilidade e 

propriedade entre exportador e importador. 

Paula (2007), afirma que a logística do transporte internacional é essencial para o 

sucesso nas operações de importação e exportação. Dentro dos diversos elementos da 

logística, a definição dos modais de transportes é um dos pontos principais. Para se escolher 

corretamente o melhor modal de transporte, os seguintes critérios devem ser observados: a) 

urgência da entrega; b) custos de transportes; c) localização geográfica do exportador e 

importador; d) segurança da mercadoria, etc. 

Para o autor Paula (2007), quanto melhor for a infraestrutura de portos, aeroportos, 

rodovias e ferrovias de um país, o exportador terá maior facilidade em comercializar seus 

produtos no mercado globalizado. A infraestrutura de transportes deficientes traz aumento de 

custos, perdas de produção, atrasos na entrega e, muitas vezes, inviabilizam as operações de 

compra e venda no mercado internacional. 

Segundo Tamer (2006),  o prazo entre a saída do produto da fábrica e o embarque no 

navio para que as empresas brasileiras realizem o Ciclo do Fluxo de Exportação em nossa 

pesquisa denominado como Tempo do Fluxo  de Exportação é em média 39 dias, acarretando, 

como perda, pelo menos R$25 bilhões por ano; ao se comparar com os Estados Unidos, este 

mesmo ciclo é de apenas 12 dias.  

Baseado-se em  David e Stewart (2009), que descrevem algumas atividades 

específicas da logística internacional, desenvolveu-se o fluxo do processo logístico de 



32 

 

 

 

exportação, ou seja, o prazo entre a negociação do pedido (exportador e importador), até a 

entrega do produto ao lado do costado do navio, no porto de embarque,  dos setores a serem 

analisados, destacando-se as fases consideradas mais importantes conforme demonstrado  na 

Figura 2. 

 

 
                                     CICLO DO PROCESSO LOGÍSTICO DE EXPORTAÇÃO 

  Início 

 

 

 

 

 

         

Figura 2 - Ciclo do Processo Logístico de Exportação 
Fonte: Adaptado de David e Stewart (2009) 
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De acordo com a Figura 3, o processo logístico de exportação possui 4 etapas descritas 

abaixo, nas quais, em cada uma, existem várias atividades. 

 

1ª Etapa - Negociação do Pedido 

O Quadro 2  demonstra o fluxograma operacional da 1ª etapa  na negociação do 

pedido. 

 

Quadro 2 - Fluxograma Operacional da 1ª Etapa – Negociação do Pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta etapa se inicia com negociação do produto entre ambas as partes, exportador e  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2011) 
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Esta etapa se inicia com a negociação do produto entre ambas as partes, exportador e 

importador, tendo, como objetivo, a escolha do melhor Incoterms que satisfaça as 

necessidades de ambos quanto:  

a) a prazo de entrega – ao se negociar o prazo, de entrega deve-se levar em 

consideração a data que o cliente deseja que a mercadoria seja embarcada no porto de destino 

e a data que o importador deseja que a mercadoria seja entregue no local acordado.   

Para tanto, nesta fase,  o planejamento da programação de produção deve-se estar em 

sincronia com a data de chegada do navio no porto de embarque.  O planejamento de 

produção, conforme Bertaglia (2003), corresponde ao desenvolvimento das ações que 

orientarão os recursos da produção em relação às necessidades especificadas pela demanda, 

sendo que as principais diretrizes que devem ser utilizadas nesse contexto são: tempo do ciclo 

empregado na produção, flexibilidade, números de itens de estoque, aderência do plano de 

produção, comparações entre os ciclos teórico e real, etc. Segundo Slack et al.(2009), todas as 

atividades da administração da produção podem auxiliar  para o sucesso de qualquer empresa, 

ao utilizar seus recursos de forma eficaz para produzir bens e serviços de modo a satisfazer 

seus clientes; 

 b) a valor da mercadoria – refere-se ao valor que o exportador irá vender seu produto 

ao importador, levando em consideração custos fixos, custos variáveis, margem de lucro, etc.;  

c) à quantidade – refere-se ao número de itens por unidade, caixas,  tonelagem, 

contêiner, etc.,  negociado entre exportador e importador, que será embarcado, de acordo com 

as especificações negociadas; 

d) ao tipo de embalagem – que, de acordo com estimativas realizadas pelas Nações 

Unidas, Ludovico (2007), expõe que  os exportadores dos países em desenvolvimento perdem 

aproximadamente 20% de suas receitas de exportação devido a defeitos e a insuficiências de 

embalagem, sendo as principais causas: design pobre, materiais precários, fabricação 

inadequada e vulnerabilidades diversas que provocam avarias no transporte;  

e) à condições de pagamento - que pode ser: antecipado, via cobrança bancária ou, o 

mais utilizado no Brasil e no mundo  Crédito Documentário,  via Carta de Crédito que deverá 

ser amparada pela Publicação UCP nº  600 da (Uniform Customs and Practice  for 

Documentary Credits) como é mundialmente conhecida, datado de  1º  de julho de 2007 da 

CCI (Câmara de Comércio Internacional); 
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f) ao valor do frete marítimo que deve levar em consideração os seguintes quesitos: 1) 

se a mercadoria será embarcada via contêiner ou carga – solta  a granel ou líquida, tempo de 

viagem do navio; 2) se existem constantes escalas de navios e vários armadores operando no 

porto de embarque do exportador e de desembarque no país do importador;  

g) à elaboração de uma Fatura Pro Forma; 

h)  ao envio da Fatura Pro Forma ao Importador;  

i) à condição de que se o crédito documentário escolhido for via Carta de Crédito, o 

exportador deve aguardar a abertura da Carta de Crédito pelo importador em um Banco de 1ª 

linha em seu país, analisando a Carta de Crédito,  verificando se todas as cláusulas estão de 

acordo com o negociado na Fatura Pro Forma entre ambas as partes, dando o aval para que o 

importador emita a Ordem de Compra, recebendo a Ordem de Compra, elaborando o Pedido 

de Venda e decidindo o tipo de Embalagem de Exportação que deve possuir as seguintes 

características: 1) proteção da mercadoria- que implica na preservação e na integridade do 

produto, contra revezes climáticos, perigos de manipulação, riscos de roubos, etc.; 2) 

quantificação – que é a determinação da quantidade ou número de unidades a serem 

acondicionadas em uma embalagem; 3) qualificação: que determina a funcionalidade da 

embalagem, com etiquetas que identificará o produto e suas particularidades como exemplo: 

nome do produto, máquina, dia e mês que foi fabricado, instruções para manipulação, 

inserção de alguma campanha promocional, nome do cliente, porto de embarque, porto de 

desembarque, etc. Essas informações nas etiquetas são fornecidas pelo exportador através de 

códigos de barras, palavras, números, imagens, cores e formas, que ajudam a identificação do 

produto na estufagem do container, como também em seu carregamento em carga – solta, a 

granel ou líquida no navio no porto de embarque. 

 Segundo Ludovico (2007), a embalagem pode ser unitária, por  exemplo: bobinas de 

papel, fardos de celulose, fardos de madeira, cabeçote de máquina de costura, ou de conjunto 

por exemplo: uma caixa de bombons, 10 cabeçotes de máquina de costura, dois fardos de 

celulose, várias folhas de papel de impressão – fotocópia em uma caixa). Após o 

acondicionamento de uma embalagem, o exportador também deve decidir se irá palletizar a 

carga para sua estufagem no contêiner ou se esta será estufada de forma unitária.  

Pallet é uma unidade semelhante a um estrado, plano de face dupla, construído de 

madeira, metal, plástico, fibra, polipropileno, com determinadas características para facilitar a 

unitização, armazenagem e transporte de pequenos volumes. Unitizar, segundo Moura et al. 
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(1997), constitui no conceito extremamente simples: juntar  vários volumes de mercadorias  

pequenos, em um único volume, para facilitar a movimentação, armazenagem e transporte. 

Os pallets, de acordo com Moura et al. (1997), são usualmente uma plataforma para 

apoio e acondicionamento de carga com  dimensões padronizadas, sendo as dimensões padrão 

no Brasil são: comprimento 1,20 m  e 1,25 m  e largura - 1,00 m e 1,05 m, podem ser 

utilizados para uma única  viagem (one way), ou de uso constante deve dispor de asas (aletas), 

que são saliências para içamento, para ser operado com guindastes, lingas providas de duas 

barras, e ter  altura entre as duas faces, para entrada dos garfos dos equipamentos mecânicos. 

Podem ser construídos em madeira, plástico, alumínio, etc. 

 

O Quadro 3 -  demonstra alguns tipos de pallets.  

 

                                             Quadro 3 – Tipos de Pallets 

 
     Fonte: Amaral, (2008). 

 

Deve-se destacar que o exportador deve estudar o peso bruto total da embalagem em 

relação aos movimentos da carga nas várias etapas da cadeia logística. 

O exportador deve levar em consideração que o aprimoramento da embalagem para 

exportação se inicia ao assegurar uma boa qualidade dos materiais, pois cada material tem as 

suas particularidades técnicas e pode ser mais aconselhável a este ou àquele tipo de produto. 

Em alguns casos, o exportador nem tem muitas alternativas, pois o seu produto só pode ser 

embalado com determinado material. Segundo Ludovico (2007), o exportador deve ter sempre 

                         

                          

                                                       

                           

                        Pallet duas entradas face única                      Pallet duas entradas, dupla face reversível 
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em mente na escolha da embalagem, fatores como tempo e ritmo de produção, montagem, 

manuseio, resistência para o transporte, armazenamento, empilhagem e os custos, sempre 

levando em consideração que mercadorias vendidas para o mercado externo passam por 

diferentes tipos de modais, estiva e manuseios que nem sempre são adequados dependendo 

dos portos de embarque e desembarque, e portos de transbordos que nem sempre oferecem 

serviços modernos com eficiência, rapidez. 

Toda vez que um exportador vende suas mercadorias para uma empresa no exterior, 

seja por meio de um intermediário, como exemplo: agente ou distribuidor, ou diretamente 

para o importador, de acordo com David e Stewart (2009), algumas etapas devem ser  

vencidas  para deslocamento da mercadoria do local onde é elaborada até o local de destino 

final (zona de consumo), como: liberação das mercadorias para exportação, organização do 

transporte das mercadorias entre exportador e importador, licenças de exportação e de 

importação, movimentação em terminais, liberação na alfândega do  país importador, seguro 

internacionais, etc.  

A Câmara Internacional de Comércio, em 1935, criou um conjunto padronizado de 

termos que deu origem a 13 Termos do Comércio Internacional (International Commerce 

Terms) da denominação em inglês derivou a sigla Incoterms.  

Os Incoterms, não impõem e sim propõem o entendimento entre vendedor e 

comprador, determinando quais  etapas cabem ao exportador e quais cabem ao importador. 

Segundo os autores David e Stewart (2009) os Incoterms foram revisados em 1953, 

1967, 1976, 1980, 1990 e 2000. De acordo com ICC (2010) a última revisão foi realizada no 

ano de 2010. 

Os Incoterms 2000 - (International Commercial Terms), ou Termos Internacionais de 

Comércio, são regras oficiais da CCI - Câmara de Comércio Internacional, que servem para  a 

interpretação de termos comerciais, que facilitam a condução do comércio internacional, 

dentro da estrutura de um contrato de compra e venda internacional, como também definem 

os direitos e obrigações recíprocos do exportador e do importador, estabelecendo um 

conjunto-padrão de definições e determinando regras e práticas neutras, como por exemplo: 

onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem é o responsável pela 

contratação do seguro.  Conforme demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Incoterms 2000  

Fonte: Elaborada pela autora baseado nos Incoterms 2000 

            

Os Incoterms (2000) possuem 13 termos, como segue: 

1) EXW - Ex-works (Na origem) – a mercadoria é colocada à disposição do 

comprador no estabelecimento do vendedor, ou em outro local nomeado (fábrica, armazém, 

etc.), não desembaraçada para exportação e não carregada em qualquer veículo   coletor. Este 

termo representa obrigação mínima para o vendedor. O comprador arca com todos os custos e 

riscos envolvidos em retirar a mercadoria do estabelecimento do vendedor. Esta cláusula é 

sempre seguida da indicação do local de entrega da mercadoria: Ex-armazém – ex-warehouse, 

Ex-fábrica = ex-factory; Ex-mina = ex-mine; 

2) FCA - Free Carrier (Livre no transportador) - o vendedor completa suas 

obrigações quando entrega a mercadoria, desembaraçada para a exportação, aos cuidados do 

transportador internacional indicado pelo comprador, no local determinado. A partir daquele 

momento, cessam todas as responsabilidades do vendedor, ficando o comprador responsável 

por todas as despesas e por quaisquer perdas ou danos que a mercadoria possa vir a sofrer;  
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3) FAS - Free alongside ship (Livre ao lado do navio) -  o   exportador é responsável 

pela operação até o momento em que a mercadoria é colocada ao longo do costado do navio 

transportador, no cais ou em embarcações utilizadas para carregamento da mercadoria, no 

porto de embarque designado. O termo  FAS é utilizável exclusivamente no transporte 

marítimo; 

4) FOB -  Free on board (Livre a bordo) - o   vendedor     encerra   suas   obrigações   

quando  a mercadoria é entregue a bordo do navio designado pelo importado  no porto de 

embarque indicado e, a partir daquele momento, o comprador  assume todas as 

responsabilidades quanto a perdas e danos. A entrega se consuma a bordo do navio designado 

pelo comprador, quando todas as despesas passam a correr por conta do comprador. O 

vendedor é o responsável pelo desembaraço da mercadoria para exportação. O termo  FOB  é 

utilizável exclusivamente no transporte marítimo;  

5) CFR - Cost and freight  (Custo e Frete) - o vendedor é o responsável pelo 

pagamento dos custos necessários para colocar a mercadoria a bordo do navio, pelo 

pagamento do frete até o porto de destino designado, pelo desembaraço da exportação.  

Os riscos de perda ou dano da mercadoria, bem como quaisquer outros custos adicionais, são 

transferidos do vendedor para o comprador no momento em que  a  mercadoria cruze a 

amurada do navio.Caso queira  resguardar-se, o comprador deve contratar e pagar o seguro da 

mercadoria; 

6) CIF - Cost, Insurance and Freight (Custo, Seguro e Frete) - a responsabilidade 

sobre a mercadoria é transferida do vendedor para o comprador no momento da transposição 

da amurada do navio no porto de embarque.O vendedor é o responsável pelo pagamento dos 

custos e do frete necessários para levar a mercadoria até o porto de destino indicado.  

O comprador deverá receber a mercadoria no porto de destino e, deste momento em 

diante,  responsabiliza-se por todas as despesas. O vendedor é responsável pelo desembaraço 

das mercadorias para exportação. O vendedor deverá contratar e pagar o prêmio de seguro do 

transporte principal. O seguro pago pelo vendedor tem cobertura mínima, de modo que 

compete ao comprador avaliar a necessidade de efetuar seguro complementar; 
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7) CPT - Carriage Paid to (Transporte pago até) -  o vendedor contrata   e paga   o 

frete para levar as mercadorias ao local designado. A partir do momento em que as 

mercadorias são entregues à custódia do transportador, os riscos por perdas e danos se 

transferem do vendedor para o comprador, assim como possíveis custos adicionais que 

possam incorrer. O vendedor é o responsável pelo desembaraço das mercadorias para 

exportação. O termo CPT  é utilizável exclusivamente no transporte aéreo;  

8) CIP - Carriage Insurance Paid to (Local de destino nomeado) - o    vendedor   

entrega   a   mercadoria ao comprador, desembaraçada para importação no local de destino 

designado. É o Incoterms que estabelece o maior grau de compromisso para o vendedor, na 

medida em que este assume todos os riscos e custos relativos ao transporte e entrega da 

mercadoria no local de destino designado. Não deve ser utilizado quando o vendedor não está 

apto a obter, direta ou indiretamente, os documentos necessários à importação da mercadoria. 

O termo CIP é  utilizável exclusivamente no transporte aéreo; 

9) DAF - Delivered at Frontier (Entregue na fronteira) -  o vendedor deve entregar 

a mercadoria no ponto combinado na fronteira, porém antes da divisa aduaneira do país 

limítrofe, arcando com todos os custos e riscos até esse ponto. A entrega é feita a bordo do 

veículo transportador, sem descarregar. O vendedor é responsável pelo desembaraço da 

exportação, mas não pelo desembaraço da importação. Após a entrega da mercadoria, são 

transferidos do vendedor para o comprador os custos e riscos de perdas ou danos causados às 

mercadorias; 

10) DES - Delivered Ex-Ship (Entregue no navio) -   o   vendedor    deve   colocar   a   

mercadoria  à disposição do comprador, à bordo do navio, não desembaraçada para a 

importação, no porto de destino designado. O vendedor arca com todos os custos e riscos até 

o porto de destino, antes da descarga; 

11) DEQ - Delivered Ex Quay (Porto de destino nomeado) – a   responsabilidade do 

vendedor   consiste  em colocar a mercadoria à disposição do comprador, não desembaraçada 

para importação, no cais do porto de destino designado. O vendedor arca com os custos e 

riscos inerentes ao transporte até o porto de destino e com a descarga da mercadoria no cais. 

A partir daí; a responsabilidade é do comprador, inclusive no que diz respeito ao  

desembaraço aduaneiro de importação; 
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12) DDU - Delivered Duty Unpaid ( Local de destino nomeado entregue com 

direitos não pagos) - o vendedor  deve  colocar   a mercadoria  à disposição do comprador, 

no ponto de destino designado, sem estar desembaraçada para importação e sem 

descarregamento do veículo transportador. O vendedor assume todas as despesas e riscos 

envolvidos até a entrega da mercadoria no local de destino designado, exceto quanto ao 

desembaraço de importação. Cabe ao comprador o pagamento de direitos, impostos e outros 

encargos oficiais por motivo da importação;  

13) DDP -Delivered Duty Paid ( Local de destino nomeado entregue com direitos 

pagos) - o vendedor entrega a mercadoria ao comprador, desembaraçada para importação no 

local de destino designado. É o Incoterms que estabelece o maior grau de compromisso para o 

vendedor, na medida em que este assume todos os riscos e custos relativos ao transporte e 

entrega da mercadoria no local de destino designado. Não deve ser utilizado quando o 

vendedor não está apto a obter, direta ou indiretamente, os documentos necessários à 

importação da mercadoria.  

A partir de 1º de janeiro de 2011, houve outra revisão dos Incoterms, onde os termos  

foram reduzidos de 13 para 11 termos, passando a ser designado de Incoterms 2010.  Duas 

novas regras dos Incoterms — DAT e DAP — substituíram as regras DAF, DES, DEQ, DDU, 

dos Incoterms 2000, como segue: 

a) DAP - Delivered at Place  (Entregue no local de destino designado) - o vendedor 

deve colocar a mercadoria à disposição do comprador, em um local acordado entre as partes,  

no modal de transporte pronto para descarregamento. Neste Incoterms, o despacho da 

mercadoria no país de embarque e por conta do vendedor. Não é função do vendedor 

descarregar a mercadoria. O risco, ou seja, o seguro em trazer a mercadoria desde a fábrica do 

vendedor até a casa do comprador são sob riscos do vendedor. Neste Incoterms, o vendedor 

poderá  realizar o despacho ou a nacionalização da mercadoria,  se ambos desejarem, isto é, 

vendedor e comprador, no local acordado entre as partes. Entretanto, o vendedor não tem 

obrigação de nacionalizar a mercadoria; 

b) DAT -Delivered at Terminal (Entregue no Terminal – Inserir terminal 

designado no porto ou local de destino) - nesta modalidade, as responsabilidades do 

vendedor cessa no terminal portuário acordado com o importador, mercadoria descarregada 

do modal de transporte ao qual levou a mercadoria até o terminal. O terminal pode estar 

localizado  no porto do país do exportador, por exemplo: qualquer terminal em uma cidade 
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brasileira ou no porto brasileiro, ou qualquer terminal no porto de destino (país do 

importador) ou algum país no meio do caminho entre exportador e importador.  O terminal  

pode ser um terminal portuário, um terminal de contêineres, um terminal de transportador 

rodoviário, de um transportador ferroviário, um terminal aéreo, somente um terminal ou 

armazém localizado em uma cidade entre o trajeto entre exportador e importador acordado 

entre ambas as partes. Neste Incoterms, o despacho da mercadoria no país de embarque e por 

conta do vendedor. Os riscos ou o seguro desde a fábrica do vendedor até a entrega da 

mercadoria no local acordado serão por conta do vendedor. Neste Incoterms, o despacho ou 

nacionalização da mercadoria no local acordado é por conta do importador. 

A figura 4 demonstra a nova nomenclatura dos Incoterms 2010,  em vigor a  partir de 

janeiro de 2011.               

        

Figura 4 - Incoterms 2010  
Fonte: Elaborada pela autora baseado nos  Incoterms (2010) 
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2ª Etapa – Transporte do produto ao porto de embarque  

O Quadro 4 demonstra o fluxograma operacional da 2ª etapa  transporte da fábrica  

até o porto de embarque. 

 

          Quadro 4- Fluxograma Operacional da 2ª Etapa – Transporte até o porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2011) 

 
 

Nesta etapa, o exportador escolherá o melhor modo de transporte para o envio de sua 

carga ao porto de embarque, a qual  poderá ser via um único modal rodoviário ou ferroviário, 

ou utilizando a intermodalidade, por exemplo: a) barcaça da fábrica do exportador até um 

determinado destino e, de lá,  da ferrovia até o porto de embarque; b) via modal ferroviário, 

até um determinado destino e, de lá, via rodovia até o porto de embarque.  

O exportador, durante a negociação com o importador, já deverá ter decidido como 

embarcará o produto no porão do navio. Existem dois modos de realizá-lo: 

a) carga em container: de acordo com Ludovico (2007), com a necessidade de reduzir 

custos de transporte, manuseio, menor tempo de carregamento da carga nos modais utilizados 

e aumentar a segurança e rapidez nos intercâmbios comerciais, houve o surgimento de uma 

caixa padronizada, que foi denominada como container, tendo sido projetado para facilitar a 

carga e descarga dos navios, de forma rápida e eficiente. Devido ao fato de o contêiner ser 

imune às intempéries do tempo, este equipamento proporciona uma redução com gastos de 

embalagem. Deve-se salientar que este equipamento se tornou a espinha dorsal do transporte 

internacional, especialmente via modal marítimo. 

Escolha do melhor modal , 

rodoviário ou ferroviário para 

envio da carga ao porto de 

embarque 

Em container, escolha do melhor 

local para estufagem: fábrica ou 

terminal portuário próprio do 

exportador ou alugado 

Carga – solta ou a granel , envio direto 

ao terminal portuário de preferência na 

zona primária no porto de embarque 
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O contêiner, quando é procedente do estrangeiro, é admitido pelo Regime de 

Admissão Temporária, quando descarregado com vazio ou carga em território nacional. Com 

destino a outros países, tem o Regime de Trânsito Aduaneiro, pois é um bem de propriedade 

ou alugado pelo armador para uma viagem ou várias viagens.  

 Este modo é utilizado principalmente quando os produtos são de alto valor agregado. 

Hoje, existem circulando no mundo navios com capacidade de carregar 10.000 contêineres 

por viagem, mas, infelizmente, devido ao baixo calado de nossos  principais portos, como 

exemplo, Santos, que possui,  no máximo 13,40 metros, os navios que escalam os portos 

brasileiros possuem capacidade máxima entre 3.600 a 4.200 contêineres por viagem. Devido a 

este fato, os armadores de carga em contêiner, sempre que possível, preferem carregar 

mercadorias de alto valor agregado. Isto não impede que carreguem mercadorias de baixo 

valor agregado, mas o espaço disponível para este tipo de mercadoria é bem limitado. 

A estufagem  do contêiner, ou seja, o preenchimento do contêiner com mercadorias,  

pode ser realizada: a) na fábrica; b) em  terminal próprio do exportador no porto, se possuir; 

c) em terminal portuário contratado na área retroportuária ou portuária. Segundo Ludovico 

(2007), o exportador deve ter alguns cuidados especiais para a obtenção de uma perfeita 

estufagem do contêiner como: a) distribuir o peso da carga de maneira uniforme no piso do 

contêiner; b) colocar as mercadorias mais pesadas na parte de baixo e as mais leves por cima; 

c) proteger a carga no fundo, aos lados, próximo à porta e no assoalho com papel tipo Kraft 

ou chapas de madeira; d) preencher os espaços entre a carga e as laterais do contêiner, muitas 

vezes a utilização de colchões de ar se faz necessário para que a mercadoria não se desloque 

durante a viagem; e) usar rótulos internacionais para marcar containers carregados com cargas 

perigosas; g) manter o centro de gravidade da carga tão perto quanto possível do centro do 

container, se isto não for possível, deve-se notificar o transportador ainda no transporte 

terrestre no Brasil e o armador no transporte marítimo internacional; h) ficar dentro do limite 

de peso dos contêineres, estipulados pelos armadores, de acordo com o guindaste do próprio 

navio ou de terra dos portos de embarques e desembarques, como também o exportador deve 

respeitar a lei da balança de cada país; i) usar lacres adequados.  
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A figura 5 demonstra a operação de estufagem de carga em de contêiner.  

 

            

Figura 5 - Estufagem carga em contêiner 
Fonte: feita pela autora (2006) 

 

O contêiner, de acordo com Santos (1982), deve preencher os seguintes requisitos: 1) 

ter caráter permanente e ser resistente para suportar o seu uso perfeito; 2) ser projetado de 

forma a facilitar sua movimentação em uma ou mais modalidade de transporte, sem 

necessidade de descarregar a mercadoria em pontos intermediários. Dependendo do tipo de 

mercadoria, são unitizadas em pallets antes de serem estufadas no contêiner. As medidas 

padrões dos contêineres são demonstradas no  Quadro 5.  

     

     Quadro 5 – Dimensões internas dos contêineres de 20”e 40”standard  

Dimensões Internas 

  20"(TEU) 40"(FEU) 40"(High) 

Comprimento (M) 5,9 12,02 12,02 

Largura (M) 2,32 12,02 12,02 

Altura (M) 2,38 2,39 2,69 

Cubagem 33.6m3 66.4m3 76.0m3 
                                             Fonte: Adaptado de Ludovico (2006) 

Existem vários tipos de contêineres padrão ou standard, ventilados, reefer, open top, 

half height, open side, flat rack, plataforma e tanque. 
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b) Cargas: solta, a granel ou líquida: as mercadorias a serem carregadas nos navios são 

denominadas como: a) solta  ou breakbulk; b)  granel ou bulk, c) carga líquida.  Martins 

(2005) define carga breakbulk como um sistema convencional de transporte de carga geral, 

isto é, embarca-se e transporta-se a carga solta nos navios em volumes individuais, exemplo 

bobinas de papel, de aço, fardos de celulose, sacos de açúcar, etc. Quando uma carga é 

embarcada a granel é também denominada de bulk, podendo ser sólida ou líquida. Estas duas 

formas de embarques são utilizadas quando a mercadoria a ser exportada não pode ser 

conteineirizada, devido à largura e ao comprimento da mercadoria possuírem dimensões 

superior à dos contêineres. Outro fato que determina o embarque via carga solta é o volume 

que pode ser  muito alto por viagem, exemplo: 20.000 a 50.000 toneladas de celulose, 20.000 

a 50.000 toneladas de açúcar por viagem, estes tipos de  mercadorias não tem condições de 

serem embarcadas via contêiner, pois seriam necessários  no mínimo 800 contêineres de 40‖ 

com 25 toneladas/cada. Devido ao baixo valor agregado destas mercadorias e pelo alto 

volume em um só embarque, os armadores de carga em contêineres não tem interesse por 

estas cargas. Vale ressaltar que os navios em contêineres que atracam no Brasil têm, em 

média capacidade para carregar 4.000 contêineres por viagem: este volume seria 20% da 

capacidade do navio de carga solta, a granel ou líquida. 

Quando este tipo de transporte for realizado, o exportador procura encontrar no 

mercado armadores (donos de navios) que possuam navios especializados para o embarque de 

seus produtos, realizando, com estes armadores, contratos de longo prazo mínimo, 2 anos e, 

máximo, 3 a 4 anos. No caso do produto celulose, os navios são do tipo caixa ou  box type, 

significa que os todos os porões dos navios são quadrados e uniformes. Ao se embarcar a 

celulose, em navios especializados a prancha de carregamento chega a 24.000 toneladas/dia, 

isto significa 1.000 toneladas/hora. Se fossem carregar esta mercadoria via contêiner, 

necessitariam de 960 contêineres/viagem. 

Uma atenção especial deverá ser dada ao estoque de produtos que ficará disponível 

para embarque no porto de destino, especialmente quando o embarque no navio  for via carga 

solta, onde se carregam grande volumes de mercadorias. Os autores   Slack et al.  (1999) 

definem estoque como sendo o acúmulo de recursos materiais em um sistema de 

transformação, sendo que estes algumas vezes podem ser utilizados para descrever qualquer 

recurso armazenado.  
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Ballou (2001), afirma que uma empresa possui estoques, no caso de produtos  para 

exportação no porto de embarque, por quatro motivos básicos: 1) reduzir custos de transporte 

e de produção; 2) coordenar oferta e demanda; 3) auxiliar no processo de produção, e 4) 

ajudar no processo de marketing. 

A armazenagem é muito importante na Logística Internacional, Morini e Pires (2005), 

mostram claramente que a localização do armazém como componente estrangeiro na cadeia 

de suprimentos internacional, com foco na armazenagem e no abastecimento, pode apresentar 

ganhos com aumento de agilidade e diminuição do tempo de resposta.  

Outra decisão importante para o exportador, principalmente se a mercadoria for 

embarcada via carga solta, será decidir qual tipo de armazém  irá utilizar na zona portuária. 

Como armazéns alfandegados na zona portuária de acordo com Rocha (2004),  destaca-se: a) 

Recintos Alfandegados de zona secundária (incluindo os EADI – Estação Aduaneira 

Interiores; b)Recintos alfandegados de zona primária; c) Recintos especiais para despacho 

aduaneiro (incluindo REDEX  -   Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação); 

d) Terminais Retroportuários Alfandegados – TRA, quando situados em zona contígua à de 

porto organizado ou instalação portuária; e) Entreposto industrial; f) Tanques alfandegados.  

O exportador também poderá optar por armazéns não alfandegados no porto de 

embarque, fora da zona contígua à de porto organizado (ROCHA, 2004).  

Na gestão de cadeias de suprimentos com âmbito global, Morini e Pires (2005), 

explicitam que a incerteza da demanda e os entraves dos sistemas aduaneiros, em muitos 

casos, fazem com que a necessidade de estoques de segurança, na fábrica do exportador, no 

porto de embarque ou até mesmo em armazéns localizados no país do importador, é uma boa 

estratégia, especialmente devido ao  fato de que o tempo para o reabastecimento das 

mercadorias depende diretamente da disponibilidade das rotas marítimas, especialmente se as 

cargas forem carregadas como solta, a granel ou líquida. 

Se o exportador utiliza regimes especiais na gestão de sua cadeia de suprimentos, pode 

adicionar mais valor que custo pela localização do armazém e do estoque, como também pela 

maior agilidade na resposta às variações de demanda. Souza (2003), expõe que as empresas 

exportadoras de produtos em carga solta, a granel, ou líquida, em função da grande 

movimentação que realiza e da prática constante das atividades ligadas ao comércio exterior, 

e visando a agilizar as operações de embarque de seus produtos nos navios,  procuram possuir 
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seus próprios armazéns ou terminais nos portos de embarque e desembarque: estes armazéns 

geralmente são  arrendados por mais de 20 anos. 

A figura 6 demonstra um carregamento de carga solta em um navio especializado no 

transporte de papel no porto de Paranaguá. 

 

                     

       Figura 6 - Embarque carga solta – papel Kraft em bobinas 
           Fonte: feita pela autora (2004) 

 

 

          A figura 7 demonstra um carregamento de carga a granel em um navio 

especializado no transporte de  açúcar, via porto de Paranaguá. 

 

                  
 

Figura 7 – Embarque carga a granel - açúcar 
Fonte: Leal (2009) 

 

 

O envio da carga solta, a granel, líquida, ou em contêiner para o terminal portuário do 

porto de embarque designado pelo armador (dono do navio) só poderá ser realizado se já 
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existe uma reserva de espaço ou um booking a priori já acordado entre o exportador e o 

armador.   

Na contratação do navio para embarque de sua mercadoria, o exportador aluga um 

espaço para o transporte da mercadoria e o armador fornece o espaço a bordo do porão do 

navio: de acordo com o Incoterms, haverá uma negociação do Shipping Terms (termos de 

navegação) que dê melhores condições na negociação de frete,  tanto ao exportador, 

importador, assim  como para o armador (dono do navio). 

Os shipping terms (termos de navegação), de acordo com Ludovico (2007), são siglas 

usadas em navegação para definir as responsabilidades do exportador, armador e importador, 

levando em consideração o tipo de mercadoria, destacando-se, neste estudo os  quatro termos 

mais utilizados: 

1) F.L.T. – Full Liner Terms ou Liner Terms  – embarque e desembarque  (estiva e 

desestiva) da mercadoria por conta do armador. Este termo pode ser usado tanto para 

embarque de carga solta, a granel, líquida ou em contêiner; 

2)  LIFO - Liner in Free Out  – despesas de carregamento (estiva) da carga por conta 

do armador, despesas de descarregamento (desestiva) da carga por conta do importador. Este 

termo pode ser usado tanto para embarque de carga solta, a granel, líquida ou em container; 

3) FISLO - Free in Stowed Liner Out – embarque (estiva - arrumação da carga no 

navio) por conta do exportador, descarga (desestiva) da mercadoria por conta do armador. 

Este termo é utilizado somente para embarque de mercadorias breakbulk; 

4) FIOS - Free in Out Stowed  – embarque e desembarque (estiva e desestiva) da 

mercadoria por conta do exportador. Este termo é utilizado somente para embarque e 

desembarque de mercadorias solta, a granel ou líquida. 

Após acordado o valor do frete, o shipping terms, portos de embarque e desembarque, 

o exportador enviará um e-mail com a reserva de praça da mercadoria em um determinado 

navio previamente escolhido e o armador enviará ao exportador a confirmação desta reserva, 

que é designado como Booking,  com os seguintes dados: a) nome do navio, b) nº da viagem 

do navio, exemplo [vg] (Voyage) nº 01 NB (North Bound); c) quantidade a ser embarcada, 

tipo de mercadoria e tipo de unitização da carga.   

No caso de carga em contêiner, o número do  booking ou reserva de praça no navio, é 

muito importante para o exportador, pois, somente com o número do booking, o exportador 
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poderá retirar os contêineres vazios no porto de embarque para a realização da operação de  

estufagem.  

O exportador antes de reservar espaço em um navio, deverá levar em consideração os 

seguintes quesitos: a) ETA (Estimated Time Arrival) - data estimada de chegada do navio no 

porto embarque; b) ETD (Estimated Time Departure) - data estimada de partida do navio no 

porto de embarque; c) Rota do navio; d) Transit time - tempo de viagem em dias do navio do 

porto de embarque até o porto de destino; e) ETA (Estimated Time Arrival) - data estimada de 

chegada do navio no porto onde o exportador deseja enviar sua mercadoria.   

Após o embarque da mercadoria de cargas solta, a granel, líquida ou em contêiner a 

bordo do navio, o armador  expedirá  o comprovante de embarque da mercadoria o  Bill of 

Lading. De acordo com Santos (1982), o Bill of Lading é o documento mais importante do 

comércio internacional, pois,  além de ser o contrato de transporte entre transportador 

(armador) e o embarcador (exportador ou importador), este é também o comprovante de que a 

mercadoria foi embarcada, tornando-se, por isso, um título de crédito. No Brasil, isto é 

conhecido como Conhecimento de Frete ou simplesmente Conhecimento Marítimo.  
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3ª Etapa – Despacho do Produto 

O Quadro 6 demonstra o fluxograma operacional da 3ª etapa – despacho de um 

produto para exportação. 

 

       Quadro 6 – Fluxograma Operacional da 3ª Etapa – Despacho da Mercadoria 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2011) 

Validação: 

Automática; 

Secex e Órgãos 

Anuentes 

    

 

Au 

- 

 

 

Registro de Exportação 

Registros dos dados de embarque via marítima 

Solicitação de Despacho 

Estabelecimento do Exportador 

Confirmação de presença de carga 

Declaração de Exportação 

Recepção dos documentos 

Seleção Parametrizada 

Canal Amarelo Canal Vermelho Canal Verde 

Distribuição do Despacho 

Distribuição do Despacho Desembarco automático 

Início de trânsito 

Conclusão de trânsito 



52 

 

 

 

O autor Sosa (1999), define o sistema aduaneiro ―como uma espécie de membrana ou 

linha que circunda o seu corpo territorial, com a função de regular o que nele ingressa e 

egressa‖.  

A regulação na entrada e saída de bens/serviços do território nacional, citada por Sosa 

(1999), ratifica o que é dito por Carluci (1996), que fala que a burocracia, a dificuldade gerada 

devido ao excesso de normas e regulamentos ligados às atividades de importação e exportação 

no Brasil, têm sido um dos grandes obstáculos para as empresas nacionais que atuam ou 

pretendem atuar no comércio exterior.   

De acordo com a Secretaria da Receita Federal  – SRF (2011), 

―O despacho aduaneiro tem por finalidade verificar a exatidão dos dados declarados 

pelo exportador ou importador em relação à mercadoria exportada ou importada, aos 

documentos apresentados e à legislação vigente, com vistas ao desembaraço. Em 

virtude do desembaraço é autorizada a saída da mercadoria para o exterior, no caso 

de exportação, ou a entrega da mercadoria ao importador, no caso de importação‖.  

 

Antes do embarque da mercadoria no navio, o exportador deve realizar o despacho  desta 

junto à Receita Federal, realizando o registro de exportação (RE) na Receita Federal pelo 

sistema Siscomex - Sistema Integrado de Comércio Exterior, vigorante no Brasil, Instituído 

pelo Decreto n° 660, de 25.9.92, é a sistemática administrativa do comércio exterior 

brasileiro, que integra as atividades afins da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, da 

Secretaria da Receita Federal- SRF e do Banco Central do Brasil - BACEN, no registro, 

acompanhamento e controle das diferentes etapas das operações de exportação. O 

credenciamento e habilitação para utilização do Siscomex dar-se-ão mediante da inscrição no 

registro de Exportadores e Importadores, hoje conhecido como RADAR, que credenciará a 

empresa a operar diretamente no SISCOMEX, observadas as normas de acesso de segurança 

do Sistema, o que não pressupõe permissão para a prática de operações de compra e venda 

externas. Já a habilitação é feita mediante senha, concedida em caráter pessoal e 

intransferível, observadas as normas específicas do órgão concedente e os limites das funções 

– níveis de acesso – por estes administrados, (SRF- 2011). 

Desde 31 de março de 2008, está em operação o sistema Siscarga (Siscomex-Carga) onde 

o transportador (armador) deverá dar entrada  neste sistema, os dados referentes as 

mercadorias com destino à exportação que subirão a bordo de seus navios. O novo sistema da 

Secretaria da Receita Federal controla eletronicamente a movimentação de cargas que chegam 

e saem do Brasil por intermédio do modal marítimo. A grande novidade é a antecipação dos 
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dados das mercadorias, que devem ser informados ao sistema antes da chegada do navio ao 

porto, adiantando às aduanas informações fiscais sobre os produtos, como a NCM 

(Nomenclatura de Comum do Mercosul). 

O Secretário da Receita Federal do Brasil e o Secretário Executivo do Ministério dos 

Transportes, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 37 do Decreto-Lei 

nº 37, de 18 de novembro de 1966, no art. 64 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 

na Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, por meio da Instrução Normativa Conjunta 

RFB/MT nº 797, de 20 de dezembro de 2007 resolvem:  

Art. 1
o As informações necessárias ao controle aduaneiro de embarcações, cargas e 

unidades de carga no transporte aquaviário, na importação e na exportação, e ao 

controle da arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha 

Mercante (AFRMM) serão prestadas pelas empresas de navegação, agências 

marítimas e agentes de carga à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e ao 

Departamento do Fundo da Marinha Mercante (DEFMM) por intermédio do 

Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da 

Marinha Mercante (Mercante), (SRF-2011). 

 

Haverá uma parametrização dos documentos antes de sua liberação pela Receita Federal 

que pode ser: a) Canal Verde – mercadoria liberada para embarque; b) Canal Amarelo – o 

AFRF – Auditor Fiscal da Receita Federal fará apenas o exame documental da mercadoria; c) 

Canal Vermelho: além do exame documental, haverá verificação física da mercadoria pelo 

AFRF. 

O desembaraço aduaneiro será registrado no Siscomex pelo AFRF, sendo que a 

averbação será o ato final do despacho de exportação e consiste na confirmação, pela 

fiscalização aduaneira, do embarque da mercadoria e do registro dos dados do transportador, 

(SRF-2011). 

De acordo com o autor Rocha (2001), as fases mais importantes da Logística 

Internacional, no que se refere aos processos aduaneiros, são a tomada de decisão com relação 

ao tipo de regime aduaneiro que será adotado pelo exportador e o acompanhamento do 

transporte e de armazenagem das mercadorias. O tipo do regime aduaneiro escolhido pelo 

exportador influenciará a contratação do transporte e da armazenagem do produto, afetando 

diretamente os custos e a produção. 

Deve-se salientar que, ao se acompanhar o transporte e a armazenagem do produto, o 

exportador estará ciente de todas as informações, podendo, desta forma, evitar atrasos e 

contratempos na operação.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos-leis/DecLei3766.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos-leis/DecLei3766.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2003/lei10833.htm
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De acordo com Rocha (2001), a escolha correta de um regime aduaneiro deve ser 

realizada, levando-se em consideração um regime que possibilite: rapidez na circulação das 

mercadorias, economia de impostos e taxas, menor custo de transporte e armazenagem, 

suspensão de impostos, segurança das mercadorias no transporte, armazenagem e entrega. 

4ª  Etapa -  Embarque da mercadoria  

O Quadro 7 demonstra o Fluxograma Operacional da 4ª etapa do embarque da 

mercadoria até ao lado do costado do navio.  

 

Quadro 7 – Fluxograma Operacional 4ª da Etapa –Embarque Mercadoria  

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2011) 

 

Após a chegada do navio onde existe uma reserva de praça no porto de embarque, será 

realizado o embarque da mercadoria. O exportador, nesta fase, deverá levar em consideração 

o ETA (Estimated Time Arrival) data da chegada estimada do navio. 

Se o embarque for realizado através de cargas: solta, a granel ou líquida, pelo menos 80% 

do volume total da mercadoria deverá estar armazenada e despachada em  armazém na zona 

primária, 24 horas antes da chegada do navio no porto de embarque, para que o navio 

contratado pelo exportador possa atracar. 

Se o embarque for realizado através de carga em contêiner, o exportador deverá respeitar 

as seguintes regras: 

a) cargas enviadas para os Estados Unidos deverão estar armazenadas e despachadas, no 

terminal designado pelo armador, 48 horas antes da chegada do navio no porto de embarque, 

devido ao ISPS Code (International Ship and Port Facílity Security Code),código 

internacional que visa a segurança e a proteção de navios e instalações portuárias, elaborado 

pela Organização Marítima Internacional (IMO), pertencente à Organização das Nações 
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Unidas (ONU) e aprovado pelo Governo Brasileiro em forma de lei. Instituído a partir de  

dezembro de 2002, devido aos atentados terroristas ocorridos nos EUA em 11 de setembro de 

2001.  

b) cargas enviadas para os demais países do mundo deverão estar armazenadas e 

despachadas no terminal designado pelo armador, 24 horas antes da chegada do navio no 

porto de embarque.  

A demora de carregamento e descarregamento dos navios e a dificuldade de acesso 

terrestre (rodoviário e ferroviário) e marítimo aos portos brasileiros são algumas das  

principais causas dos problemas logísticos relacionados ao complexo portuário brasileiro. 

Segundo Paul (2006), os principais portos brasileiros utilizam mais de 90% de sua capacidade 

de movimentação de carga. O ideal seriam 50% para evitar filas de navios esperando para 

embarcar e desembarcar. Na área portuária brasileira, trens e caminhões disputam espaço nas 

ruas, gerando um trânsito confuso e grandes congestionamentos. 

Muitos são os problemas encontrados  nos portos brasileiros, como exemplo: o uso 

excessivo de mão-de-obra para movimentar carga. Isto ocorre porque os sindicatos de 

portuários sempre atuaram como fornecedores de funcionários para carregar e descarregar os 

navios. Segundo Lopes (2003), a Lei de Modernização dos Portos, Lei nº 8630/93, que  

permitiu a criação dos órgãos gestores de mão de obra, cuja missão era tirar dos sindicatos o 

poder de alocação de trabalhadores, com esta medida, houve uma limpeza nos portos onde 

mais de 14 000 trabalhadores tiveram seus registros cancelados até 1998. Apesar disso, Lopes 

(2003), afirma que a pressão que ainda é exercida pelos sindicatos faz com que um porto 

como o de Santos, mesmo com a modernização recente, empregue três vezes mais gente que 

similares latino-americanos, como o de Buenos Aires, na Argentina, e o de Valparaíso, no 

Chile. 

Outro grande obstáculo enfrentado pelos armadores, exportadores e/ou importadores,  

em nosso país, apontado como um dos principais entraves à exportação é  o calado dos portos 

brasileiros. Para que os portos brasileiros pudessem receber navios com capacidade em 

tonelagem líquida de 90.000 toneladas, que corresponde a 9.000 contêineres de 20‖, seria 

necessário que nossos portos tivessem em média um calado de, no mínimo, 15 metros de 

comprimento: isto só será possível por meio da dragagem nos portos brasileiros.  

 No aprofundamento dos calados de 22 portos brasileiros, de acordo Brito (2010), 

estão sendo investidos US$ 1 bilhão Para 2011, a idéia é investir mais US$ 800 milhões. Até 
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o início do próximo ano, o calado do Porto de Santos deverá passar  de 13m para 15m. De 

acordo com os dados do relatório anual  do porto de Santos (2010),  o porto possui os 

seguintes dados de calado como segue: a) da Barra até a Torre Grande - 13,30 metros; b)  da 

Torre Grande até a Alamoa -  12,20 metros.  Devido a pequena profundidade do calado, 

somente atracam no porto de Santos navios com capacidade máxima de tonelagem líquida de 

45.000 toneladas, que corresponde a 4.500 contêineres de 20‖.  

O processo de dragagem, de acordo com Bray et al. (1997), apresenta-se dividido em 

dois grupos, que são: a)  a dragagem inicial na qual é formado o canal artificial com a retirada 

de material virgem, e b) as dragagens de manutenção, para a retirada de material sedimentar 

depositado recentemente, com a finalidade de tornar mais fundo ou manter a profundidade do 

canal, propiciando a movimentação de embarcações de vários tamanhos em portos e marinas. 

Um terceiro tipo de dragagem, segundo Torres (200),  em fase de implantação em muitas 

partes do mundo é a ―dragagem ambiental‖, a qual procura remover uma camada superficial 

de sedimento contaminado por compostos orgânicos e inorgânicos, sem que haja a 

ressuspensão destes contaminantes . 

Um projeto de aprofundamento do calado do porto de Santos  foi iniciado no ano de 

2010. De acordo  com  Cristino (2011), até  o final do mês de setembro de  2011,  o 

encerramento da obra de Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso, onde também  

está prevista uma complementação do empreendimento, com recursos da ordem de R$ 193 

milhões, na continuação da ampliação da dragagem para 16 metros de profundidade na parte 

interna e 17 metros no canal externo.  

Essas são as quatro fases do Ciclo do Processo Logístico de Exportação, em que, se 

denota que a logística  tem uma grande importância em uma escala global, pois, de acordo 

com  Ballou (2006),  os custos logísticos são um fator-chave para estimular o comércio entre 

países e entre regiões de um mesmo país, determinando  que as  diferenças de custos na 

produção podem ser mais compensadoras que os custos logísticos necessários para o 

transporte entre regiões.  

Para Ballou (2006), ―a logística diz respeito à criação de valor – valor para clientes e 

fornecedores de empresa e valor para os acionistas. O valor em logística é expresso em termos 

de tempo e lugar. Produtos e serviços não têm valor a menos que estejam sob a posse do 

cliente‖. 
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Uma empresa que opera no mercado internacional deve ter um sistema logístico bem 

planejado para obtenção da vantagem competitiva. Segundo Bowersox e Closs (2001), as 

empresas que obtêm vantagem estratégica baseada em competência logística ou em um 

desempenho superior estabelecem parâmetros para a concorrência de seu setor. 

 

2.3.1. A importância da Infraestrutura de transportes na logística internacional 

 

Os modais de transportes, de acordo com Ballou (2006), são os elemento mais 

importantes nos custos logísticos, para a maior parte das empresas, em que  a movimentação 

de fretes consome entre um a dois terços do total dos custos logísticos.  

O impacto da infraestrutura nas operações de exportação, conforme Limão e Venables 

(2001), é amplamente reconhecido em todo mundo. 

De todos os custos logísticos, Martínez-Zarzoso et al.(2003), afirmam que os gastos de 

transporte são comprovadamente afetados pelo nível de infraestrutura.  

O transporte, de acordo com Hut e Speh (1995), é habitualmente a maior despesa de 

logística, e sua importância provavelmente aumenta com o impacto de aumento dos custos de 

combustíveis e insumos.   

A infraestrutura de um país, conforme Bougheas et al. (1999), é limitada por uma 

fronteira tecnológica que inclui componentes fixos e variáveis. Os componentes fixos, de 

acordo com Wanke (2006), envolvem infraestrutura física, isto é, em sentidos amplos, os 

modais de transporte pelos quais são escoados os carregamentos.  Sabe-se  que a exportação é 

uma operação multimodal por natureza, ou seja, sendo a carga  transportada por vários 

modais: rodovia, ferrovia, hidrovia e cabotagem desde a produção até os pontos de saída, ou 

seja, portos e aeroportos.  

Como componentes variáveis, Wanke (2006), destaca: a infraestrutura burocrática, isto 

é, legislação, impostos, taxas e procedimentos aduaneiros e despacho de carregamentos e 

eventuais facilidades. 

Dentre os cinco modais básicos de transportes existentes no mundo, ou seja: aéreo, 

aquaviário, dutoviário, ferroviário e rodoviário, de acordo com Petraglia et al. (2009), cada 

um possui sua particularidade, as quais serão apresentadas abaixo: 
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1) Aéreo 

 Custo fixo alto (aeronaves) e custo variável alto (combustível, mão de obra, 

manutenção). Possui baixo custo de instalação e elevado custo operacional. De acordo com 

Batocchio e Monteiro (2004), registra grande flexibilidade e permite acesso a pontos isolados 

do país e do mundo, com alta velocidade operacional. É o melhor meio para se transportar 

mercadorias de alto valor agregado e materiais perecíveis em situações excepcionais. As 

vantagens deste modal são: a) é o modal mais rápido; b) menor custo de embalagem; c) os 

aeroportos geralmente estão localizados mais próximos aos centros de produção, tendo como 

desvantagens: c1) o modal de menor capacidade de carga; c2) o valor do frete é elevado em 

relação aos outros modais. 

2) Aquaviário 

Custo fixo médio-alto (navios e equipamentos) e custo variável baixo (capacidade de 

transportar grandes quantidades).  O modal aquaviário é dividido entre: a) transporte 

marítimo: realizado nos mares; b) transporte hidroviário: realizado em rios; c) transporte 

lacustre:  realizado em lagos.  

a) Transporte Marítimo 

O transporte marítimo, apesar de limitado às zonas costeiras, registra grande 

competitividade para longas distâncias. Batocchio e Monteiro (2004), afirmam que este modal 

necessita de transporte complementar, o que pode torná-lo inadequado em algumas rotas. O 

transporte marítimo, de acordo com a Agência Nacional dos Transportes Aquaviários 

(ANTAQ-2009), possui aproximadamente 8.000 km de extensão de costa. O transporte 

marítimo é dividido em: a) cabotagem:  navegação mercante em águas costeiras de um só 

país; b) longo curso:  navegação mercante em águas costeiras de vários países.  

O modal marítimo é o mais utilizado no comércio internacional. Possibilita a 

navegação interior por meio de rios e lagos.  As vantagens deste modal são: a) maior 

capacidade; b) possibilidade de carregar qualquer tipo de carga; c) menor custo de transporte. 

As desvantagens são: a) necessidade de transbordo nos portos; b) longas distâncias dos 

centros de produção; c) menor flexibilidade nos serviços aliados à frequentes 

congestionamentos nos portos.  

O transporte marítimo de cabotagem e longo curso, de acordo com Andrade (2008), 

precisam de infraestrutura portuária mais moderna, tanto na ampliação, dificultada pela 

ocupação habitacional desordenada em áreas circunvizinhas, quanto na facilidade de acesso 
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terrestre. Os portos carecem também de obras de dragagem pelo reduzido calado, para 

permitir atracação de navios maiores. 

O sistema portuário brasileiro é composto por 34 portos marítimos, sob gestão da 

Secretaria Especial de Portos, deste total 21 portos são administrados por Cia. Docas, 

sociedades de economia mista, que tem como acionista majoritário o Governo Federal, 11 

portos encontram-se delegados, são administrados por Estados e Municípios e somente um (1)  

porto - o de Imbituba  - é  administrado por empresas privadas, (ANTAQ 2010). 

O Porto de Santos, de acordo com o Relatório Anual do Porto de Santos (2010),  tem 

uma extensão de cais de 13 km, com profundidades de projeto variando entre 7,3 e 14 m e 

área útil total de 7,8 milhões de m². Conta com 62 berços de atracação, dos quais 11 são de 

Terminais Privativos (Cutrale, Dow Química, Cargill, Usiminas e Fosfértil).  

Destacam-se os terminais especializados, localizados nas duas margens do estuário, 

nos quais se pode verificar a seguinte disponibilização de berços: 1 para veículos; 14 para 

contêineres; 5 para fertilizantes/adubos; 6 para produtos químicos; 2 para cítricos; 8 para 

sólidos de origem vegetal; 1 para sal; 2 para passageiros; 1 para produtos de origem florestal; 

1 para derivados de petróleo, 4 para trigo; 5 para produtos siderúrgicos; 10 para carga geral e 

2 de multiuso (suco cítrico a granel, roll-on/roll-off e contêiner). Sendo que os dois principais 

terminais para o embarque de carga em contêineres são: a) Terminal Libra 37, localizado na 

margem direita do porto na cidade de Santos; b) Terminal Santos Brasil, localizado na 

margem esquerda do porto na cidade do Guarujá. 

De acordo com o Relatório Anual do Porto de Santos (2010), o movimento de cargas 

ultrapassou 96 milhões t, superando em 15,4% a movimentação registrada em 2009 (83,2 

milhões t) e consolidando o crescimento do movimento no complexo portuário santista, este 

porto  é o maior porto não somente do Brasil como da América Latina, com uma trajetória de 

200 anos de desenvolvimento e conquistas, consolidando-se como a principal porta de entrada 

e saída de mercadorias do País. 

O Brasil, segundo a ANTAQ (2010),  possui 125 terminais de uso privado, sendo que 

118 são mistos e, sete, exclusivos. 

Terminal de uso privativo – TUP é instalação construída ou a ser implantada por 

instituições privadas ou públicas, não integrante do patrimônio do Porto Público, para a 

movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ao transporte aquaviário ou 

provenientes deste, sempre observando que somente será admitida a implantação de terminal 
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dentro da área do porto organizado quando o interessado possuir domínio útil do terreno, 

(ANTAQ 2010). 

 A frota brasileira de cabotagem, segundo dados da ANTAQ (2010), possui 152 

embarcações disponíveis para o transporte de cargas a granel e em contêiner, operadas por 33 

empresas, com portes muito variados, sendo que a idade média geral da frota é de 18,3 anos, 

sendo que, num  total das 152 embarcações, quatro empresas somente operam, sendo estas: 1) 

Aliança; 2) Mercosul Line; 3) Log-in e 4) Maestra Navegação,  correspondendo as quatro com  

20 navios, 13,1% do total da frota, são destinados  para o transporte de todas os produtos 

comerciais brasileiros vendidos no mercado interno. As restantes, 132 embarcações, são para 

uso exclusivos de  produtos ou das empresas que as operam, como exemplo tem-se: empresa 

Petrobrás que possui para o transporte de seus produtos 42 embarcações – correspondendo a 

28% da frota.  

O uso da cabotagem é muito limitado no Brasil e os principais motivos apontados, 

pela baixa utilização, pelos usuários são: a) carência de linhas regulares; b) grande número de 

tarifas; c) ineficiência portuária; d) elevado custo de estiva para carga solta e do THC 

(Terminal Handling Charge) para carga em container; f)  excesso de burocracia. É precípuo 

apontar que os armadores também enfrentam problemas para operar a cabotagem no nosso 

país, destacando-se: a) custos de combustíveis – incidência de ICMS + PINS + Confins = 

28% (Lei 9432/97). Este custo é maior do que o pago pelos navios estrangeiros de longo 

curso; b) preço maior que o preço internacional do navio, a juros superiores ao do mercado 

internacional (TJLP +2,5% a 4,0% a.a.). O financiamento é de apenas 80% do valor do navio  

e não existe seguro garantia durante a construção. 

b) Hidrovia 

O transporte hidroviário  apresenta um custo baixo de implantação, pois possui uma 

via natural. Entretanto este custo pode aumentar se for necessária a construção de canais, 

barragens e eclusas. Não é possível operá-lo em períodos de seca. Como vantagens, tem-se 

que os custos de perdas e danos são considerados baixos. No entanto, as desvantagens são: a) 

a lentidão costuma ser maior que no modal ferroviário; b) disponibilidade e confiabilidade são 

fortemente afetadas pelas condições meteorológicas. 

Pelo grande potencial hidroviário que o país possui, Andrade (2008)  e Nassif (2010), 

afirmam que o pleno aproveitamento destes rios dependem de construção de eclusas, 

pequenas obras de dragagem e, principalmente, de portos que possibilitem a integração 
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intermodal. Estes autores destacam que boa parte dos rios navegáveis de nosso país  

encontram-se na Amazônia, e o transporte nessa região não tem grande importância 

econômica, por não haver, nessa parte do país, mercados produtores e consumidores de peso. 

Os trechos hidroviários mais importantes, segundo Nassif (2010), do ponto de vista 

econômico encontram-se no Sudestes e no Sul do país, sendo as  hidrovias brasileiras:  

a) Araguaia- Tocantins, maior bacia localizada inteiramente no Brasil;  

b) São Francisco;  

c)  Madeira;  

d) Tietê-Paraná - Esta via possui enorme importância econômica por permitir o 

transporte de grãos e outras mercadorias de três estados: Mato Grosso do Sul, Paraná e São 

Paulo, e  possui 1.250 quilômetros navegáveis, sendo: 450, no rio Tietê, em São Paulo,  800 

no rio Paraná: na divisa de São Paulo com o Mato Grosso do Sul e na fronteira do Paraná com 

o Paraguai e a Argentina. Para operacionalizar esses 1.250 quilômetros, há necessidade de 

conclusão de eclusa na represa de Jupiá, com o objetivo de que os dois trechos se conectem; 

e) Taguari-Guaíba esta é a principal hidrovia brasileira em termos de carga 

transportada. É operada por uma frota de 72 embarcações, que podem movimentar um total de 

130 mil toneladas. Os principais produtos transportados na hidrovia são grãos e óleos, sendo 

esta a principal hidrovia brasileira em termos de carga transportada, seguida pela  hidrovia 

Tietê-Paraná.  

Os EUA, de acordo com Andrade (2008), possuem uma das mais eficientes redes 

hidroviárias do mundo, com 47 mil km e 250 eclusas pelas quais são transportados todos os 

tipos de cargas, especialmente, a safra agrícola.  Cerca de 61% da soja produzida naquele país 

é escoada pelo complexo hidroviário, o que faz com que o custo do produto americano chegue 

a ser quase três vezes menor que a soja produzida no Centro-Oeste brasileiro. O frete nas 

hidrovias americanas chega a representar cerca de 5% do frete de transporte rodoviário. O 

sucesso do sistema hidroviário dos EUA, considerado o mais moderno do mundo, deve-se ao 

planejamento integrado e ao investimento em projetos que consideram o uso múltiplo das 

águas (utilizado mais tarde por outros países): transporte, geração de energia elétrica, proteção 

contra enchentes, navegação, irrigação etc. Portanto, o Brasil está ainda numa fase inicial de 

exploração de seu potencial aquaviário. 
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c) Lacustre 

No Brasil, a Lagoa dos Patos, é a maior lagoa existente e a segunda maior da América 

Latina, situada no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Tem 265 quilômetros e uma 

superfície de 10.144 km², estendendo-se na direção norte-nordeste-sul-sudoeste, 

paralelamente ao Oceano Atlântico. Vale ressaltar que lago e lagoa são definidos como uma 

extensão de água cercada por terra, mas os lagos são maiores, entretanto  existe uma diferença 

entre os dois que está relacionada à sua origem de formação. ―Os lagos geralmente são 

resultados de transformações em larga escala do relevo terrestre‖, afirma o geógrafo Mário de 

Biasi, da Universidade de São Paulo (USP) e as lagoas costumam ser resultado de fenômenos 

localizados. ―Um desmoronamento ou mesmo um único castor podem formar uma lagoa‖. 

Biasi (2010), ainda afirma que como não existem limites precisos para diferenciar um do 

outro, os termos geram confusão e, no final, a escolha do nome depende mais do uso popular. 

Um bom exemplo é a lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul – apesar de ser a maior do 

Brasil, ela não é chamada de ―lago‖, pois para  os geólogos, ela é vista como  Laguna. 

3) Dutoviário:   

Custos Fixos mais elevados (direitos de acessos, construção de dutos) e custo variável 

mais baixo. Esse modal, de acordo com Batocchio e Monteiro (2004), é feito através de tubos 

(dutos), baseando-se na diferença de pressão. As vantagens são: a) alta confiabilidade, pois 

possui poucas interrupções; b) pouca influência de fatores meteorológicos. As desvantagens 

são: número limitado de serviços e capacidade. 

4) Ferroviário – Altos custos fixos em equipamentos, terminais, manutenção da via 

permanente, e custos variáveis baixos. De acordo com Batocchio e Monteiro (2004), este 

modal possui um custo de implantação elevado, não apenas pela exigência de leitos e vias 

permanentes mais elaboradas, como também pela aquisição simultânea de material rodante, 

como locomotivas e vagões. Este modal apresenta baixo custo operacional e pequeno 

consumo de óleo combustível, em relação ao modal rodoviário. Não apresenta grande 

flexibilidade, operando mediante pontos fixos, como estações e pátios de carga, sendo muito 

competitivo no transporte de cargas com origem e destinos fixos, principalmente em longas 

distâncias, onde os transbordos são compensados pelo menor custo de transporte. As 

vantagens deste modal são: a) adequado para longas distâncias e grandes quantidades de 

carga; b) menor custo de transporte. Tem como desvantagens: 1) diferença na largura das 

bitolas; 2)menor flexibilidade no trajeto; 3) necessidade maior de transbordo. Andrade (2008), 
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aponta, como um dos principais problemas do modal ferroviário, a baixa cobertura do serviço 

diante da imensidão desse país. Além disso, verifica-se reduzida velocidade de operação, em 

grande parte devido à passagem por áreas urbanas, provocando acidentes, encarecendo o 

transporte e depreciando a qualidade dos serviços. 

A Ferrovia no Brasil passou por um processo de  privatização a partir do ano de 1996 

até o ano de 1999. Conforme Vilaça (2010), os dados do  BNDES (2000), apontam os 

principais motivos  que levaram à concessão, como seguem: 

a) aumento do investimento na recuperação, modernização e ampliação da 

infraestrutura; 

b) captação de recursos privados a fim de alavancar o setor; 

c) redução do número de acidentes e aumento da produção; 

d) retorno das encomendas de equipamentos novos e novos sistemas. 

e) recuperação do  material degradado. De acordo com Vilaça (2010), em 1991, foram 

fabricados somente 6 vagões; em 1996, apenas 26 vagões para atender o mercado externo. No 

ano de 2008, de acordo com Associação Nacional dos Transportes Ferroviários - ANTF  

(2010) , foram fabricados 5.000 vagões; 

f) capacitação da ferrovia para adquirir um novo papel na matriz modal brasileira. 

Segundo dados da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT – 2010), o 

total da malha ferroviária brasileira consiste em de 29. 917 km, em que 28.476 quilômetros 

foram concedidos à iniciativa privada, subdivididos em 11 malhas ferroviárias: Malha Sul 

(ALL - América Latina Logística), Malha Nordeste (CFN –Companhia Ferroviária do 

Nordeste), Malhas da EFVM (Estrada de Ferro Vitória-Minas) e EFC (Estrada de Ferro 

Carajás) para a Companhia Vale do Rio Doce, Malha Centro-Leste (Ferrovia Centro 

Atlântica), Malha Oeste, Paulista e da Ferronorte (Brasil Ferrovias), Malha da Ferroeste 

(Ferrovia Paraná S/A), Malha Tereza Cristina (Ferrovia Tereza Cristina) e, por fim, Malha 

Sudeste (MRS Logística S/A),  concentrando-se nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, 

atendendo parte do Centro-Oeste e Norte do país.  

A ALL - América Latina Logística, a partir do maio  de 2006, adquiriu o controle 

acionário formado pela associação das seguintes empresas:  Ferroban, Novo Oeste e 

Ferronorte, passando a ser a maior concessionária do Brasil, administrando  20. 495 km, 

cobrindo os estados de  São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e a região central da Argentina. A companhia cruza as fronteiras do 
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Paraguai e Uruguai e serve o Chile por rodovia, a partir da base logística intermodal de 

Mendoza, na Argentina.  

  

                       

Figura 8 - Resultados das Concessões Ferroviárias 
                                                                     Fonte: ANTF (2010) 

 

 

A entrada do capital privado nas ferrovias promoveu aumento significativo nos 

investimentos. Conforme demonstrado na Figura 9, o montante investido das concessionários 

entre os anos de 1997 a 2009  foi de R$20,96 bilhões de reais, enquanto o governo só investiu 

R$1,14 bilhão. 

Apesar dos avanços, ainda há muitos problemas que comprometem o pleno 

desenvolvimento da malha ferroviária brasileira: 

a) invasões nas faixas de domínio das ferrovias; 

b) passagens em nível críticas (principalmente nos centros urbanos); 

c) gargalos logísticos, que incluem os conflitos entre o tráfego ferroviário e os de 

veículos e pedestres; 

d) gargalos físicos com um traçado longo, sinuoso e com rampas fortes, diminuindo o 

desempenho dos trens; 

e) despadronização de bitolas; 

f) necessidade de expansão integrada da malha, obstáculos na regulamentação do setor 

e barreiras para a importação de material rodante e equipamentos do exterior. 
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A Figura 9 demonstra os  investimentos realizados nas Malhas concedidos à Iniciativa 

Privada, realizados pelo Governo e pelas Concessionário de 1997 a 2009. 

 

                        

                Figura 9 - Investimentos nas Malhas Concedidas à Iniciativa Privada 
                                                          Fonte: ANTF (2010) 

 

Conforme demonstrado, na figura 10, somente a título de comparação, Brasil versus 

Estados Unidos, a utilização dos modais de transportes rodoviário e ferroviário nos Estados 

Unidos se apresentam mais equilibrados, sendo 39% para o rodoviário e 45% para o 

ferroviário. A participação destes modais no Brasil é de 67% para o modal rodoviário e 25% 

para o modal ferroviário,  conforme demonstrado na figura 10. 

 

                  

   Figura 10 - Distribuição dos modais ferroviário e rodoviário no Brasil 

e comparação com outros países 
                                                                  Fonte: ANTF (2010) 
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Mesmo com tantos empecilhos, o modal ferroviário vem crescendo sua participação na 

matriz de transportes brasileira: a movimentação de cargas brasileiras cresceu 56,1% , entre 

1997 e 2009, conforme demonstrado na figura 11. 

 

                        

     Figura 11 -  Movimentação de Cargas transportadas pela ferrovia (milhões de TU) 
Fonte: ANTF (2010) 

 

Pode-se inferir que o processo de privatização das ferrovias brasileiras sem dúvida 

trouxe benefícios para o país, ao mesmo tempo em que lançou novos desafios para as 

empresas concessionárias em termos de necessidades de melhorias. 

5) Rodoviário 

Custos fixos baixos e custo variável médio (combustível, pneus, manutenção). De 

acordo com Batocchio e Monteiro (2004), o modal rodoviário é vantajoso para curtas e 

médias distâncias, possui simplicidade no atendimento das demandas e agilidade no acesso às 

cargas, menor manuseio da carga e menor exigência de embalagem, entrega porta a porta. As 

desvantagens deste modal são: a) custos de fretes mais elevados em alguns casos; b) menor 

capacidade de carga entre os modais ferroviário, cabotagem e hidrovia; c) menos competitivo 

para longas distâncias, exceto no Brasil, onde mais de 60% das cargas transportadas são 

realizadas em longa distância e pelo modal rodoviário; d) com relação à segurança no 

transporte rodoviário de cargas, tecnologias com rastreamento de veículos por satélite, entre 

outras tecnologias, estas estão sendo utilizadas visando à redução dos riscos de transporte. No 
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entanto estas tecnologias possuem elevados custos de aquisição, de maneira que, grande parte 

da frota rodoviária brasileira de carga, se encontra à margem dessas inovações.  

De todos os problemas que afetam o transporte de cargas no Brasil, o mais 

preocupante, de acordo com Fleury (2003), é certamente a distorção da matriz de transportes 

brasileira. Enquanto países de grandes dimensões territoriais, como EUA, Canadá, China e 

Rússia utilizam predominantemente os modais, ferroviário e aquaviário, em detrimento do 

rodoviário, no Brasil o que se observa é exatamente o contrário, ou seja, o predomínio 

absoluto do rodoviário. Este mesmo autor ainda atesta que no Brasil mais de 60% da carga é 

transportada pelo modal  rodoviário, contra   26% nos EUA, 24% na Austrália e 8% na China.  

A Tabela 1 da CNT (2010) reafirma estes dados, posicionando  o Brasil muito mais próximo 

de países da Europa ocidental, de baixa dimensão territorial, que de países de grande 

dimensão territorial como EUA, Canadá, Austrália, China e Rússia. 

A questão da falta de infra-estrutura, especialmente de transporte, de acordo com 

Andrade (2008), no Brasil é séria, antiga e crônica. Em momento de crescimento a sua falta 

impede que o país cresça mais, entretanto, em momento de estagnação ou pouco crescimento 

do país há um agravamento dos aspectos negativos. Andrade (2008) cita, como exemplo, o 

modal rodoviário, onde a falta de infraestrutura diz respeito principalmente à disponibilidade 

de rodovias com qualidade. As péssimas condições do pavimento das rodovias brasileiras 

implicam em maior consumo de combustível, maior desgaste do veículo e maior tempo de 

viagem.  

A Confederação Nacional dos Transportes,  realizou, no ano de 2010, uma pesquisa 

Rodoviária, onde  foram vistoriados e avaliados 90.945 km de rodovias pavimentadas, sendo 

76.933 km sob a gestão pública, onde 61.851 km estão sob gestão federal e, 29.094 km estão 

sob a gestão estadual. Da malha administrada pela iniciativa privada, a gestão concessionada  

corresponde a  14.552 km. 

O estado geral das rodovias é demonstrado conforme  Tabela 1, em que  se observa 

que dos 90.945 km de rodovias, 13.378 km estão em ótimo estado, 24.092 km estão em 

estado bom, 30.326 km estão em estado regular, 15.858 km estão em estado ruim e 7.291 km 

estão em estado péssimo. Deduz-se que 59% das estradas possuem algum problema. 
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                             Tabela 1 – Estado Geral  das Estradas Brasileiras 

Estado geral 
2.010 2009 

Km % km % 

Ótimo 13.378 14,7 12.063 13,5 

Bom 24.092 26,5 15.660 17,5 

Regular 30.326 33,4 40.335 45 

Ruim 15.858 17,4 15.150 16,9 

Péssimo 7.291 8,0 6.354 7,1 

Total 90.945 100,0 89.562 100,0 

                                 Fonte: Confederação Nacional dos Transportes (2010) 

 

Como 59% dos 90.495 km pesquisados pela CNT (2010) não possuem um bom estado 

de conservação, o custo de manutenção de caminhão eleva em cerca de 20%, pois haverá um 

maior consumo de combustível, maior desgaste do veículo e maior tempo de viagem, todas 

estas despesas extras serão repassadas para o produto final.  

 

2.3.2. Intermodalidade, Multimodalidade e Operador Logístico 

 

De acordo com Monteiro (2002), a escolha do modal de transporte pelo exportador 

deve considerar algumas características básicas, tais como: 1) preço do serviço de transporte; 

2) rapidez e variabilidade; 3) versalitilidade; 4) riscos de perdas e danos decorrentes da 

modalidade escolhida, intermodalidade ou multimodalidade. 

O transporte intermodal, de acordo com os autores Coyle et al (2003), é a  utilização 

sucessiva de mais de um transportador, e diferentes modais pelos quais a mercadoria é 

transportada, da origem até o destino,  sob  a responsabilidade de vários transportadores,  com    

emissão dos conhecimentos de  transportes  independente, um conhecimento de transporte 

para cada modal  utilizado. 

O transporte Multimodal , ANTT (2010), é aquele que regido por um único  contrato, 

utiliza dois ou mais modais de transportes, da origem até o destino, executado pela 

responsabilidade de um único Operador de Transporte Multimodal (OTM). 

De acordo com Caridade (2006), o ideal seria a utilização da operação de  

Multimolidade que, de acordo com Art.  2º da Lei 9.611 de 19/2/98, é o transporte de cargas 

regido por um único contrato, utilizando  duas ou mais modalidades de transporte, desde a 
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origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um OTM – Operador de 

Transporte Multimodal. O Operador de Transporte Multimodal é a pessoa jurídica contratada 

como principal para a realização do Transporte Multimodal de Cargas da origem até o 

destino, por meios próprios ou por intermédio de terceiros.  

 A Multimodalidade, de acordo com Caridade (2006), traz inúmeros benefícios para os 

exportadores, como: a) integração logística de todos os modais; b) importante instrumento de 

vendas; c) ferramenta fundamental para uma política competitiva tanto no mercado interno 

como no mercado externo; d) estrutura simplificada; e) menor burocracia; f) redução de 

custos diretos e indiretos, e maiores ganhos de escala; g) otimização das matrizes de 

transporte e da infraestrutura; f) maior eficácia energética; g) redução ou eliminação das 

ineficiências resultantes da utilização sucessiva dos vários modais, sem planejamento e 

coordenação única. 

Entretanto, a Multimodalidade, ou seja, a utilização de vários modais de transportes 

com um único conhecimento de embarque, ainda não pode ser implementada no Brasil, pois 

ainda encontra vários obstáculos, como: a) estrutura tributária complexa – vide o caos do 

ICMS; b) cobrança de ISS em cada município em que ocorre o carregamento ou transbordo da 

carga; c) superposição com outros encargos fiscais federais e municipais; d) falta de 

investimentos públicos e infraestrutura multimodal,tanto no transporte terrestre como 

aquaviário; e) falta de ambiente legal e econômico estável para atrair investimentos privados. 

A baixa eficiência dos modais de transportes, ferroviário, rodoviário e a cabotagem no 

modal aquaviário, de acordo com Abraão e Eiras (2008), faz com que as empresas busquem 

melhores opções de escoamento de seus produtos, principalmente os destinados à exportação, 

e avaliem as necessidades de investimentos de infraestrutura logística ao longo do tempo. 

Abraão e Eiras (2008), afirmam que ―é primordial que a logística estruturada esteja orientada 

para minimizar os impactos do chamado Custo Brasil, a fim de manter as empresas nacionais 

competitivas em relação aos seus concorrentes‖ nacionais e internacionais. 

Em todo o mundo, muitas empresas de acordo com Barros (2009), vêm 

reestruturando-se para conduzir de forma mais eficiente suas operações logísticas, tendo como 

uma das alternativas encontradas a terceirização da logística. No Brasil, a terceirização das 

atividades logísticas já se torna uma realidade. Diversas indústrias optaram por terceirizar 

suas atividades logísticas entregando aos Operadores Logísticos ou Prestadores de Serviços 

Logísticos (PSLs) desde as atividades operacionais até as mais estratégicas e de gestão. 



70 

 

 

 

Para Vivaldini e Silva (2010), as empresas geralmente possuem dois direcionadores 

para terceirizar suas operações logísticas: a) o tamanho da demanda; e b) o tamanho da 

cadeia. Estes autores também evidenciam alguns motivos e razões para que uma empresa 

terceirize suas operações com um Operador Logístico:  

a) ―focar esforços em seus próprios negócios e na busca de novos mercados; 

b) reduzir os custos logísticos e evitar investimentos em ativos não relacionados ao 

negócio da empresa; 

c) ter uma cadeia de suprimento complexa devido a uma base de supridores 

fragmentada; 

d) aumento do retorno (fluxo reverso) de produtos, como reclamações, recall, 

devoluções, etc.; 

e) coordenar as atividades logística numa visão mais global; 

f) melhorar e controlar os níveis de serviços e das atividades logísticas; 

g) ter maior flexibilidade e eficiência nas operações logísticas; 

h) ter acesso  novas tecnologias (TIC) e conhecimento logístico‖. 

Segundo a Associação Brasileira de Movimentação e Logística (ABLML -1999), um 

Operador Logístico é  a empresa prestadora de serviços, especializada em gerenciar e executar 

todas ou parte das atividades logísticas, nas várias fases da cadeia de abastecimento de seus 

clientes, agregando valor aos produtos destes. Uma empresa prestadora de serviços logísticos 

pode ser classificada como Operador Logístico ou Prestador de Serviços Logísticos (PSLs) 

quando no mínimo, prestar simultaneamente serviços nas três atividades básicas seguintes: 

controle de estoque, armazenagem e gestão de transportes. 

Para Vivaldini e Silva (2010), um PSL deve ter a capacidade de produzir competências 

a seus clientes, criando uma parceria de soluções logísticas, bem como ter habilidade para 

aprender com seus clientes. Dessa forma,  todo cliente novo ou troca de clientes terá uma 

curva de aprendizagem, criando ao PSL  novas habilidades e competências.  

Devido ao mercado nacional aquecido de 2006 em diante,  Barros (2009),  afirma que  

a receita média de um PSL aumentou consideravelmente, saindo de um faturamento de R$ 32 

milhões, em 2000, para R$ 203 milhões em 2007. Neste período, obteve-se, portanto, um 

crescimento anual de quase 30%. Vários são os motivos para  esse indicador, que  pode ser 

explicado tanto por algumas fusões e aquisições, como pelo próprio crescimento da economia, 

que fez o volume dos serviços terceirizados aumentar naturalmente. Outro fato a ser 
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ressaltado,  com o passar do tempo, é que diversos foram os PSLs que souberam interpretar as 

necessidades de seus clientes, aumentando seu portfólio e, consequentemente, suas receitas.  

Barros (2009), evidencia que o motivo menos citado pelos embarcadores como 

relevante na hora de decidir sobre a terceirizar ou não foi ―expandir mercados‖, pois as 

empresas brasileiras ainda não enxergam como oportunidade o fato de ter um PSL com forte 

presença de mercado. Também ressalta que existe a baixa expectativa das empresas com 

relação a  ―trazer maior know-how para geração de novas soluções logísticas‖. 

Os motivos para terceirizar, de acordo com Barros (2009), diferenciam-se dependendo 

de cada setor da economia. Como exemplo para as empresas do segmento químico e 

petroquímico, o mais importante seria a ―redução de custos‖. Entretanto, para as empresas dos 

setores de bebidas, papel e celulose e material de construção e decoração, tão importante 

como reduzir custos seria também ―aumentar os níveis de serviço logístico‖. Para outros 

setores, a ―redução do investimento em ativos é mais relevante, principalmente onde o veículo 

utilizado é mais específico e, de certa  forma, mais caro. 

A Figura 12 demonstra os principais motivos para que uma empresa terceirize sua 

logística. 

 

 

Figura 12 - Motivos para Terceirizar 
Fonte: Análises: Instituto ILOS (2009) 
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O posicionamento de um exportador em um ambiente extremamente dinâmico e 

competitivo, de acordo com Abraão e Eiras (2008), possui inúmeras dúvidas,  principalmente 

quando se deparam diante de várias opções existentes de combinações de produtos, modais de 

escoamento, terminais portuários, e as más condições de infraestrutura de transportes do 

Brasil, avaliando a necessidade de investimento em infraestrutura logística, melhorando ou 

expandindo a atual ou mesmo construindo novos ativos, analisando os custos das operações 

de escoamento e dos investimentos em infraestrutura logística, sempre levando em 

consideração os cenários atual e futuro da empresa e dos diferentes players do mercado.  

Wanke (2006), evidencia que o debate sobre a infraestrutura logística de exportação, 

suas deficiências e seus impactos em termos de ineficiências operacionais, não deve ser 

conduzido em termos genéricos e deve considerar as eventuais especificidades dos diferentes 

segmentos exportadores, como tipo de carga (contêiner ou granel),investigados, de acordo 

com Clark et al. (2004),  como  variáveis determinantes da eficiências nas exportações (gastos 

com transporte), dado um certo nível de infraestrutura. Deve-se também levar em 

consideração, de acordo com Wanke (2006), distâncias, volumes, características do produto e 

tipo de carga como as principais variáveis que afetam essa relação. Diferentes tipos de carga 

experimentam gastos com transportes diferentes.  

De acordo com Batista e Pavan (2006), o Brasil, apesar das dificuldades, 

paradoxalmente possui  dois sistemas logísticos mais competitivos em todo mundo, exemplos: 

a) um sistema composto pela ferrovia Vitória-Minas e pelo porto de Tubarão; b) outro sistema 

composto pela ferrovia Carajás e Porto Ponta da Madeira, como também pela ferrovia MRS, e 

pelo Porto de Itaguaí (antigo Sepetiba – RJ). O grande desafio do Brasil é adequar a logística 

interna e de exportação dos demais setores, em especial do agronegócio que, segundo dados 

da Balança Comercial Brasileira 2010 (MDIC,2011), no ano de 2010, teve uma participação 

de   37,8%  - US$76,5 bilhões,  do valor total das  exportações brasileiras de US$201,9 

bilhões. 
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2.4. Supply Chain Management  

 

O ambiente altamente competitivo tem levado as empresas a implementar o 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos,   com o objetivo de melhorar sua performance e 

obter vantagem competitiva. 

Christopher (1997), representa a cadeia de suprimentos como uma rede de 

organizações com ligações nos dois sentidos, de diferentes processos e atividades que 

produzem valor na forma de produtos e serviços que são colocados nas mãos do consumidor 

final. 

O termo Supply Chain Management (SCM) ou Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos para Harland (1996), representa uma variedade de diferentes significados, alguns 

relacionados com o gerenciamento de processos; outros, com a estrutura organizacional de 

negócios. 

Harland (1996), elenca quatro principais usos para o termo Supply Chain 

Management: 

1) a cadeia interna do SCM integra as funções envolvidas de negócios que flui dos 

materiais e informação desde os fornecedores inbound até os consumidores ou clientes 

outbound, que representam o final dos negócios, ou da cadeia de suprimentos; 

2) o gerenciamento de uma ou duas partes do relacionamento com os fornecedores 

imediatos; 

3) o gerenciamento da cadeia de negócios, incluindo o fornecedor, o fornecedor do 

fornecedor, o cliente e o cliente do cliente; 

4) o gerenciamento da cadeia de rede interconectada aos negócios envolvidos na 

última provisão de pacotes de produto e serviços requeridos pelos clientes finais. 

Os autores Lambert, Cooper e Pagh, (1998), argumentam que no Supply Chain 

Management  a ―integração é a chave dos processos de negócios desde o usuário final até o 

fornecedor inicial que fornece produtos, serviços e informações que agregam valor aos 

clientes e outros stakeholders‖. 

Os autores Akkermans et al. (1999), definem  integração como  base que  pode ser 

caracterizada pela cooperação, colaboração, compartilhamento de informações, confiança, 

parceria, tecnologia compartilhada é uma fundamental mudança do ―administrar processos 

funcionais individuais‖ para ―administrar cadeias integradas de processos‖. 



74 

 

 

 

Para Moraes et al. (2006) e    Lambert et al.(1998),   o processo pode ser definido  

como um conjunto de operações que produzem uma saída específica que contém valor para o 

cliente, em que  afirmam que o objetivo da cadeia de suprimentos  é maximizar a 

competitividade e a lucratividade da empresa e de seus parceiros. Desta forma os processos da 

cadeia de suprimentos precisam ser integrados e reformulados para aumentar a eficácia e a 

eficiência de seus integrantes. Côrrea (2010), afirma que,  numa visão meramente funcional, 

ou segmentada, dentre os  atores da cadeia de suprimentos, o cliente sofrerá as consequências 

(por exemplo - percebe custos mais altos, demoras, desencontro de informações) da ausência 

de linhas de comunicação, coordenação e colaboração entre funções e empresas envolvidas. 

Daí o poder da abordagem por processos em gestão de cadeia de suprimentos, em especial 

aquelas que operam em ambientes dinâmicos e competitivos.  

Os membros do International Center for Competitive Excellence, em 1994, 

desenvolveram uma definição para o SCM, que foi  modificada em 1998, e utilizada pelos 

membros do The Global Supply Chain Forum – GSCF, e mencionadas por Lambert et al. 

(1998) e Croxton et al. (2001), a definição de SCM é:   

                        "[...] a integração dos principais processos de    negócios   que    produzem produtos,   

                          serviços  e informações (sic) de uma cadeia de suprimento que agrega valor para os   

                         clientes e as demais partes interessadas e envolvidas (stakeholders)”. 

Um objetivo básico no SCM, de acordo com Vollmann e Gordon (1996), é maximizar 

e tornar realidade as potenciais sinergias entre as partes da cadeia produtiva, de forma a 

atender o consumidor final mais eficientemente, tanto pela redução dos custos, como pela 

adição de mais valor aos produtos finais. 

Para que um SCM obtenha sucesso, a palavra-chave é integração. Os autores Umeda e 

Jones (1997), mencionam dois pontos-chave para alcançar o sucesso na integração na SCM: 

1) completo entendimento dos processos empresarias e suas qualidades; 2) clara sincronização 

do fluxo de material e de informação pela cadeia. Entretanto, a integração da cadeia de 

suprimentos só obterá sucesso se houver   compartilhamento e a disseminação  das 

informações, de forma  clara e objetiva entre todos parceiros. Deve-se salientar que o  

compartilhamento e a disseminação de informações na cadeia de suprimentos só são viáveis 

se houver, como suporte um, bom sistema de informações. 

Os autores Akkermans et al. (1999), afirmam que  a base   da integração pode ser 

caracterizada pela cooperação, colaboração, compartilhamento de informações, confiança, 



75 

 

 

 

parceria, tecnologia compartilhada e uma fundamental mudança do ―administrar processos 

funcionais individuais‖ para ―administrar cadeias integradas de processos‖. 

É necessário explanar que um efetivo gerenciamento da cadeia de suprimentos pode 

ser alcançado pela atualização da informação como referência ao movimento ou produto 

abastecido e à demanda do cliente. Tal informação necessita ser gerenciada como processo de 

ida e volta dentro da completa cadeia de suprimentos. A tecnologia fornece inigualáveis 

oportunidades para a integração e a coordena. 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos, para os autores Burgess et al. (2006), é um 

campo relativamente novo com um grande exponencial de interesse pelos pesquisadores. 

Contudo, um conjunto de características dominantes foi encontrado. A mais notável é a 

confiança da manufatura e indústrias de bens de consumo como uma análise empírica.. 

Mentzer et al. (2001) definem o gerenciamento da cadeia de suprimentos  como:  

                                        ―[...} uma sistemática,   coordenação estratégica das funções de negócios tradicionais  

                                         e  táticas  (sic)    das    funções de negócios   dentro de    certas  particularidades   da    

                                         companhia e  através (sic) dos  negócios da cadeia de suprimentos, com  o  propósito    

                                         de    melhorar a performance  de  cada empresa,  individualmente,  a  longo   prazo e   

                                         dentro de toda a cadeia de suprimentos‖.  

Para os autores Christopher e Towil (2001), a luta para uma melhor performance nas 

iniciativas do supply chain com o intuito de  equiparar os suprimentos com  a demanda, é 

realizada simultaneamente  pela redução de custos e pela melhora na satisfação do cliente. 

Esta forma de trabalho é praticamente um facilitador de uma demanda previsível por parte do 

cliente. Entretanto, algumas vezes, devido à incerteza, é impossível a uma empresa mudar seu 

modo de operar dentro de uma cadeia de suprimentos, pelo tipo de produto envolvido. Assim, 

se o produto é um produto de estação como moda, sua produção está intrínseca devido à 

própria natureza e sua demanda é imprevisível. Também pode ocorrer o mesmo com produtos 

sazonais como: soja, açúcar, maçã etc.  Cadeias de suprimentos específicas encontram 

algumas situações em que têm que aceitar a incerteza, mas necessitam desenvolver estratégias 

para que as empresas possam ter tempo hábil para corresponder à demanda dentro de sua 

cadeia de suprimentos.  

Christopher e Towil (2001), propõem que as empresas devam ter a habilidade em 

atender as inconstantes demandas de seus clientes por meio  de agilidade e resposta rápida, 

onde a agilidade é dirigida para atendimento do cliente e coloca o cliente final em primeiro 

lugar, sendo que o foco é a flexibilidade e a velocidade.  A qualidade também é uma 

preocupação, essencialmente em termos de não aceitar erros, garantindo que todos os 
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processos e produtos estejam livres de defeitos, para que assim o cliente não sofra nenhuma 

desvantagem por falhas de qualidade nos processos e produtos. A agilidade necessita da 

tecnologia de informação (TI), para gerenciar as complexidades das cadeias de suprimentos.  

Deve-se salientar que os processos necessitam ser simples, transparentes, com 

definições de regras claras, porém a complexidade de uma cadeia de suprimentos requer de 

acordo com Kruse (2002), o suporte de TI é essencial para assegurar que a agilidade seja de 

forma eficiente e sem erro, e atenda a todas as atividades da Cadeia de Suprimentos. 

Os conceitos enxuto (lean) e ágil têm sido muito utilizados no contexto da SCM. 

Ambos têm particularidades distintas e são aplicados em ocasiões específicas. Os autores 

Vivaldini e Pires (2010), afirmam que  uma cadeia ágil é indicada onde à demanda é volátil,  a 

necessidade de variação de produtos é alta, se adaptando e respondendo rapidamente às 

mudanças no mercado, ou seja um sistema mais responsivo e flexível..  

Christopher e Towill (2000), afirmam que a cadeia de suprimento ágil tem a 

característica de visualizar oportunidades através do movimento do mercado e responder 

rapidamente alocando os recursos necessários mesmo num cenário de demanda volátil. 

As cadeias de suprimentos enxuta, de acordo com Côrrea (2010),  são adequadas, em 

particular quando a demanda é previsível, há pouca variedade de produtos e o volume de 

produção é alto. Apesar da produção enxuta ser elemento de agilidade em determinadas 

circunstâncias, ela sozinha não capacita a organização a atender mais rapidamente às 

necessidades do consumidor. 

Uma cadeia enxuta, de acordo com  Christopher (2000),   foca na qualidade e no preço 

e, ainda, tem como premissa fazer mais com menos.  Por sua vez, uma cadeia ágil tem, como 

premissa, responder às variações do mercado a fim de melhor atender o cliente, podendo 

melhor responder às variações de volume e às variações nos produtos. 

O elemento ganhador de pedido para uma cadeia enxuta, de acordo com Christopher e 

Towil (2001), é o custo do produto e os qualificadores são: a qualidade e o lead time, e, no 

caso de uma cadeia ágil, o elemento ganhador de pedido é o nível de serviço, e os 

qualificadores são a qualidade e o custo. 

O gerenciamento e as práticas reveladas nas estratégias do supply chain, capabilidades 

e performance, de acordo com Morashi (2001), podem ser destacadas em  duas principais 

classes das estratégias de supply chain, que são: 1) excelência operacional; 2) proximidade do 

cliente.  
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Quanto à estratégia de excelência operacional, Morashi (2001), menciona que se pode 

suportar as estratégias de negócios liderando o custo total pela  redução de custos, eficiência e 

confiança nos suprimentos com altos níveis nos serviços básicos. A excelência operacional é, 

muitas vezes, referida como foco no gerenciamento do supply chain na literatura de logística 

estratégica. O autor argumenta que as empresas perseguem a excelência operacional 

constantemente com o objetivo de minimizar custos, eliminar passos intermediários na 

produção, e reduzir custos de transações ou outros custos de atrito.  

Morashi (2001), afirma ainda que, a excelência operacional pode ser suportada pelas 

capabilidades de supply chain como custos baixos em logística, cobertura na distribuição das 

mercadorias, disponibilidade, dependência, padronização das operações, tempo definido de 

entregas e velocidade nas entregas. Para os clientes, excelência operacional significa 

confiança na eficiência da entrega dos produtos e de serviços com custos competitivos e 

mínima dificuldade e inconveniência. Os reflexos da minimização dos custos totais para os 

clientes não é somente pela redução dos custos, ou custos baixíssimos, mas também pelas 

reduções do atendimento e otimização das ordens (pedidos) e o tempo de compressão do 

supply chain. 

De acordo com Côrrea (2010), a gestão do SCM pode ser uma importante arma 

competitiva, com  impactos claros e relevantes nos resultados econômicos das empresas 

integrantes de uma determinada cadeia de suprimentos, com relações mais colaborativas em 

que se compartilham informações, visando a substituir a relação tradicional do tipo  ―ganha-

perde‖,  para uma relação mais virtuosa do ―ganha-ganha‖, tendo como objetivo uma 

agregação de valor adicional para todos os membros da cadeia de suprimentos. A cadeia de 

suprimentos  se difere dos controles tradicionais ao basear-se na colaboração entre os seus 

integrantes e na formação de alianças de longo prazo com o intuito de obter vantagens 

coletivas (FIRMO, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

2.5. Medidas de Desempenho da Função Logística 

 

Cada vez mais a competência logística ganha importância nas organizações, tornando-

se um fator crítico na busca por vantagem competitiva e, dessa forma, exige maior atenção 

dos gestores com relação ao desempenho de suas organizações. 

As empresas exportadoras brasileiras precisam estar preparadas para o imprevisível, 

como: receber pedidos de última hora, o que acaba gerando correrias; anotações erradas, 

prejuízo ao planejamento de sua programação de produção e embarque, necessidade de 

maiores suprimentos de materiais, entregas fora do prazo, quantidade de entregas menores 

que as solicitadas, cargas avariadas, dificuldades com os transportadores do mercado interno, 

dos modais rodoviário e ou ferroviário, que realizam o transporte de seus produtos da fábrica 

até o porto de embarque, transporte marítimo para entrega de seus produtos no exterior, 

sempre tentando atender da melhor maneira as expectativas de seus clientes. 

A pressão que recebem para cumprir prazos, a manipulação de um enorme número de 

itens, a falta de especialização de mão de obra, deficiências no entendimento do que significa 

qualidade de um serviço, levam as empresas a repensarem como devem mensurar todas as 

atividades envolvidas para uma correta logística internacional de seus produtos. 

Obter um bom sistema de monitoramento de desempenho, segundo Hijjar, Gervásio e 

Figueiredo (2005), é essencial para o gerenciamento das atividades logística. A mensuração 

de desempenho é uma das mais importantes ferramentas que podem ser utilizadas pelas 

empresas para verificar se os objetivos estabelecidos estão sendo atingidos, ajudando na 

melhor aplicação dos recursos destinados à logística. Realizar este monitoramento é 

indispensável, quando as atividades relacionadas à logística vêm sendo reconhecidas 

mundialmente como de grande importância para a obtenção de valor para o cliente. 

Mentzer et al. (2004) concluem, após um estudo detalhado, que  o papel da logística é 

encurtar as fronteiras mediante as capabilidades da demanda e da coordenação de 

suprimentos, capabilidades que as firmas necessitam para criar valor e satisfação  ao cliente. 

A contribuição da logística para que a firma possa obter a vantagem competitiva é significante 

em eficiência (liderança em custos) e efetividade (serviço ao cliente). As capabilidades da 

logística, para uma vantagem competitiva, também incluem a interface do gerenciamento da 

demanda (baixos custos de suprimentos e de distribuição) e gerenciamento da informação 

(compartilhamento da informação via tecnologia de informação e conectividade). 
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Encurtar o fluxo logístico é enfatizar, de acordo com Christopher (1997), a adoção dos 

princípios just-in-time na entrega e na fabricação, para levar os produtos rapidamente ao 

mercado desejado.  

Bowersox e Closs (1997), defendem a coexistência de medidas funcionais e de 

processo, na medida em que a eficiência e a eficácia de performance total da logística deve 

ser avaliada, por meio da combinação de métricas, relacionadas tanto aos processos quanto às 

funções. Em relação à perspectiva da cadeia de suprimentos, Bowersox e Closs (1997), 

expõem que não existe ainda um grupo uniforme de métricas comuns a todas as organizações 

da cadeia de suprimentos, mas este grupo está emergindo. 

Medidas de desempenho são ferramentas que quantificam a forma como as atividades 

de um processo e suas saídas atingem um resultado. Hronec (1994), afirma que as medidas de 

desempenho são sinais vitais da organização, e servem para qualificar e quantificar o modo 

como as atividades de um processo atingem suas metas. 

O esforço das organizações em busca de melhores condições competitivas, segundo os 

autores Eccles (1991) e Neely et al. (1997),   mudou a filosofia de gerenciamento do 

desempenho organizacional a partir dos  anos 80.  O desejo em atender aos requisitos dos 

clientes associado aos avanços tecnológicos com os sistemas de informação propiciou 

sensíveis mudanças no modo de pensar os sistemas de produção, logística e a gestão da 

qualidade, demonstrando que os sistemas de medição de desempenho ou medidas de 

desempenho baseados somente nos princípios da contabilidade de custos e contabilidade 

financeira já não eram corretos para controlar, monitorar e melhorar as operações. 

Os autores Ghalayini et al. (1997) e Hoque et al. (2001), destacam vários aspectos 

relativos à necessidade das organizações buscarem por sistemas de desempenho 

multidimensionais cujas as dimensões incluem   medidas de desempenho  que vão além dos 

indicadores de contabilidade, de eficiência e de produtividade. 

Os autores Kaplan e Norton (1996, 1997), Lebas (1995), Neely (1998) e Sink (1991), 

evidenciam claramente em seus trabalhos a importância de se alinhar medidas financeiras 

com medidas não financeiras. 

Pongeluppe et al. (2001), afirmam que desempenho é a capacidade da empresa atingir 

seus objetivos estratégicos por meio da implementação das estratégias adotadas dentro do seu 

processo de planejamento. 
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Em quase todos os mercados, o cliente, segundo Christopher (1999), está exigindo de 

seus fornecedores, níveis de desempenho de serviços mais elevados, principalmente no que 

diz respeito à qualidade, às entregas rápidas, à flexibilidade e à confiabilidade da entrega do 

produto. 

O nível de flexibilidade de manufatura, para o autor Tracey (1998), está relacionado 

com a eficiência logística, serviço ao cliente e desempenho das empresas. 

Para os autores Slack et al. (2009), cinco objetivos ou variáveis de desempenho são 

básicos e aplicam a todos os tipos de operações produtivas: 1) confiabilidade; 2) custos; 3) 

flexibilidade; 4) velocidade; 5) qualidade; sendo que os quatro primeiros objetivos de 

desempenho mencionados possuem vários efeitos internos, entretanto todos os cinco objetivos 

afetam o custo. Desta forma, para aprimorar o desempenho de custo é importante aprimorar o 

desempenho dos outros objetivos operacionais. 

Para Tubino (1999), os principais fatores de desempenho são: custo, qualidade, 

desempenho de entregas e flexibilidade.  

Os autores Davis et al. (2001), destacam como fatores principais de desempenho 

competitivo: produtividade capacidade, qualidade, velocidade  de entrega, flexibilidade e 

velocidade do processo. 

Bowersox e Closs (2001), afirmam que o nível adequado de custos logísticos está 

relacionado com o desempenho desejado de serviço, em que a obtenção simultânea de ter uma 

grande disponibilidade, confiabilidade e desempenho operacional têm um alto custo, 

evidenciando que uma empresa que assume compromissos com seus clientes em termos de 

disponibilidade de estoque, com entregas consistentes em 24 horas, poderá duplicar seu custo 

logístico em comparação com um compromisso menos ambicioso. Desta forma a relação 

entre o custo logístico e um melhor desempenho não é diretamente proporcional.   

Avaliar e controlar o desempenho, de acordo com Bowersox e Closs (2001), são duas 

tarefas necessárias para destinar e monitorar recursos. À medida que a competência logística 

se torna um fator mais crítico, um controle logístico deve existir para a criação e a 

manutenção de vantagem competitiva, a precisão nessas tarefas torna-se mais importante, pois 

a diferença entre operações rentáveis e não rentáveis torna-se cada vez menor. 

Medir o desempenho, para Hronec (1994), é um ato de balancear. Este autor ressalta 

que as medidas certas de desempenho tornam a melhoria do processo não apenas possível, 

mas também contínua, evidenciando que existem dois tipos de medidas de desempenho: 
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1) de processo: monitoram as atividades de um processo e motivam as pessoas 

participantes a controlar o processo, possibilitando a previsão e  a resolução dos problemas; 

2) do output: relatam os resultados de um processo, sendo utilizadas para controlar 

recursos, que podem ser financeiros ou não financeiros. 

Para Harrington (1997), o uso das medidas de desempenho é essencial para que se 

possam avaliar os resultados e a atuação de uma empresa, ou seja, deve refletir os princípios 

básicos da organização. Algumas empresas, atualmente, realizam práticas capazes de atender 

aos clientes mais exigentes, destacando-se  junto a  seus concorrentes, pois tornam-se líderes 

em excelência operacional e, mediante  seu desempenho, obtêm uma vantagem competitiva e 

valor superior aos acionistas. 

Um sistema de mensuração eficaz, de acordo com Becker (2001), revela três objetivos 

muito procurados por uma empresa, que é a de orientar no processo de decisão e, em 

consequência deste, agilizar o foco em atividades que realmente agregam valor; e também 

fornecer informações úteis para avaliação do desempenho. 

Neely (1995), afirma que a análise e a mensuração de desempenho podem ser 

definidas literalmente como o processo de se quantificar uma ação, no qual mensuração é o 

processo de quantificação e a ação é aquilo que provoca o desempenho. 

Bowersox e Closs (2001), enunciam que a mensuração de desempenho é dividida em 

duas dimensões:  

a) objetivos: esta dimensão destaca três objetivos como principais para 

desenvolvimento e implementação de sistemas de avaliação de desempenho, que são: 1) 

monitorar: acompanhar o desempenho histórico do sistema logístico para que a gerência e os 

clientes sejam mantidos informados; 2) controlar, acompanhar continuamente o desempenho 

para obter aprimoramento do processo logístico de modo a colocá-lo em conformidade 

quando exceder padrões de controle; 3) direcionar as operações logísticas: por meio de 

medidas projetadas para motivar o pessoal, como exemplo, práticas de pagamentos de 

adicionais de produtividade, utilizadas para incentivar o pessoal de transporte, depósito ou 

estivadores no carregamento dos navios, a fim de atingir níveis mais altos de produtividade.; 

b) perspectiva – esta dimensão deve avaliar e determinar as possibilidades desde 

medidas baseadas em atividades, em que se destacam as tarefas individuais para processar e 

expedir os pedidos, até medidas inteiramente baseadas em processos que consideram a 

satisfação do cliente proporcionada por toda a cadeia de suprimentos. Estas medidas 
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examinam o tempo total do ciclo de atividades ou a qualidade total do serviço que 

representam a eficácia coletiva de todas as atividades necessárias para satisfazer aos clientes.  

Bowersox e Closs (2001), sugerem que devem existir as medidas de desempenho 

logístico para avaliar a eficiência das atividades e processo internos, classificando nas 

seguintes categorias:  

1) custo: o desempenho dos custos logísticos pode ser medido em termos de valores 

totais como: análise do custo total,  custo unitário; custos do depósito, custo como percentual 

de vendas, frete de entrega, frete de suprimentos, custos administrativos, processamento de 

pedidos, comparação do valor real com orçado, mão de obra direta, análise da tendência dos 

custos; e rentabilidade direta do produto; 

2) serviço ao cliente: tem como objetivo examinar a capacidade relativa da empresa 

satisfazer a seus clientes, assim como: índice de disponibilidade de produto, faltas de estoque, 

erros de expedição, entrega no prazo, pedidos pendentes, tempo de ciclo, feedback do cliente, 

feedback da equipe de vendas, pesquisas junto ao cliente. 

3) produtividade: esta medida é a relação entre o resultado produzido e a quantidade 

de insumos utilizados pelo sistema para gerar resultados, tais como: unidades expedidas por 

funcionário, unidades por dólar de mão de obra, pedidos por representante de vendas, 

comparação com padrões históricos, programas de metas, índice de produtividade; 

4) qualidade: são as avaliações mais orientadas ao processo, projetadas para 

determinar a eficácia de um conjunto de atividades, assim como: índice de avarias, valor das 

avarias, número de solicitações de crédito, número de devoluções, custos das mercadorias 

envolvidas; 

5) gestão dos ativos: concentra-se nos investimentos em instalações e 

equipamentos,assim como a aplicação do capital de giro em estoque para atingir as seguintes 

metas logísticas, como: rotação do estoque, custos de manutenção de estoque, níveis de 

estoque, número de dias de suprimento, obsolescência de estoque, retorno do patrimônio 

líquido e retorno do investimento. 

Para os autores Everaert  et al. (2008), no atual ambiente de logística, existe uma 

grande necessidade de se ter a informação do custo correto. No relacionamento entre 

fornecedor e cliente, o conhecimento do custo é essencial. No custo para servir o cliente, estão 

inclusos os: custos fixos e as variáveis para fabricação do produto, as despesas de 

administração e, em específico, os custos logísticos, os transportes, a armazenagem, a 



83 

 

 

 

movimentação e a embalagem. De acordo com Fisher (1997), ao se saber os custos para servir 

ao cliente, as empresas podem proteger os seus lucros, mesmo em um mercado tão 

competitivo.  

A informação segundo Bowersox e Closs (2001), também tem uma grande 

importância para obtenção do desempenho superior logístico, onde a vantagem do fluxo 

rápido de informação está diretamente relacionada com o equilíbrio dos procedimentos de 

trabalho. 

Bowersox e Closs (2001), também destacam que confiabilidade é sinônimo de 

qualidade, em logística, sendo que um fator fundamental da qualidade logística é a capacidade 

de manter níveis de estoque e de desempenho operacional planejados. A qualidade, além dos 

padrões de serviços, possui a capacidade e a disposição de fornecer informações rápidas e 

exatas ao cliente sobre as operações logísticas e status dos pedidos. 

O distanciamento espacial entre a matéria e a produção, entre esta e o consumidor, 

entre outros motivos, segundo Dalla e Morais (2006), suscita a necessidade de transporte e, 

consequentemente, do valor de lugar da logística, que tem como premissa fundamental 

simplificar os fluxos de transação. Este valor, para Ballou (1993), somente é percebido 

quando a mercadoria é colocada no lugar desejado pelo cliente. 

A flexibilidade operacional, de acordo com Bowersox e Closs (2001), ―é a capacidade 

das empresas lidarem com solicitações extraordinárias de serviço a empresa. A competência 

logística das empresas está diretamente relacionada com a maneira como são tratadas 

circunstâncias inesperadas‖. 

Os autores Zhang et al. (2002) tem o seguinte conceito para flexibilidade da cadeia de 

valor: ―Para encontrar as necessidades dos clientes, flexibilidade deve ser além da cadeia de 

valor e pode incluir o desenvolvimento do produto, sua fabricação, logística e estender as 

atividades‖. 

Bowersox e Closs (2001), ainda mencionam medidas de desempenho externas que são 

necessárias para monitorar, entender e manter uma perspectiva orientada ao cliente, para 

obtenção de idéias inovadoras de outros setores, propondo duas abordagens: 

1) medição da percepção do cliente: é um indicador que avalia regularmente as 

percepções dos clientes, por meio de medidas de pesquisas no que se refere à resolução de 

problemas, à disponibilidades de informação, ao tempo de ciclo e ao apoio ao produto. 
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2) benchmarking das melhores práticas: o desempenho nesta abordagem é avaliado 

pela comparação das melhores práticas de operações da empresa com as operações dos 

concorrentes ou de empresas modernas de outros setores. O benchmarking é realizado no 

processamento de pedidos, gestão dos ativos, custos, estratégia, produtividade, qualidade, 

transporte, tecnologia, armazenagem, gestão dos ativos e serviço ao cliente. 

Para que uma medida de desempenho seja eficaz, segundo Razzolini (2006), esta deve 

apresentar as seguintes características: 

a) coleta a partir de dados precisos e compactos; 

b) relevância, ser útil à empresa não sendo apenas mais um número ou um relatório 

sem significância; 

c) direta e específica para ser compreendida facilmente por todos os envolvidos, 

oferecendo clareza e objetividade. 

Os autores Dornier et al. (2000), afirmam que as medidas podem medir o nível de: a) 

eficiência das funções gerenciais envolvidas – em particular, qualidade da organização e 

custos; b) adaptabilidade às necessidades dos clientes – que envolve a medição de 

desempenho da organização ao lidar com a demanda imprevisível do cliente; c) 

adaptabilidade às necessidades de mercado – ou desempenho relativo às incertezas no 

mercado.  

O autor Nair (2005), considera ativos de produtividade (cobre aspectos como preço e 

custo); competência na entrega (cobre aspectos como a dependência da entrega); sensibilidade 

(cobre aspectos como a agilidade e tempo para o mercado). Este mesmo autor menciona que o 

significado destes construtos também abrange  aspectos associados com a desempenho 

financeiro ( medidas abaixo da produtividade dos ativos), desempenho  da entrega (medidas 

abaixo da competência) e serviço ao cliente (medidas abaixo da sensibilidade). 

De acordo com Hronec (1994), o maior benefício de um sistema adequado de medição 

de desempenho é a ajuda efetiva às organizações, em qualquer processo de mudança, 

facilitando a comunicação, quebrando ou evitando barreiras pela definição e recompensa, do 

novo comportamento. 

As medidas de desempenho, segundo Razzolini (2006), não são um fim em si mesmas, 

mas são fundamentais para permitir a direção da organização determinar um posicionamento 

competitivo e estratégico, como forma de garantir o sucesso mercadológico. Por meio dos 

sistemas de medição de desempenho, é possível determinar onde está faltando desempenho, 
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onde termina o desempenho satisfatório, e se, eventualmente, existe excesso de desempenho, 

pois, a partir deste ponto, a organização não estará agregando valor para o cliente, ao 

contrário, estará agregando custos aos seus sistemas. 

É comum as organizações utilizarem a prática do Benchmarking para padronizarem as 

métricas e os dados de processos com outras organizações. Para mensurar as variáveis mais 

importantes em cada constructo, no Ciclo do Processo Logístico de Exportação, as seguintes 

medidas de desempenho foram evidenciadas, como segue: 

1) agilidade – Christopher e Towil (2001), propõem que as empresas devem ter a 

habilidade em atender as inconstantes demandas de seus clientes por meio da agilidade e da 

resposta rápida; 

2) confiabilidade – Dornier et al. (2000), afirmam que confiabilidade é a habilidade de 

produzir e entregar produtos dentro do padrão de tempo consistente, de acordo com intervalos 

de tempo especificados no contrato, que é um fator relevante em todos os mercados;  

3) custos – Bowersox e Closs (2001), explicitam que o desempenho dos custos 

logísticos pode ser medido em termos de valores totais como: análise do custo total, custo 

unitário, custos do depósito, custo como percentual de vendas, frete de entrega, frete de 

suprimentos, custos administrativos, processamento de pedidos, comparação do valor real 

com orçado, mão de obra direta, análise da tendência de custos e rentabilidade direta do 

produto. Para Ballou (2006), a logística tem uma grande importância na escala global, sendo 

que os custos logísticos são um dos fatores-chave para estimular o comércio entre países e 

entre regiões de um mesmo país. Ballou (2006), menciona que os modais de transportes são 

os elementos mais importantes nos custos logísticos. Para a maior parte das empresas, a 

movimentação de fretes consome um a dois terços do total dos custos logísticos; 

4) flexibilidade – Abrahamson et al. (2003), definem e exemplificam a necessidade de 

uma gestão de logística altamente flexível, como forma de aumento da lucratividade e do 

crescimento para qualquer organização; 

5) informação – Bowersox e Closs (2001) e Zhao et al. (2001), expõem que a logística 

possui as capabilidades do gerenciamento da informação para possuir, analisar, armazenar e 

até mesmo distribuir de forma tática a informação estratégica dentro e fora da empresa; 

6) lugar – o distanciamento espacial entre a matéria e a produção, entre esta e o 

consumidor entre outros motivos, para Dalla e Morais (2006), suscita a necessidade de 

transporte e, consequentemente, do valor de lugar da logística, que tem como premissa 
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fundamental simplificar os fluxos de informação. Este valor, para Ballou (1993), somente é 

percebido quando a mercadoria é colocada no lugar desejado pelo cliente; 

7) qualidade - Harrinson et al. (2003), afirmam que existem cinco maneiras de 

competir por meio da logística: qualidade, velocidade, tempo, flexibilidade e objetivos de 

custos. Segundo os autores, qualidade significa realizar as tarefas dentro dos padrões 

desejados dos serviços; velocidade e tempo significam realizar com rapidez e na hora correta; 

flexibilidade e objetivos de custos são a capacidade de adequação a novos ambientes a custos 

reduzidos; 

8) tempo – Christopher (1997), pergunta: ―Quanto tempo se leva para converter um 

pedido em caixa?‖. O impacto competitivo do ciclo curto dos pedidos é apenas uma parte de 

todo o processo por meio do qual o capital de giro e os recursos estão envolvidos com o 

pedido. Ciclos de vida curtos exigem prazos menores em que o (lead time) é definido como o 

período de tempo entre o recebimento do pedido do cliente e a entrega do produto.  

  

2.6. Logística de Classe Mundial – World Class Logistics   (CLM, 1995) 

 

Segundo os autores Godsby e Stank (2000), muitos estudos foram realizados a partir 

do ano de 1989, em que o objetivo principal era entender e identificar as distintas qualidades e 

habilidades que as empresas deveriam possuir para a obtenção de um desempenho superior 

logístico. Estas práticas poderiam ser generalizadas mediante as indústrias, assim como pelas 

as empresas que compunham a cadeia de abastecimento. 

A primeira iniciativa destes estudos evidenciou que as melhores práticas de logística 

mundial, independentemente do setor, da posição do canal de distribuição ou do tamanho da 

empresa, podem ser similares entre as empresas,  destacando-se as dez principais 

características das empresas líderes (GODSBY e STANK 2000): 

1) possuem um compromisso superior  com seus  clientes;  

2) apresentam alta ênfase ao monitoramento  das medidas de desempenho padrão; 

3) demonstram sofisticadas soluções logísticas; 

4) explicitam ênfase no planejamento; 

5) consideram um alto envolvimento das áreas da empresa  no controle funcional; 

6) traçam uma alta padronização dos processos logísticos; 

7) consolidam um alto nível de flexibilidade; 
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8) defendem compromisso com alianças externas;  

9) estabelecem  estado-da-arte em tecnologia de informação; e   

10) elucidam o entendimento na medição das medidas de desempenho. 

A segunda iniciativa  das pesquisas realizadas generaliza as habilidades da excelência 

do desempenho logístico via um modelo comparativo em que a melhor prática de logística é o 

resultado da integração dos processos internos de operação da logística, seguido pelo 

desenvolvimento externo e pela integração das relações  externas da cadeia de suprimentos. O 

alto nível de formalização da integração interna e externa resultou na flexibilidade logística, a 

qual foi proposta como meio para que uma empresa possa adquirir vantagem competitiva e 

um alto desempenho.  

A terceira iniciativa, por meio de um estudo realizado pelo Global Logistics Research 

Team at Michigan State University permitiu elaborar um modelo de logística de classe 

mundial, lançado em 1995, então denominado CLM (Council of Logistics Management),  

tendo, como objetivo principal, entender como as melhores empresas do mundo atingiam e 

mantinham sua excelência logística,  destacando quatro competências logísticas que devem 

ser comuns entre as empresas que são top no desempenho logístico de classe mundial, como 

seguem:  

1) posicionamento- forma de competição utilizada pela empresa, tipo de serviço 

oferecido, segmento de consumidores-alvo e comparação à oferta dos concorrentes; 

2) integração: o que e como fazer para criar uma operação logística de excelência; 

3) agilidade: capacidade de a empresa reagir às mudanças das necessidades dos 

clientes; 

4) mensuração: sistema estruturado de medição de desempenho logístico, que será 

base para realização de ajustes nas outras três competências logísticas, conforme demonstrado 

na Figura 13. 
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Figura 13 -  “World Class Logistics Competency Model” 
Fonte: CLM (1995) 

 

Os autores Goldsby e Stank (2000). destacam que uma importante contribuição que o 

modelo World Class Logistic ou Logística de Classe Mundial de 1995 trouxe para a área 

científica, foi à elaboração de um questionário padrão desenvolvido como Pesquisa Piloto 

enviado a 3.700 respondentes de empresas localizadas nos Estados Unidos, Europa e Bacia do 

Pacífico. Este questionário padrão é composto de 68 perguntas em que se destacam as quatro 

competências e as 17 habilidades descritas no Modelo de Logística de Classe Mundial (1995).  

Entrevistas com executivos de 111 empresas localizadas em 17 países foram realizadas para 

identificar com mais acuracidade no que consistia a Logística de Classe Mundial.   

Conforme evidenciado pelo Global Logistics Research Team at Michigan State 

University (CLM, 1995), a mensuração do desempenho é uma competência logística crítica de 

classe mundial. O sistema de medição de desempenho é constituído por quatro grupos de 

métricas ou dimensões, quatro perspectivas de avaliação e três aspectos operacionais e de 

gerenciamento e está esquematizado conforme Quadro 8. 
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Quadro 8 – Aspectos relevantes para um sistema eficaz de 

Mensuração de Desempenho Logístico 
 

 

 

 

 

 

 

Figura_ - Aspectos relevantes para um sistema eficaz de Mensuração de Desempenho Logístico 

Fonte: CLM (1995 

Fonte: CLM (1995) 

 

A avaliação das medidas de desempenho mediante métricas empregadas pelas as 

empresas de classe mundial, de acordo com o modelo de Logística de Classe Mundial (CLM, 

1995),  possuem quatro métricas: 

1) serviço ao cliente/qualidade: o grau de serviço ao cliente pode ser diferente para 

cada empresa, de acordo com as necessidades de seus consumidores. Para que haja uma 

avaliação quanto ao nível de serviço dado ao cliente, faz-se necessário identificar que clientes 

possuem expectativas diferentes, não necessariamente desejem o mesmo serviço.  Os autores 

Pisharodi e Langley (1990), definem a avaliação do serviço ao cliente como o processo de 

comparar o nível de serviço praticado nos diversos indicadores com o nível considerado 

ótimo. Tucker (1994), sugere que esta comparação seja feita com um padrão estabelecido e 

com as metas impostas para cada um dos indicadores escolhidos. Os tipos de indicadores 

podem ser: disponibilidade; velocidade de ciclo de pedido, flexibilidade do sistema, 

distribuição; recuperação de falhas, sistema de informação de apoio, suporte ao produto, 

qualidade na entrega; 

2) custos:  as organizações, de modo geral, realizam o controle de seus custos de 

forma individual, análise isolada de cada um dos custos, de acordo com CLM (1995), apenas 

        

                Métricas                                        Perspectivas de Avaliação                                  Aspectos Operacionais 

                                                                                                                                                         e de Gerenciamento 
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as empresas que possuem o desempenho superior logístico de classe mundial monitoram o 

custo total necessário para o atendimento eficaz aos seus clientes. Na análise do custo total, de 

acordo com Soares e Lima (2006), todos os custos relevantes para operação devem ser 

medidos e o corpo gerencial deve reconhecer a existência de trade-offs, na qual será preciso 

manter uma posição abaixo do ótimo em uma ou mais atividades logísticas para que o 

sistema, como um todo, possa operar com uma eficiência superior. De acordo com o  CLM 

(1995), as empresas de classe mundial são líderes na aplicação da metodologia ABC, isto é, 

quanto mais sofisticada a logística de uma empresa, maior a possibilidade  da utilização desta 

metodologia. Os indicadores de custos podem ser divididos por: a) custo total exemplos: custo 

total como percentual das vendas; valor real versus valor orçado do custo total; b)  custos 

funcionais, como  exemplos: custo de frete de distribuição; custo das mercadorias devolvidas,  

e c)  custeio ABC como exemplos: rentabilidade por cliente ou segmentos de clientes; 

rentabilidade direta do produto; 

 3) produtividade: as medições  de produtividade são tipicamente modeladas para 

monitorar sistemas que transformam inputs em outputs, por meio da aplicação deste trabalho. 

A produtividade,  para Bowersox e Closs (2001), pode ser medida tanto no nível macro 

quanto no micro. A medição no nível macro se refere a indicadores  de desempenho para o 

total das instalações das operações de um grupo. Dentre estas medidas, pode-se citar  as 

despesas operacionais sobre o valor total das mercadorias processadas ou sobre o valor total 

das mercadorias recebidas ou mesmo sobre o valor total das mercadorias despachadas.  No 

nível micro, as métricas são aquelas relacionadas diretamente a uma determinada operação: 

número de pallets movimentados por hora, número de unidades separadas ou empacotadas 

por hora, ou quantidade de pedidos processados por hora; 

4) gerenciamento de ativos: o gerenciamento de ativos e da infraestrutura logística, de 

acordo com Hijjar et al. parte 1 (2006), não deve apenas identificar a forma mais econômica 

em cada atividade, mas sim buscar um sistema que esteja direcionado para o desempenho 

total do negócio. O Global Logistics Research Team at Michigan State University (CLM, 

1995), propõe  que o gerenciamento dos ativos logísticos seja realizado pelo monitoramento 

das seguintes medidas: 

a) nível de estoque: a quantidade de material realmente existente em estoque 

disponível para uso; 
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b) giro de estoque: o indicador é bastante comum, calculado como a razão do custo das  

vendas anuais pelo investimento médio em estoque no mesmo período; 

c) obsolescência do estoque: é o custo de cada unidade que precisa ser descartada ou 

não pode ser comercializada no preço normal e é  calculada como a  diferença entre o custo 

original e seu valor residual; 

d) classificação  do  estoque   utilizando a  curva   ABC:   A curva   ABC   parte     da 

observação de que, em muitas empresas, 80% das vendas é gerada por 20% dos produtos. 

Neste tipo de gerenciamento, os produtos devem ser agrupados de acordo com o seu volume 

de vendas: os 20% mais comercializados são denominados A, os próximos 30% itens B, e 

demais itens C. Cada uma destas três categorias deve ser tratada de forma diferente, por 

exemplo, produtos classificados como A devem ter maior disponibilidade. 

A avaliação das medidas de desempenho por meio das Perspectivas e Avaliação 

empregadas pelas empresas de classe mundial, de acordo com o modelo World Class 

Logistics (CLM, 1995), possuem quatro perspectivas: funcional, do produto, benchmarking e 

do Supply Chain, que não são excludentes entre si, sendo que cada uma possui suas vantagens 

e desvantagens, dificuldades e facilidades, conforme relacionadas abaixo: 

1) perspectiva funcional ou por atividades: avalia a eficiência e a eficácia das tarefas 

ou atividades, envolvendo diferentes áreas operacionais, de forma isolada, o que pode 

prejudicar a aplicação do conceito de integração; 

2) perspectiva do processo ou de sistemas: potencializa a integração entre 

departamentos específicos da empresa, a partir da consideração da inter-relação entre as partes 

do todo e sua consequente influência de trade-off  nas atividades logísticas. 

3) perspectiva de benchmarking: possibilita a avaliação externa do desempenho 

logístico da empresa, a partir da comparação com outras divisões da empresa (Benchmarking 

interno), com concorrentes (benchmarking competitivo), ou com empresas pertencentes a 

outros setores, (benchmarking funcional ou genérico). Desta forma, é possível ―olhar para 

fora‖, ao avaliar o desempenho da empresa e não restringir esta avaliação à comparação com 

o desempenho anterior. 

4) perspectiva do Supply Chain Management: é uma perspectiva mais ampla do que a 

perspectiva de processo, ao envolver a cadeia de suprimentos como um todo, mensurando o 

desempenho desta cadeia. Para tanto, faz-se necessário ter uma perspectiva integrada, sendo 

que as medidas devem ser compatíveis e consistentes com as funções da empresa e as outras 
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empresas da cadeia de suprimentos. Estas medidas, no entanto, não são comuns as medidas de 

desempenho da cadeia de suprimentos nas empresas, sendo também necessárias mais 

pesquisas sobre o tema, em especial, sobre as barreiras de implementação de tais medidas. 

Quaisquer que sejam as perspectivas de mensuração utilizadas, de acordo com Hijjar 

et al. parte 2 (2006),  a simples seleção de indicadores  não são suficientes para que um 

sistema de medição seja eficaz na melhora do desempenho logístico de uma empresa. O 

suporte de um sistema de informação, o uso de um sistema dinâmico e a utilização dos 

resultados obtidos são fundamentais para o sucesso na medição de desempenho. 

A  avaliação das medidas de desempenho pode ser realizada mediante três aspectos 

operacionais e de gerenciamento, discriminados desta forma:  

1) suporte de um sistema - a tecnologia de informação teve um papel fundamental na 

revolução da medição de desempenho. Tornou mais fácil a captura, a análise e a revisão dos 

dados, simplificou o gerenciamento do sistema de medição de desempenho e a manutenção da 

informação. Embora sistemas de mensuração possam ser implantados sem o suporte de um 

sistema de informação, é provável que, caso isso ocorra, seu escopo e a habilidade dos 

gerentes de explorá-lo seja inferior a um que utilize um sistema de informação como suporte, 

(HIJJAR et al. parte 2, 2006).  

Um bom sistema de informação precisa dar suporte aos gerentes das áreas, de acordo 

com Hijjar et al. parte 2 (2006), deve ser capaz de transferir dados dos pontos de coleta para o 

nível apropriado de gerenciamento; fornecer informação precisa, útil, confiável e fácil de 

usar: levar em consideração a estratégia e fatores ambientais relacionados ao negócio, assim 

como a estrutura da organização, seus processos, suas funções e relacionamentos. Também é 

necessário que conecte as funções logísticas internamente umas com as outras e com outras 

funções como produção e marketing.  

2) sistema dinâmico de mensuração de desempenho - bons indicadores não 

permanecem bons para sempre. De acordo com Hijjar et al. parte 2 (2006), para que as 

medidas de desempenho estejam alinhadas e o sistema de medição se mantêm integrado, 

eficiente e eficaz ao longo do tempo, é necessário que os indicadores empregados sejam 

revisados sistematicamente e que o sistema seja dinâmico. Para Kennerley e Neely (2003), a 

habilidade do acompanhamento contínuo é um importante fator de sucesso.  

3) utilização efetiva dos resultados - o último passo para a implementação de um 

sistema de indicadores de desempenho, de acordo com Hijjar et al. parte 2 (2006), é o 
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monitoramento contínuo do output. Uma das chaves de melhoria contínua é o processo 

constante de monitoramento que identifica as variações e procede corretivamente para 

eliminar as causas das variações e evitar que estas ocorram novamente. 

 

2.7. Tempo do Fluxo de Exportação 

 

De acordo com o autor Tamer (2006), o prazo entre a saída do produto da fábrica e o 

embarque no navio, para que as empresas brasileiras realizem o Ciclo do Fluxo de 

Exportação, é em média 39 dias, acarretando, como perda pelo menos R$25 bilhões por ano. 

Ao se comparar com os Estados Unidos, este mesmo ciclo é de apenas 12 dias. 

Nesta tese, o Ciclo do Fluxo de Exportação, é denominado como Tempo do Fluxo de 

Exportação, onde se levou em consideração nas 4 fases do Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação, o prazo entre a negociação do pedido (exportador e importador), até a entrega do 

produto ao lado do costado do navio, no porto de embarque. 

O tempo gasto nas operações das 4 fases do Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação é muito importante, pois quando o Tempo do Fluxo de Exportação aumenta, o 

impacto no Ciclo do Processo Logístico de Exportação é negativo, tornando as transações 

comerciais dos exportadores mais caras.  

Reduzir o Tempo do Fluxo de Exportação é um fator fundamental na formação de 

estoques, e nos custos totais de toda a cadeia produtiva da empresa exportadora. 

As empresas, para que possam dar a seus clientes o que desejam e quando desejam, 

segundo o autor Stalk (1990), devem estar estruturadas para trabalhar com tempo baseado na 

competitividade oferecendo desta forma uma grande variedade de produtos e serviços, a 

baixos custos, num tempo menor. 

O autor Stalk (1990) afirma que tempo é uma variável fundamental, para  o 

desempenho dos negócios, assim como custos,  o tempo pode ser quantificado e administrado, 

sendo uma importante fonte de vantagem competitiva para as empresas em seus processos 

produtivos, na introdução e desenvolvimento de novos produtos, assim como nas vendas e 

logística dos mesmos. 

De acordo com Gaither et al (2001), empresas competitivas são as que oferecem os 

seus produtos com o maior valor agregado pelo menor custo e com o menor tempo de 

resposta.  Atender às demandas do mercado através de reposta rápida constitui uma vantagem 
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competitiva, poderosa e sustentável, pois o tempo pode ser destacado como a dimensão 

predominante da competição global, mudando a forma pela qual as organizações competem. 

Para que as empresas sejam bem sucedidas, não basta produzir com alta qualidade e baixos 

custos, elas também deverão ser as primeiras a levar os produtos para os clientes. O tempo 

transcorrido entre o recebimento do pedido até a entrega do produto na fábrica do cliente deve 

ser o menor possível. 

A competição baseada no tempo, onde a competição exasperada provocou um novo 

paradigma de estratégia competitiva, segundo os autores Hum et al (1996), estabelece uma 

estratégia baseada na introdução de novos produtos,  para atender às necessidades dos 

clientes, aliadas a qualidade e custos competitivos 

Stalk et al (1990), afirmam que o âmago da competição baseada em tempo,  envolve a 

redução do tempo em cada fase da criação do produto e do ciclo de entrega, trazendo para as 

empresas uma vantagem competitiva sustentável. 

Dentre os benefícios em reduzir o tempo de acordo com Handfield (1995), pode-se 

citar: menos estoque, maior rapidez no atendimento ao cliente e na inovação, melhores fluxos 

de caixa e maiores lucros. 

Em manufatura, de acordo com Slack (1993), tempo é mais que dinheiro, tempo é 

valor, ele tanto poupa custos para a operação como dá benefícios para o consumidor, pois 

atender as solicitações dos clientes e mover os materiais através da operação de forma rápida 

faz com que a operação fique mais enxuta e mais produtiva. Ganhar tempo é um investimento 

de satisfação para o consumidor assim como redução nos custos de manufatura. 

Três estratégias básicas de acordo com os autores Rohr et al (1998), devem ser 

exploradas regularmente, para que as empresas possam competir em tempo: 

1- Eliminação das atividades que não adicionam valor; 

2- Melhor coordenação entre as atividades (integração); 

3- Redução no tempo das atividades que adicionam valor; 

Um modelo proativo baseado nos princípios da melhoria contínua, e não em projetos 

de atuação temporária, é proposto pelos autores Rohr et al (1998), que evidenciam que  a 

questão da competitividade em tempo esteja inserida dentro de uma estratégia global da 

empresa e,  que todas as funções da empresa estejam envolvidas no objetivo de redução dos 

seus ciclos de operação.  
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Slack (1993), divide as vantagens baseada em tempo e dois grupos: as vantagens 

externas e as vantagens internas, conforme demonstrado na figura 15. 

 

 

Figura 14 – O tempo total do fluxo tem elementos firmes e especulativos 

Fonte: Slack (1993) 

 

Os benefícios externos da rapidez de resposta, dizem respeito às operações que ficam à 

direita do ponto X. Estas operações  trazem benefícios externos ao consumidor, pois  

aumentam a velocidade de resposta, diminuindo o tempo de entrega do produto ou serviço. 

Os benefícios internos para uma operação mais rápida de acordo com Slack (1993), 

são vários, como segue: 

· Redução da atividade especulativa: com a redução de tempo no fluxo das operações 

antes do ponto X na figura 15; 

· Permitir melhores previsões: pois os eventos futuros mais próximos são mais fáceis 

de serem previstos; 

· Redução de estoques: tanto de processo, como de matérias primas e de produto 

acabado, proporcionando ainda economia de espaço; 

· Redução de custos: com a diminuição das despesas indiretas e dos estoques; 

· Exposição de problemas: pois os gargalos e elos fracos da cadeia são expostos e 

devem ser melhorados; 

· Confiabilidade: com relação aos prazos de entrega, e à qualidade fornecida; 
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· Disponibilidade de tempo: a empresa pode utilizar o tempo ganho de outra forma, 

como por exemplo, em planejamento; 

· Aumento da competitividade: a empresa pode ser mais competitiva no seu mercado 

de atuação e; 

·Aumento da flexibilidade interna: nas operações (produtivas, compras, distribuição e 

vendas). 

Stalk e Hout (1993), salientam que as empresas, ao priorizar a redução de tempo, 

podem obter os seguintes benefícios: 1) aumento da produtividade; 2) aumento dos preços dos 

produtos; 3) redução dos riscos; 4) aumento da  participação de mercado.  

O autor Christopher (2002), afirma que ―tempo é dinheiro‖, e que não somente tempo 

representa custo, mas também prazos longos implicam em penalidades ao serviço ao cliente.  

O tempo, de acordo com Christopher (2002),  deve ser um fator primordial para as 

empresas, principalmente para aquelas que atuam no mercado externo, pois pode reduzir o 

ciclo de vida dos produtos, assim como os estoques dos clientes. 

Os autores Stalk et al (1990), argumentam que existem várias estratégias para que as 

empresas possam ter sucesso e se tornar competidoras baseada no tempo. O foco gerencial 

deve ser na flexibilidade e na velocidade das respostas, utilizando os seguinte métodos: a) 

Determinar o tempo como gerenciador crítico e o parâmetro estratégico; b) Usar a resposta 

rápida para estar próximo aos seus clientes; c) Direcionar o seu sistema de valor aos clientes 

mais atrativos, d) Estabelecer o passo da inovação dos seus negócios, desta forma, crescer 

mais rápido e com lucros mais altos do que a concorrência. Estes autores ainda afirmam que, 

as empresas devem ter um sistema que seja duas ou três vezes mais rápidas e mais flexíveis 

que o sistema dos concorrentes, respondendo prontamente às necessidades dos clientes, tendo 

sempre visão para tomar decisões  em  tempo de realizar mudanças necessárias que sustentem 

as melhorias. 

Os autores Carter et al (1996), apresentam sete estratégias para que as empresas 

possam competir através do tempo: 1) Simplificação do sistema; 2) Integração do Sistema; 3) 

Padronização; 4) Atividades paralelas; 5) Controle da variância; 6) Automação; 7) Excesso de 

recursos.  

Os autores Toni et al (2000), sugerem uma classificação para os três tipos diferentes 

de estratégias onde os competidores baseados no tempo podem se inserir, sendo elas: 1) foco 

no produto; 2) foco no processo; 3)  foco tanto no produto quanto no processo. 
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No mercado internacional, a correta gestão da logística internacional, é um fator 

fundamental para o sucesso da conquista de novos mercados, e a redução do Tempo do Fluxo 

de Exportação é muito importante, pois a velocidade das entregas traz competitividade para 

empresa, fazendo com que as mesmas utilizem práticas mais eficazes visando um melhor 

posicionamento estratégico no mercado internacional.  

Desta forma, a constante busca da vantagem competitiva e sustentável, fez com que as 

empresas atribuíssem uma maior importância ao tempo, onde a eficiência da gestão de 

logística internacional traz à empresa exportadora sua manutenção no mercado externo, tendo 

como uma de suas estratégias a redução dos tempos envolvidos em cada uma das 4 fases do 

Ciclo do Processo Logístico de Exportação.  

Deve-se salientar que gestão de logística internacional enxuta e eficiente reduz o 

Tempo do Fluxo de Exportação, podendo a empresa exportadora obter reduções de custos ao 

vender seus produtos ao mercado externo com qualidade dentro dos padrões internacionais.  
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3. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA SEGUNDO OS OBJETOS DE ESTUDOS 

Baseado nos dados estatísticos de acordo com a  Balança Comercial Brasileira de 2009 

(MDIC, 2010), o estudo pesquisou os principais produtos exportados durante o ano de 2009, 

tendo se destacado os setores de: açúcar, bens e capital – mecânicos, carne, café, papel e 

celulose, soja e suco de laranja, que embarcaram seus produtos destinados ao mercado 

externo, via modal marítimo.  Para analisar os pontos importantes da gestão da logística 

internacional,  conforme demonstrado no Tabela  2. 

 

           Tabela   2 - Principais Produtos Exportados 2009 – US$ Milhões 

Principais Produtos Exportados  2009       

US$ Milhões 
Valor 

Variação % 

2009/08 
Part. %  

1- Complexo Soja 17.251 -4,1 11,3 

2 - Material de Transporte 16.160 -40,2 10,6 

3 - Petróleo e Combustíveis 14.947 -35,1 9,8 

4 – Minérios 14.453 -22,8 9,4 

5 – Carnes 11.471 -19,7 7,5 

6 - Produtos Metalúrgicos 11.104 -42,8 7,3 

7 – Químicos 10.877 -11 7,1 

8 - Açúcar e Etanol 9.716 23,4 6,4 

9 - Máquinas e Equipamentos 6.256 -35,3 4,1 

10 - Papel e Celulose 5.001 -14,3 3,3 

11 - Equipamentos Elétricos 4.964 -23,6 3,2 

12 - Complexo Café 4.251 -10,2 2,8 

Fonte: Balança Comercial Brasileira 2009 (MDIC, 2010) 
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Denota-se  conforme demonstrado pela Tabela 3,   de acordo com dados da Balança 

Comercial Brasileira de 2010  (MDIC, 2011), que estes setores  continuaram na liderança 

durante o ano de 2010. 

 

        Tabela  3 – Principais Produtos Exportados 2010 – US$ Milhões 

Principais Produtos Exportados  2010     US$ 

Milhões 
Valor 

Variação % 

2009/08 
Part. %  

1- Minérios 30.839 113,4 15,3 

2- Petróleo 22.890 53,1 11,3 

3 - Material de Transporte 21.748 34,6 10,8 

4- Complexo de Soja 17.115 -0,8 8,5 

5- Açúcar e Etanol 13.776 41,8 6,8 

6 – Químicos 13.477 23,9 6,7 

7 – Carnes 13.292 15,9 6,6 

8 - Produtos Metalúrgicos 12.948 16,6 6,4 

 9 - Máquinas e Equipamentos 8.187 30,9 4,1 

10 - Papel e Celulose 6.769 35,4 3,4 

11 – Café 5.739 35,0 2,9 

12 - Equipamentos elétricos 4.815 -3,0 2,4 

Fonte: Balança Comercial Brasileira 2010 (MDIC, 2011) 

 

O desempenho das exportações, de acordo com dados da Balança Comercial Brasileira 

de 2009 (MDIC, 2010), foi de um total de exportação no valor de   US$201.915 milhões, 

sendo que os setores de açúcar, bens equipamentos, carnes, café, papel e celulose e soja,  

responderam por um desempenho no valor de  US$64.878 milhões,  que corresponde  a  

32,1% do valor total exportado pelo Brasil durante o  ano de 2010.  

O setor suco de laranja, segundo dados da CitrusBR (2010),  exportou um valor de 

US$1.839 milhão durante o  ano de 2009. 
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3.1. Caracterização dos Setores 

 

3.1.1 Açúcar 

 

A importância da agroindústria canavieira no contexto econômico nacional e dos 

produtos desse setor na balança comercial brasileira, entre os quais o açúcar, é o que tem 

maior representatividade. 

O açúcar (bruto e refinado) foi o grande responsável pelo recorde brasileiro de US$ 

76,4 bilhões nas exportações do agronegócio em 2010, de acordo com  dados do BrasilGov 

(2011), pelo segundo ano consecutivo, as receitas de vendas internacionais do produto 

tiveram crescimento superior a 50%  na comparação com 2009.  

Segundo dados da balança comercial 2010, o principal motivo desse crescimento, de 

acordo com o BrasilGov (2011),  foi a quebra de safra na Índia, há dois anos, causada pela 

instabilidade no regime de chuvas. 

Até então o maior exportador mundial de açúcar, o país asiático Índia  buscou no 

Brasil seu principal fornecedor, para repor estoques. Com esse incremento, o açúcar colocou o 

complexo sucroalcooleiro em segundo lugar no ranking de setores exportadores, sendo 

responsável por 18% da pauta agropecuária, com US$ 13,7 bilhões. 

O Brasil fechou o ano de 2009 com uma exportação de açúcar de pouco mais de 24 

milhões de toneladas, arrecadando um total de US$8,0  bilhões, com preço médio de 15 

centavos de dólar por libra-peso. Esse volume representa um acréscimo de 24,75% em relação 

à exportação de 2008. 

Em 2009, o Brasil exportou 4,8 milhões de toneladas de açúcar a mais do que o ano de 

2008. E as exportações para a Índia alcançaram 4,3 milhões de toneladas, ou seja, as 

importações indianas foram responsáveis por 87% do volume exportado a mais pelo Brasil no 

ano de 2009. 
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3.1.2. Bens de Capital – Mecânicos 

 

A indústria de bens de  capital – mecânicos,  tem um    papel     estratégico   na   

promoção   do crescimento do desenvolvimento econômico de nosso país, pois também 

contribui para o aumento da  capacidade  produtiva  da economia,  em que  investimentos em 

bens de capital viabilizam a produtividade, à medida que as máquinas e equipamentos 

incorporam novas tecnologias. 

O setor de bens de capital - mecânicos reúne um conjunto de fabricantes de máquinas 

e equipamentos que compõem a produção de outros bens. Pode ser considerado como ―de 

capital‖ um bem que é utilizado no processo produtivo de outros bens e serviços, sem sofrer 

nenhuma transformação.  

Esse setor relaciona-se diretamente com a produção das cadeias produtivas dos demais 

setores industriais e é consumidor dos bens que o próprio setor produz. Desse modo, cumpre 

um papel determinante na difusão de novas tecnologias e como setor dinamizador do 

crescimento econômico. 

Os bens de capital – mecânicos, possuem uma diversa gama de produtos de diferentes 

usos e podem ser agrupados como: mecânica, equipamentos industriais máquinas e 

implementos agrícolas máquinas de mineração e rodoviárias (Avelar, 2008). 

A indústria de bens de capital – mecânico, de acordo com dados da Balança Comercial 

Brasileira 2010 (MDIC, 2011), durante o ano de 2010, registrou um crescimento em suas 

exportações de 30,9% com os US$8,2 bilhões registrados ante os US$6,2 bilhões do mesmo 

período do ano de 2009.  

 

3.1.3. Carnes   

 

O aumento no preço das três carnes mais comercializadas - aves, bovina e suína - 

levou à recuperação das vendas externas desse setor em 2010. Na análise dos 12 meses, de 

acordo com dados da Balança Comercial Brasileira de 2010 (MDIC, 2011), a receita das 

exportações de carnes aumentou 15,7%, passando de US$ 11,4 bilhões, em 2009, para US$ 

13,2 bilhões, em 2010. As vendas de carne de frango in natura foram 20,2% maiores (de US$ 

4,8 bilhões para US$ 5,8 bilhões), por causa do aumento dos preços (13,4%) e do incremento 

da quantidade (6%). 
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a) Aves 

As exportações de carne de aves (frango, peru, pato, ganso e outras), segundo a 

UBABEF (2011), totalizaram 3,981 milhões de toneladas, correspondendo a uma receita de 

US$ 7,244 bilhões, conforme dados da Balança Comercial Brasileira 2010 (MDIC, 2011), 

deste total US$5,7 bilhões, correspondem as exportações de carne de frango, que corresponde 

a 79% da receita exportada, tendo um crescimento de 20,2%  sobre o ano  de 2009 em que a  

receita foi de US$4,8 milhões. No caso da carne de frango, foi registrado um novo recorde 

histórico nos volumes, com embarques de 3,819 milhões de toneladas. Com esse resultado, o 

Brasil permanece na posição, conquistada em 2004, de maior exportador mundial de carne de 

frango. 

b)Bovina 

Desde 1996, a participação do Brasil no mercado mundial de carne bovina só tem 

aumentado.  

Em 2008, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes - 

ABIEC (2009), cerca de 30% de toda a carne bovina exportada no mundo teve origem no 

Brasil. Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), em 

2008, as exportações de carne bovina do mundo totalizaram 7,5 milhões de toneladas 

equivalente carcaça (tec), entre cortes in natura, produtos industrializados e miúdos e foi o 

quinto maior contribuinte para o desempenho das exportações brasileiras, com uma fatia de 

2,7% sobre o total, portanto uma representatividade de 30% aproximadamente. 

No ano de 2010, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias dos 

Exportadores de Carne, ABIEC (2011), foram exportadas 1,2 bilhões de toneladas com uma 

receita de US$4,8 bilhões.  

Triplicar os embarques de carne bovina até 2014, segundo a ABIEC (2009), é a aposta 

dos frigoríficos para reverter o período de vacas magras que tomou conta do segmento desde 

o ano passado. O Brasil já se consolidou como o maior exportador de carne bovina do mundo, 

com presença em mais de 170 países - mas o apetite do setor é bem maior. A meta para os 

próximos cinco anos é elevar as exportações para 15 bilhões de dólares - ou quase o triplo da 

atual receita anual. 

c) Suína 

Para a carne suína, de acordo com dados da Balança Comercial Brasileira -2010 

(MDIC, 2011), houve queda da quantidade exportada (-12,4%) no ano de 2010, se comparado 
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ao ano de 2009. Essa redução, porém, foi compensada pela subida dos preços em 25,9%, o 

que resultou no aumento de 10,3% no valor exportado. 

 

3.1.4.  Café                     

 

No ano de 2010, segundo MDIC (2011),  o café teve crescimento expressivo, com 

recorde no valor das exportações: US$ 5,7 bilhões. O valor comercializado de café verde 

aumentou de US$ 3,7 bilhões para US$ 5,2 bilhões. Esse crescimento foi de 37,8% em 

relação ao valor exportado em 2009, resultado da elevação de 9,3% no volume, com preços 

26,1% superiores. 

O setor de café também conta com o incentivo e coordenação do Programa Setorial 

Integrado – PSI em associação com ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café) e com 

a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento – APEX (Brasil), que os 

ajuda na exportação de cafés industrializados, que é relativamente nova: começou, 

oficialmente, em 2002. Mas o Brasil vem caminhando a passos largos para alcançar seus 

concorrentes internacionais, como Itália e Alemanha, maiores exportadores do mundo. Ao 

longo dos últimos anos, as torrefadoras brasileiras aprenderam com esses países a agregar 

valor ao produto, e vendem para países da Europa, Ásia, África, América do Norte etc. Esses 

cafés para exportação são totalmente processados, industrializados e embalados nas nossas 

torrefadoras, o que gera mais empregos e renda para os brasileiros. 

O PSI, que iniciou em 2002 com negócios da ordem de US$ 4 milhões, 

gradativamente, deu um grande salto: fechou 2007 com vendas no valor de US$ 26,6 milhões. 

Em 2008, as empresas que formam o PSI representaram 72% das exportações realizadas 

apenas no primeiro trimestre, o que permite estimar resultados na ordem de US$ 35 milhões 

até o final de 2008. 

O PSI beneficia 30 empresas do setor cafeeiro e mantêm as portas abertas para a 

inclusão de novos participantes entre empresa pequenas e médias torrefadoras, produtores, 

cooperativas e exportadores. 
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3.1.5.  Papel e Celulose 

 

A produção no ano de 2010, segundo dados da Associação Brasileira de Celulose e 

Papel  - (BRACELPA, 2011), de celulose  foi de 14 milhões de toneladas e a de papel somou 

9,8 milhões de toneladas, crescimentos de 5,6% e 3,7% em relação a 2009, respectivamente. 

A receita de exportações subiu 35,4%, totalizando US$ 6,8 bilhões.  

A recuperação econômica dos mercados internacionais, de acordo com a BRACELPA 

(2011), também refletiu no resultado das vendas externas do setor.    O desempenho de 2010 

favorece o novo ciclo de expansão do setor, que prevê investimentos de US$ 20 bilhões nos 

próximos dez anos, visando à ampliação da base florestal e ao aumento da produção de 

celulose e papel, para atender à crescente demanda interna e à expansão dos mercados 

emergentes. 

 

3.1.6. Soja 

 

O complexo soja, formado pelas vendas de grão, farelo e óleo, equivaleu a 8,5% do 

total exportado pelo Brasil em 2010, depois de ter atingido 11,3% em 2009. A receita de 

exportações dos US$17,115 bilhões destinados ao exterior, 64,5% foram em grãos (MDIC, 

2011).  

O volume exportado de soja em grãos e farelo de soja no ano de 2010, segundo MDIC 

(2011),  foi  43,2 milhões de toneladas, 6% a maior do volume exportado em 2009 que foi de 

40,8 milhões de toneladas.  

                  

3.1.7. Suco de laranja 

 

O Brasil é responsável por 80% das exportações mundiais de suco de 

laranja, Como também, segundo a AgroCIM (2009), não há outro setor 

econômico em que o País tenha posição mundial mais absoluta do que na 

exportação de sucos cítricos, evidenciando que mais de 97% de todo o suco de 

laranja produzido no nosso país é exportado.  

Em 2010, segundo a ASSOCITRUS (2011), a exportação brasileira de suco de laranja 

movimentou US$ 1,775 bilhão em 2010, alta de 9,63% sobre o total de R$ 1, 619 bilhão de 
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2009. Em volume, no entanto, houve uma queda 9,2%; no ano de 2010 foram exportadas 1,2 

milhões de toneladas contra  1,3 milhões de toneladas exportadas em 2009. 
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4. METODOLOGIA 

 

Para responder ao problema de pesquisa formulado e atender os objetivos definidos, 

este estudo foi composto de duas etapas: A  primeira etapa corresponde à natureza 

exploratória qualitativa e, a segunda etapa de natureza descritiva quantitativa. O modelo 

orientador da pesquisa é mostrado no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Etapas da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2011) 
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4.1. Pesquisa Exploratória 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa da primeira etapa, optou-se pela metodologia de 

natureza exploratória qualitativa, pois permite o estudo detalhado de determinado objeto, 

proporcionando, desta forma, o estudo das características específicas. 

Segundo Lakatos e Marconi (2005), ―o método qualitativo difere, em princípio do 

quantitativo à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do processo de 

análise de um problema‖. A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção 

do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza 

de um fenômeno social. 

 Do exposto, a  pesquisa exploratória teve como objetivo: 

1) obter um maior conhecimento sobre a gestão da Logística Internacional; 

2) entender a natureza e os efeitos de cada etapa no Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação e sua correlação no desempenho das atividades da gestão  da logística 

internacional das empresas dos setores estudados; 

3) identificar quais as principais variáveis de cada constructo do Ciclo do Processo 

Logístico de Exportação e o desempenho superior logístico; 

4) desenvolver procedimentos para adaptação de um instrumento de medida baseado 

no modelo de Logística de Classe Mundial (CLM,1995). 

O estudo exploratório foi realizado porque se desejava obter um conhecimento mais 

profundo sobre os fenômenos a que se propunha estudar e como estes fenômenos se mostram 

no mundo prático. Segundos os autores Hair et al. (2005), este tipo de pesquisa é orientado 

para a descoberta e não tem o propósito de testar hipóteses específicas.  

Para a classificação desta pesquisa, adotou-se a taxionomia apresentada por Vergara 

(2007), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios: 

1) quanto aos fins,  a investigação foi exploratória porque, após vastas buscas, foram 

encontrados poucos estudos que abordassem temas de Gestão da  Logística Internacional; 

2) quanto aos meios, a investigação foi bibliográfica e de campo. Esta investigação 

empírica, teve como objetivo, aumentar a familiaridade do tema Logística Internacional e suas 

etapas;  
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As informações que foram obtidas na pesquisa de campo por meio  de observações e 

entrevistas com profissionais que trabalham na área de Comércio Exterior serviram para 

aumentar o conhecimento do investigador a respeito da Logística Internacional e suas fases no 

desempenho das atividades logísticas das empresas para, de acordo com os autores Triviños 

(1987) e Richardson (2007), planejar uma pesquisa descritiva. Procurou-se nesta 1ª Fase 

conhecer a opinião dos gestores das empresas exportadoras dos setores previamente 

selecionados sobre as fases da Logística Internacional e o desempenho que pode exercer na 

cadeia logística e nas exportações. 

Levou-se em consideração as entrevistas realizadas em profundidade como um pré-

teste, pois, por meio deste,  o pesquisador teve condições, de, a partir dos dados coletados de 

uma pequena amostra, identificar e eliminar potenciais problemas de pesquisa. A melhor 

forma de se realizar um pré-teste, de acordo com Malhorta (2001), é pelas entrevistas pessoais 

para a obtenção de um número maior de dados possíveis. Neste estudo, optou-se pelo seguinte 

procedimento: 

1)seleção de um pequeno grupo de executivos que trabalham nas áreas Comercial e 

Operacional de Exportação e Logística Internacional de setores previamente escolhidos; 

2)entrevistas in loco, por meio de questionário com perguntas semiabertas; 

3)análise dos dados coletados pela Análise do Conteúdo (BARDIN,2007). 

 

4.2. Pesquisa Descritiva 

 

A pesquisa descritiva foi de caráter quantitativo com a finalidade de encontrar 

resultados para os objetivos específicos deste estudo, para identificar: 

1) as principais competências da Logística de Classe Mundial, independentemente do 

setor, da posição do canal de distribuição ou do tamanho da empresa, nas empresas 

exportadoras  brasileiras; 

2) as principais variáveis de cada constructo do Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação. 

Pretendeu-se com o método quantitativo garantir exatidão dos resultados, evitando 

assim, distorções de análise e de interpretação, possibilitando uma margem de segurança 

quanto às inferências. Caracterizou-se o emprego da quantificação tanto nas modalidades de 

coleta de informações, quanto nos tratamentos efetuados por meio de técnicas estatísticas, 
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desde a mais simples até as mais complexas, com o propósito de reduzir o número das 

variáveis e verificar a existência dos fatores importantes para a obtenção do desempenho  

logístico de classe mundial. 

A pesquisa quantitativa foi utilizada no estudo descritivo com o objetivo de descobrir 

e classificar a relação entre as variáveis,  assim como a relação de casualidade entre os 

fenômenos (RICHARDSON, 2007). O estudo descritivo  teve como foco conhecer os 

exportadores dos setores selecionados, suas características e seus problemas, permitindo 

estabelecer relações entre as variáveis de diversos setores, segundo abordagem de Triviños 

(1987). Desta forma, baseados nas conclusões da primeira fase, a etapa descritiva procurou 

identificar a influência que o Tempo do Ciclo Logístico de Exportação exerce no modelo de 

Logística de Classe Mundial e no Ciclo do Processo Logístico de Exportação,  assim como 

levantar as principais competências do modelo de Logística de Classe Mundial nas empresas 

estudadas e, assim destacar as  principais variáveis do Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação. 

Tratou-se,  de acordo com Hair et al.  (2006),  de uma pesquisa do tipo ―corte 

transversal‖, uma vez que a coleta dos dados ocorreu em um só momento e sintetizados 

estatisticamente.  

Os resultados obtidos com a pesquisa qualitativa exploratória, da primeira fase, 

serviram para dar maior clareza e conhecimento para a definição das medidas de desempenho; 

contudo, quanto à  pesquisa quantitativa descritiva, utilizada na segunda fase, o objetivo 

principal foi de encontrar soluções para o problema de pesquisa proposto no trabalho. 
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5. PRIMEIRA ETAPA – PESQUISA EXPLORATÓRIA    

 

Esta fase do estudo utilizou o método qualitativo para a realização da pesquisa, cujo 

estudo preliminar analisou o status do ciclo da gestão logística internacional nas empresas 

exportadoras, via modal marítimo, desde a colocação do pedido até a entrega ao lado do 

costado do navio, onde foi desenvolvido um fluxo do processo de exportação denominado 

Ciclo do Processo Logístico de Exportação, dividido em 4 etapas ou 4 construtos: 1) 

negociação do pedido; 2) transporte até o porto; 3) despacho da mercadoria; 4) embarque da 

mercadoria. Dentro de cada atividade realizada nas 4 etapas ou construtos do Ciclo do 

Processo Logístico de Exportação, estão vinculadas as variáveis: agilidade, confiabilidade, 

custos, flexibilidade, informação, lugar, qualidade e tempo, em que se compararam as 

variáveis selecionadas para a investigação com a realidade das empresas exportadoras dos 

setores de:açúcar, bens equipamentos - mecânicos, café, papel e celulose e suco de laranja. 

Com o objetivo geral de identificar quais as principais variáveis – de cada constructo – do 

Ciclo do Processo Logístico de Exportação e suas correlações, com o objetivo específico de 

desenvolver procedimentos para adaptação de um instrumento de medida baseado no modelo 

de Logística de Classe Mundial (CLM, 1995). 

 

5.1. População, Amostra e Sujeito da Pesquisa 

 

Foi escolhida amostra não probabilística, tradicionalmente utilizada na fase 

exploratória.  

Para definir a amostra, baseou-se em Maykut e Morehouse (1994), os quais 

recomendam que a amostra seja constituída do problema e para a formulação das hipóteses. 

Houve definição a priori do universo e da quantidade de empresas a serem entrevistadas.  Os 

setores da pesquisa de campo foram escolhidos levando em consideração a importância 

relativa destes segmentos de acordo com dados da Balança Comercial Brasileira dos anos de 

2008 e 2009. O estudo procurou abordar, como população, as empresas exportadoras 

brasileiras e como amostra, os setores de: açúcar, bens e equipamentos - mecânicos, café, 

carne, papel e celulose e suco de laranja. 
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As empresas foram contatadas mediante conhecimento da pesquisadora com os  

profissionais destes setores, além da ajuda de outros colegas profissionais e armadores. 

Apesar da escolha das empresas ter sido realizada por acessibilidade e conveniência, tentou-se 

pesquisar empresas exportadoras, cujo faturamento fosse superior a R$50 milhões de reais, 

com um volume representativo de exportações, via modal marítimo, focando em gestores das 

áreas comercial, documental de exportação e logística internacional, para que se pudesse 

compreender os principais pontos e estratégias competitivas de cada segmento na Gestão da 

Logística Internacional.  

Os sujeitos da pesquisa desempenhavam funções gerenciais ou coordenação nas áreas 

Comercial de Exportação ou de Logística Internacional. Estas pessoas foram escolhidas por 

serem os responsáveis na venda ou na logística dos produtos produzidos nas empresas em que 

trabalham com destino ao mercado externo. 

Nesta fase, apesar da insistência, não houve retorno de nenhum gestor do setor de 

carnes, não sendo  possível, portanto,  realizar entrevistas. 

 

5.2. Instrumento de Coleta dos Dados 

 

A coleta dos dados foi realizada durante os meses de dezembro de 2009 e  janeiro a 

maio de 2010, por meio de entrevistas em profundidade. 

As entrevistas em profundidade abordaram os seguintes temas: a) Estratégia 

Competitiva; b) Prioridades Competitivas da empresa; c) Competências Logísticas; d) 

Processos Logísticos; f) Fatores Externos de Competitividade da Empresa. 

O roteiro para as entrevistas, composto de 10 questões abertas e estruturadas como 

pré-teste, que se encontra no anexo (A) deste trabalho, analisou o status do Ciclo da Gestão 

Logística Internacional nas empresas exportadoras, via modal marítimo, desde a colocação do 

pedido até a sua entrega ao lado do costado do navio, onde foi desenvolvido um fluxo do 

processo de exportação denominado Ciclo do Processo Logístico de Exportação, dividido em 

4 etapas ou 4 construtos: 1) negociação do pedido, 2) transporte até o porto; 3) despacho da 

mercadoria; 4) embarque da mercadoria. Dentro de cada atividade realizada nas 4 etapas dos 

construtos do Ciclo do Processo Logístico de Exportação, estão vinculadas as variáveis: 1) 

agilidade - autores Christopher e Towil (2001); 2) confiabilidade - autores Dornier et al 

(2000); 3) custos - autores Bowersox e Closs (2001) e Ballou (2001); 4) flexibilidade – 
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autores -  Abrahamson et al (2003); 5) informação - autores Bowersox e Closs (2001); 6) 

lugar - autores Dalla e Morais (2006) e Ballou (1993); 7) qualidade - autores Harrinson et al 

(2003); e 8) tempo - autor Christopher (2007), em que se compararam as variáveis 

selecionadas para investigação com a realidade das empresas exportadoras dos setores de: 

açúcar, bens e capital, café, papel e celulose e suco de laranja.  O objetivo geral desta primeira 

etapa foi o de identificar quais as principais variáveis – de cada constructo – do Ciclo do 

Processo Logístico de Exportação e suas correlações, com o objetivo específico de 

desenvolver procedimentos para a adaptação de medida baseado no modelo de Logística de 

Classe Mundial (CLM, 1995), para identificar qual setor possui o desempenho superior 

logístico de classe mundial.  

Um roteiro complementar de apoio, constituído de 16 perguntas com maior grau de 

detalhe, que se encontra no anexo 1, foi elaborado para auxiliar o entrevistador no 

direcionamento de questões que poderão propiciar um melhor entendimento do ambiente e da 

empresa entrevistada, como exemplo: histórico da empresa, processo de desenvolvimento de 

novos produtos ou projetos, o envolvimento da logística nestes processos, o ciclo do pedido 

(lead time) entre a negociação do pedido até a sua entrega no porto de embarque. 

  O roteiro das entrevistas foi estruturado em 4 blocos, sendo: 

a) Bloco 1 – Dados dos Respondentes; 

b) Bloco 2 - Perguntas espontâneas e roteiro orientador; 

c) Bloco 3 – Processos Logísticos; 

d) Bloco 4 – Fatores Externos de Competitividade da Empresa. 

 

Em função do sigilo solicitado pelos entrevistados e para auxiliar a identificação e o 

tratamento dos dados, os nomes dos respondentes e das empresas  não foram mencionados, 

sendo  substituídos pelas seguintes denominações: a) Açúcar, denominada empresa 1 – (E1); 

b) Bens de Capital e Mecânico, denominado Empresa 2 – (E2); c) Café, denominadas 

Empresas 3 e 4 – (E3) e (E4); d) Papel e Celulose, denominadas Empresas 5 e 6 – (E5) e (E6); 

e Suco de Laranja, denominada Empresa 7 (E7). 

Observação: Caso o leitor necessite de informações complementares, o autor estará a 

disposição. 
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5.3. Tratamento dos Dados  

 

O tratamento dos dados, conforme Vergara (2007), exige um método de considerável 

complexidade, para que o pesquisador possa realizar reflexões, argumentações, interpretações, 

análise e conclusões do objeto estudado. 

Para Richardson (2007), um trabalho de pesquisa deve ser planejado e executado de 

acordo com as normas requeridas para cada método de investigação.  

Para tanto, o tratamento ao problema de pesquisa se deu em duas etapas: 

a) desenvolvimento dos construtos: agilidade, confiabilidade, custos, flexibilidade, 

informação, lugar, qualidade e tempo. Neste aspecto, houve o desenvolvimento com base em 

fundamentações e nas postulações conceituais relativas à Logística e à Gestão de Logística 

Internacional. 

b) tratamento de dados: para a identificação dos aspectos e processos que foram 

encontrados a partir dos dados coletados, utilizou-se a análise do conteúdo. Segundo Bardin 

(2007),  

―A análise do conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando (sic) obter, através (sic) de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam inferir conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) dessas mensagens‖. 

  

Flores (1994), explana que:  

―A análise de conteúdo é em si mesmo uma estratégia de investigação, desenhada 

para ser aplicada a informações existentes (artigos de jornais ou revistas, publicidade, 

documentos diversos,...) baseada na codificação, que considera as categorias como 

variáveis e historicamente associada a análises de dados quantitativos‖.  
 

Ferreira (2003) a partir da abordagem de Bardin afirma que: 

 ―A análise do conteúdo é usada quando se quer ir além dos 

significados, da leitura simples do real. Aplica-se a tudo que é dito em 

entrevistas ou depoimentos ou escrito em jornais, livros, textos ou 

panfletos, como também a imagens de filmes, desenhos, pinturas, 

cartazes, televisão e toda comunicação não verbal: gestos, posturas, 

comportamentos e outras expressões culturais‖. 

 

Mason (2002), Maykut e Morehouse (1994) elucidam que, pelas entrevistas em 

profundidade, é possível obter informações que melhoram a compreensão do fenômeno em 

estudo, mediante conversas informais e não estruturadas com pessoas envolvidas no 

fenômeno.  
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Utilizou-se neste trabalho para a análise do conteúdo a técnica de análise semântica, 

que segundo Bardin (2007),  é o estudo científico do vocabulário, com aplicações de métodos 

estatísticos para a descrição do vocabulário: ela permite identificar com maior detalhe as 

citações dos participantes, utilizando indicadores que relacionam aspectos relativos às 

citações e às palavras. 

 

5.4. Unidade de Registro  

 

De acordo com Bardin (2007), a unidade de registro ―é a unidade de significação para 

codificar e corresponde ao segmento do conteúdo, visando à categorização e à contagem 

frequencial‖. A unidade de registro utilizada nesta pesquisa foi a ―palavra‖. Conforme Bardin 

(2007), a palavra não tem definição precisa em linguística, mas, para aqueles que fazem uso 

do idioma, corresponde a qualquer coisa. Contudo, uma precisão linguística pode ser 

suscitada se for pertinente. Todas as palavras do texto podem ser levadas em consideração, ou 

podem reter unicamente as palavras-chave ou as palavras-tema (symbols em inglês). 

 

5.5. Análise dos Dados da Primeira Etapa 

 

Elaborou-se o framework do Ciclo do Processo Logístico de Exportação que possui 

quatro categorias: a) negociação do pedido; b) transporte até o porto; c) despacho da 

mercadoria; d) embarque da mercadoria, baseado nas atividades que são exclusivamente 

específicas da logística internacional citadas pelos autores David e Stewart (2009). Para cada 

empresa dos setores entrevistados: açúcar, bens e equipamentos, café, papel e celulose e suco 

de laranja, foram relacionadas oito variáveis, como subcategorias para as quatro categorias, 

como segue: agilidade, confiabilidade, custos, flexibilidade, informação, lugar, qualidade e 

tempo, conforme demonstrado na Tabela  4. 
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               Tabela 4  – Framework do Ciclo do Processo Logístico de Exportação 

            

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Fonte: elaborado pela autora (2010) 

 

 

5.6. Resultados da Primeira Etapa 

 

As informações desta análise foram extraídas mediante entrevistas em profundidade, 

realizada com executivos de empresas exportadoras dos setores de: açúcar, bens e 

equipamentos, café, papel e celulose e suco de laranja, conforme demonstrado na Tabela 5. 

 

                 Tabela 5  – Características da amostra das empresas   

 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

 

Para melhor entendimento, a análise dos dados coletados ocorreu por meio de 

entrevistas espontâneas, focando estratégia competitiva, prioridades competitivas da empresa, 

competências logísticas, visando a identificar as principais variáveis de cada constructo dentro 

4 (Quatro) Categorias do Ciclo 

do Processo Logístico de 

Exportação 

8 (Oito) Subcategorias  utilizadas em todas as 

categorias 

             1) Agilidade – Christopher e Towil (2001) 

              1) Negociação do Pedido             2) Confiabilidade – Dornier et al. (2000) 

              2) Transporte até o Porto             3) Custos – Bowersox e Closs (2001), Ballou (2001) 

     3) Despacho da Mercadoria             4) Flexibilidade – Abrahamson et al. (2003) 

     4) Embarque da Mercadoria             5) Informação – Bowersox e Closs (2001) 

            6) Lugar – Dalla e Morais (2006); Ballou (1993) 

            7) Qualidade – Harrinson et al. (2003) 

            8) Tempo -  Christopher (2007) 

  

EMPRESA FUNÇÃO DOS ENTREVISTADOS SETOR CAPITAL 

Empresa  1 Gerente de Exportação Açúcar Multinacional 

Empresa  2  Coord. Exportação 
Bens e 

Equipamentos 
Nacional 

Empresa  3   Gestor Com. Exterior Café Nacional 

Empresa  4  Coord. de Exportação Café Nacional 

Empresa  5  
Coordenador de Logística Internacional 

Papel e Celulose Nacional 

Empresa  6  Gerente de Logística  Papel e Celulose Nacional 

Empresa  7  Gerente Exportação Suco de Laranja Nacional 
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do Ciclo do Processo Logístico de Exportação: 1) negociação do pedido; 2) transporte até o 

porto; 3) despacho da mercadoria e 4) embarque da mercadoria. 

 
 

                                 Tabela 6   – Negociação do Pedido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2010) 
Frequência da categoria Negociação do Pedido e subcategorias do Ciclo do Processo Logístico de Exportação 

nas empresas exportadoras dos setores de: açúcar, bens e equipamentos, café, papel e celulose e suco de laranja. 

 

 

No construto Negociação do Pedido, observa-se, na Tabela 6, que a subcategoria 

Custos é a mais citada pela maioria dos entrevistados, seguida pelas subcategorias Qualidade 

e Confiabilidade. Os autores Bowersox e Closs (2001), explicam que o desempenho dos 

custos logísticos pode ser medido em termos de valores totais como: análise do custo total, 

custo unitário, custos dos depósitos, custo como percentual de vendas, frete de entrega, frete 

de suprimentos, custos administrativos, processamento de pedidos, comparação do valor real 

com o orçado, mão de obra direta, análise da tendência de custos e rentabilidade direta do 

produto.  De acordo com  Fleury et al. (2006), a logística é hoje uma importante atividade 

econômica, contribuindo de forma significativa para estrutura dos custos da empresa. Ballou 

(2006), expõe que a logística tem uma grande importância na escala global, sendo que os 

custos logísticos são um dos fatores-chave para estimular o comércio entre países e entre 

regiões de um mesmo país.  

Durante as entrevistas, notou-se que as expressões utilizadas pelos entrevistados 

implicavam numa forte preocupação na redução de custos, visando à obtenção de uma 

margem de lucro maior para empresa:  
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Categoria              

Negociação 

do pedido 
Subcategorias 

            

  1) Agilidade 1 1 0 0 0 2 

  2) Confiabilidade 1 0 1 10 1 13 

  3) Custos 17 0 3 12 5 37 

  4) Flexibilidade 0 0 0 0 0 0 

  5) Informação 1 0 0 2 0 3 

  6) Lugar 0 0 2 2 0 4 

  7) Qualidade 1 4 9 6 2 22 

  8) Tempo 0 0 1 0 0 1 

  Total de Respostas 21 5 16 32 8 82 



117 

 

 

 

―Qualquer fragilidade logística eu perco minha margem [....]. Conhecer o consumidor 
final na outra ponta da cadeia, isso dá valor agregado para mim (empresa)‖ (E1);  

―Redução de custos é essencial aqui, é  uma questão de vida ou morte, mas também a 

continuidade‖ (E5);  

―A palavra que mais se ouve lá dentro é a redução de custos em todos os aspectos‖ 

(E6). 

 

Denota-se dos entrevistados que a relação existente com negociação do pedido e 

custos é a de que quanto menor o custo dos insumos e/ou produto, fretes nos modais 

rodoviário, ferroviário e ou marítimo, maior será a margem de lucro durante a negociação do 

pedido com o importador. Qualidade foi a segunda subcategoria mais citada.  

  
―As inovações internas ocorrem, para fazer acontecer uma qualidade, [...] porque 

quanto maior a qualidade, maior o rendimento‖ (E2);  

―Qualidade é importantíssima [...] porque quanto maior a qualidade, maior o 

rendimento‖ (E3); 

―Qualidade, isso é indiscutível. A empresa tem, no seu DNA, sempre que priorizar a 

qualidade e estar na frente da concorrência, do ponto de vista qualidade‖ (E4). 

  

Os entrevistados deixaram bem claro que a qualidade é um dos principais fatores que 

tornam a empresa mais competitiva. Evidencia-se que, segundo Harrinson et al. (2003), a 

qualidade é uma das maneiras existentes de competir e, para os exportadores sem qualidade, 

não há como ser um bom competidor no mercado, principalmente o internacional. 

 

                                               Tabela 7   – Transporte até o Porto 
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Categoria              

Transporte até 

o Porto 
Subcategorias 

            

  1) Agilidade 1 0 0 2 0 3 

  2) Confiabilidade 1 0 0 0 0 1 

  3) Custos 2 1 2 2 3 10 

  4) Flexibilidade 1 0 0 0 0 1 

  5) Informação 1 0 0 0 0 1 

  6) Lugar 2 0 0 0 0 2 

  7) Qualidade 0 0 0 0 0 0 

  8) Tempo 1 0 0 0 0 1 

  Total de Respostas 9 1 2 4 3 19 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

Frequência da categoria Negociação do Pedido e subcategorias do Ciclo do Processo 

Logístico de Exportação nas empresas exportadoras dos setores de: açúcar, bens e 

equipamentos, café, papel e celulose e suco de laranja. 
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No construto Transporte até o porto, observa-se, na Tabela 7, que a subcategoria 

Custos é novamente a mais citada pela maioria dos entrevistados, seguida pela subcategoria 

Agilidade. De acordo com Ballou (2006), os modais de transportes são os elementos mais 

importantes nos custos logísticos, para maior parte da empresa. A relação existente entre o 

transporte até o porto, e a agilidade por meio dos modais terrestres para entrega da carga no 

terminal portuário, para posterior entrega do produto ao lado do costado do navio na data 

estipulada conforme sua atracação, é fator fundamental, pois reduzirá os custos, aumentando 

margem de lucro ao produto. De acordo com os entrevistados:  

 

―O frete brasileiro é um componente de custo aberto‖; ―No frete interno, não dá para 

prever se a  soja entra competindo com o açúcar: eu perco dinheiro‖ (E1);  

―O que reduziria muitíssimo o custo de logística seria a ferrovia‖ (E6);  

―Com relação a custo, a frete, infelizmente não tenho alternativa [...] o custo Brasil é 

caro, de frete rodoviário não tem o que fazer‖ (E7).  

 

Das entrevistas realizadas, notou-se que 100% dos entrevistados utilizam o modal 

rodoviário para levar sua mercadoria da fábrica até o porto, pois segundo os entrevistados:  

 
―As rodovias estão caóticas; a logística no Brasil é um problema; o modal ferroviário 

inexiste no Brasil‖ (E5); 

 ‖A empresa trabalha só com rodoviário. Tem a ferrovia  que já foi  oferecida para 

nós, mas não está  atendendo a   contento  ainda.    Faltam muitos  ramais,  falta   

muita localidade para fazer a transição e deixar aquela composição‖ (E3);  

―Sempre rodoviário. Então, se tivesse uma forma, uma ferrovia. Eu acho que é muito 

mais barato [...] mas não tem ―(E2). 

                                                                       

                                                      Tabela 8 – Despacho da Mercadoria 
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Categoria              

Despacho da 

Mercadoria 
Subcategorias 

            

  1) Agilidade 1 0 2 1 0 4 

  2) Confiabilidade 0 0 0 0 0 0 

  3) Custos 0 0 0 0 0 0 

  4) Flexibilidade 0 0 0 0 0 0 

  5) Informação 0 0 0 0 0 0 

  6) Lugar 0 0 0 0 0 0 

  7) Qualidade 0 0 0 0 0 0 

  8) Tempo 1 0 1 1 1 4 

  Total de Respostas 2 0 3 2 1 8 

Fonte: Dados da Pesquisa (2010) 

Frequência da categoria Despacho da Mercadoria e subcategorias do Ciclo do 

Processo Logístico de Exportação nas empresas exportadoras dos setores de: 

açúcar, bens e equipamentos, café, papel e celulose e suco de laranja. 
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No construto Despacho da Mercadoria, observa-se, na tabela 8, que a subcategoria 

Tempo é a mais citada pela maioria dos entrevistados. Numa cadeia produtiva e em logística, 

o constructo Tempo é considerado uma atividade que agrega valor. Este tanto poupa custos 

para a manufatura, como gera benefícios para os clientes. O tempo ganho é um investimento 

na satisfação do cliente e na redução de custos. Nesta etapa, entendeu-se como Tempo – o 

período em número de horas que um exportador leva para despachar sua mercadoria. De 

acordo com os entrevistados:  

 

―Liberação do produto no porto pode ser feita em 24 horas‖ (E1);  

―Liberação pode ser realizada em 24 horas‖ (E3); ‖Liberação para despacho 24 

horas‖ (E4); 

―Liberação do produto, isso você pode fazer em 24 horas‖ (E5 e E6);  

―Liberação pode ser realizada em 24 horas‖ (E7).  

 

 O Brasil foi um dos países que mais avançaram no ranking de Logística, conforme 

dados do Banco Mundial (BIRD) durante o ano de 2009, que mede a capacidade dos países de 

transportar bens e conectar indústria e consumidores. Este estudo, evidenciando que a 

liberação de cargas nos portos brasileiros, principalmente se necessitar de inspeção física, está 

em média de 5 dias e meio. Ainda, o Banco Mundial (BIRD, 2009), a questão alfandegária 

que envolve eficácia e eficiência da Alfândega e controle dos documentos a serem 

despachados, foi o principal fator apontado, pois trava um avanço maior do Brasil no ranking. 

Entretanto, evidencia-se que, de acordo com a maioria dos exportadores entrevistados, o 

despacho da mercadoria está muito rápido, em média 24 horas, não sendo um entrave para a 

exportação. Vale ressaltar que o exportador (E6) por ter um grande volume embarcado via 

carga solta, tem trâmite diferente para o despacho de sua mercadoria, possuem um termo 

especial autorizado pelo porto que operam, onde dão entrada na Receita Federal da tonelagem 

total que irão embarcar em um determinado navio, indicando o nome e a viagem do navio, do 

armador e da data prevista da atracação do navio, sem a presença de carga no porto, sendo que 

despacho será realizado após o carregamento total do navio. 
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                                         Tabela 9  – Embarque da Mercadoria 
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 Categoria              

Embarque da 

Mercadoria 
Subcategorias 

            

  1) Agilidade 5 0 1 3 0 9 

  2) Confiabilidade 0 0 0 0 0 0 

  3) Custos 2 1 1 1 0 5 

  4) Flexibilidade 0 0 0 0 0 0 

  5) Informação 0 0 0 0 0 0 

  6) Lugar 1 0 0 0 0 1 

  7) Qualidade 0 0 0 0 0 0 

  8) Tempo 1 0 0 0 0 1 

  Total de Respostas 9 1 2 4 0 16 

Fonte: Dados da Pesquisa (2010) 

Frequência da categoria Embarque da Mercadoria e subcategorias do Ciclo do Processo 

Logístico de Exportação nas empresas exportadoras dos setores de: açúcar, bens e 

equipamentos, café, papel e celulose e suco de laranja. 

 

 

No construto Embarque da Mercadoria, observa-se, na Tabela 9, que a subcategoria 

Agilidade é a mais citada pela maioria dos entrevistados, seguida da subcategoria Custos. Os 

autores Christopher e Towil (2001) propõem que as empresas devem ter habilidade para 

atender inconstantes demandas de seus clientes por meio da agilidade e da resposta rápida. 

David e Stewart (2009) evidenciam que a crise da capacidade dos portos é um fator 

importante para a logística internacional, pois muitos destes operam no limite ou muito 

próximo deste limite, uma vez que existem limites para sua expansão à medida que o volume 

de cargas e tráfego aumentam, pois há uma grande dificuldade na agilidade das operações 

portuárias como espaço em terminais nas zonas primárias e secundários, calado dos portos, 

tanto para os exportadores e os armadores. De acordo com os entrevistados:  

 
―O gargalo logístico é a infraestrutura portuária, gera uma não agilidade no embarque 

do produto‖ (E1);   

―Grandes empresas estrangeiras ou brasileiras, não importa: conseguirem investir na 

infraestrutura portuária no Brasil. É uma burocracia muito surreal‖ (E5); 

―O principal gargalo para as exportações é a infraestrutura nos principais portos 

brasileiros, investimento, politicagem, congestionamento. Não ter acesso‖ (E6).  
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5.7. Conclusões -  Primeira Etapa 

 

Da pesquisa realizada, constatou-se que, no Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação, a variável mais citada pelos exportadores entrevistados foi ―Custos‖ 41,6%, 

seguido das seguintes variáveis: Qualidade 17,6%; Agilidade 14,6%, e Confiabilidade 11,2%. 

Em síntese, o estudo evidenciou a necessidade de gestão dos fatores de custos nas 

organizações, identificados ao longo da análise dos dados, denotados pela ênfase e 

intensidade das declarações dos respondentes.  

Alguns aspectos devem ser levados em consideração neste estudo, para justificar o 

constructo ―Custos‖ como a principal variável no Ciclo do Processo Logístico de Exportação: 

a) observou-se que todos os entrevistados afirmaram que a logística faz parte da 

estratégia da empresa, podendo ser utilizada como ferramenta estratégica, para que possam 

alcançar os objetivos das organizações. Entretanto, denotou-se uma grande preocupação com 

reduções de custos em todas as fases do Ciclo do Processo Logístico de Exportação, 

principalmente nas empresas com produtos de baixo valor agregado, exemplo: açúcar, papel e 

celulose. Evidenciou-se que todas as empresas têm consciência que devem explorar as 

capacidades logísticas como forma de garantir melhores resultados, tendo, como 

consequência, um melhor desempenho; 

b) denotou-se, pelas entrevistas e pelos questionários fechados aplicados, que a 

Logística deve ser conduzida de forma   que as decisões a serem tomadas estejam em sinergia 

com as decisões  da empresa, com clareza, quanto às estratégias que serão utilizadas, tendo, 

como consequência,  suas disseminações em toda a organização, pois se souberem onde a 

empresa deseja chegar para poderem traçar as estratégias  de sua logística  internacional,  

poderão  chegar ao objetivo proposto e, de acordo com Wanke (2009), uma estrutura de 

logística, quando bem utilizada, é fundamental para acomodar o crescimento da produção e 

manter a produtividade no escoamento das mercadorias, permitindo, dessa forma, com que os 

custos logísticos fiquem sob controle.  

Identificou-se, na pesquisa, ainda, que, de forma exploratória, que as empresas 

exportadoras esperam agregar valor ao nível de serviço oferecido a seus clientes,  pelas 

reduções de custos, tempo para entrega do produto e agilidade na resposta às suas 

solicitações, tendo, como objetivo, a obtenção da vantagem competitiva. 
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Evidenciou-se que as organizações, mesmo tendo uma grande preocupação com 

reduções de custos, passaram a ver a logística, de acordo com Coura (2002), como um dos 

elementos-chave na estratégia competitiva das empresas e uma parceira na agregação de valor 

ao seu produto e/ou negócio, atuando em estreita consonância com o moderno gerenciamento 

da cadeia de suprimentos para a obtenção da vantagem competitiva em seus negócios. 

 

5.8. Limitações do Método de Pesquisa – Primeira Etapa 

 

A pesquisa foi realizada somente com 7 gestores envolvidos nos setores de açúcar, 

bens e equipamentos - mecânicos, café, papel e celulose e suco de laranja, cujas  respostas às 

questões apresentadas podem conter viés pessoal. Entretanto, o autor entende que essa 

limitação, não comprometeu os objetivos, uma vez que, nessa etapa, o estudo conseguiu 

solidificar o conhecimento acessado por meio de pesquisa bibliográfica, cujos conceitos e 

premissas fundamentais foram ratificados, e direcionou os principais aspectos que se fizeram 

presentes no questionário aplicado na segunda etapa da pesquisa. 
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6. SEGUNDA ETAPA - PESQUISA QUANTITATIVA 

  

Para a segunda etapa da pesquisa de campo, desenvolveu-se pesquisa de natureza 

descritiva, do tipo quantitativo, junto aos gestores de empresas exportadoras brasileira, via 

modal marítimo, dos setores previamente escolhidos. Considerou-se esta pesquisa de natureza 

exploratória causal, porque se utilizou de vários modelos alternativos em equações estruturais 

em que foram testados e avaliados. Este argumento é validado por Joreskog e Sorbom (1993), 

ao citar as aplicações usuais da modelagem em equação estruturais: testar  um único modelo 

teórico, comparar modelos alternativos e gerar modelos plausíveis, modificados a partir do 

modelo proposto. Sendo a última situação a mais usada devido ao fato de a modelagem em 

equações estruturais ser baseada em relações causais, em que  a mudança de uma variável 

resulta em mudança de outra variável (BIDO,2011). Nesta etapa, procurou-se  analisar o 

tempo do ciclo logístico e suas correlações com  a gestão de logística de classe mundial e  a 

gestão do ciclo do processo logístico de exportação.  

 

6.1.  Instrumento de Coleta dos Dados 

 

A construção do instrumento de coleta de dados foi precedida de uma pesquisa de 

natureza exploratória, do tipo qualitativo, realizada durante os meses de  dezembro de 2009 e 

de janeiro a maio  de 2010, conforme já descrito na Primeira Etapa. 

Após a avaliação  dos resultados obtidos na Primeira Etapa,e com base em revisão 

bibliográfica,  os construtos e medidas foram validados e prosseguiu-se na primeira 

construção ou versão preliminar, do questionário que, submetido a pré-testes, permitiu a 

elaboração do questionário definitivo.  

O questionário foi composto de seis blocos. O primeiro bloco referiu-se à identificação 

do pesquisado. O segundo bloco referiu-se a dados da empresa.  O terceiro bloco versou sobre 

Características da Gestão Logística com 7 assertivas. O quarto bloco versou sobre Fluxo de 

Exportação com 1 assertiva; os demais blocos foram compostos por um conjunto de assertivas 

como segue: 
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a) O bloco 5 – com assertivas  de 1 a 53, foi solicitado ao respondente que assinalasse 

com “X”, o que, em sua opinião, expressava seu grau de concordância, que variava entre  

Discordo Totalmente (DT=1) e Concordo Totalmente (CT=6) para a respectiva assertiva, o 

que versou sobre Logística de Classe Mundial.  

O questionário aplicado, neste bloco, foi uma replicação do questionário original 

World Class Logistics  (CLM, 1995).  

A replicação  de questionários é muita bem vista no universo acadêmico.  Os autores 

Hubbard et al.(1998), afirmam que um número pequeno de estudos tem demonstrado a 

replicação e a extensão de pesquisas publicadas na disciplina de administração, trazendo 

consequências prejudiciais para o desenvolvimento do aumento do conhecimento de mesmas 

áreas. Estes autores também  confirmam sobre a necessidade de publicar mais repetições em 

especial em periódicos de gerenciamento e gerenciamento estratégicos. A meta da ciência é a  

generalização empírica ou o desenvolvimento do conhecimento. Replicações conduzidas de 

forma sistemática com extensões são de grande valia para o alcance desta meta.   

As questões dos questionários  foram estruturadas de forma que se pudesse obter do 

número de pontos para as dezessete capabilidades ou habilidades,  e quatro competências. Um 

número total foi calculado para servir como avaliação no modelo  de desempenho de 

Logística de Classe Mundial, (CLM, 1995).  

O questionário original é composto de  68 assertivas. Após uma análise profunda das 

assertivas e pré-teste,  realizado com 4 respondentes de empresas exportadoras do setor de 

açúcar, bens e equipamentos - mecânicos,  café, papel e celulose, o questionário para este 

bloco foi composto por 53 assertivas.  

b) O bloco 6 – com assertivas de 1 a 28, foi solicitado ao respondente que assinalasse 

com “X”, o que, em sua opinião, expressava seu grau de concordância, que variava entre  

Discordo Totalmente (DT=1) e Concordo Totalmente(CT=6) para a respectiva assertiva, o 

que versou sobre  o Ciclo do Processo Logístico de Exportação. 

O questionário, na íntegra, encontra-se no Apêndice (B) do presente trabalho.  
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6.1.1. Sumário das Assertivas 

 

O sumário das assertivas, bem como das variáveis relacionadas, dos blocos 5 e 6 são 

demonstrados como segue: 

a) Bloco 5 – Logística de Classe mundial, destacando as quatro competências 

logísticas que devem ser comuns entre as empresas que são top no desempenho logístico de 

classe mundial: posicionamento, integração, agilidade e mensuração, podem ser visualizados 

nos quadros 11, 12, 13 e 14, a seguir: 

1) Posicionamento: Seleção de estratégias e abordagens estruturais para um guia de 

operações, conforme demonstrado no Quadro 10. 

 

Quadro 10 -  Assertivas  sobre Posicionamento  

1) Estratégia – O estabelecimento dos objetivos financeiros, canais de distribuição, dos clientes 

e meios para alcançá-los 

 Assertivas Variáveis 

1 
A minha empresa planeja com antecedência diferentes tipos de serviços logísticos para 
atender à diversidade de clientes no mercado externo. 

Planejamento  

2 
A minha empresa analisa e implementa possíveis recomendações advindas do depto. de 
logística, como uma das bases de segmentação de clientes. 

Segmentação clientes 

3 
A estratégia de minha empresa tem sido substituída de gerenciamento de funções para o 
gerenciamento de processos. 

Gerenciamento de 
processos 

2) Supply Chain – O alinhamento de recursos logísticos por meio das alianças de canais 

4 
Minha empresa acredita que a direção estratégica, regras e o bom desempenho do 
supply chain de seus parceiros são fatores críticos para a obtenção do sucesso. 

Direção estratégica  

5 
Minha empresa segue e compartilha de forma clara e constante seus objetivos e 

expectativas comuns com os seus parceiros, dentro da cadeia de suprimentos. 

Compartilha objetivos  

6 
Em minha empresa, a melhora dos indicadores de desempenho é obtida  pela integração 
de operações com os parceiros dentro da cadeia de suprimentos 

Indicadores de desempenho 
por meio de integração.  

3) Rede de Relacionamento – A estrutura e a distribuição dos recursos físicos 

7 
Minha empresa utiliza, com sucesso, soluções logísticas para mercadorias destinadas ao 
mercado internacional baseadas em tempo, reposicionamento contínuo, resposta rápida 

e Just-in-Time com clientes e ou fornecedores. 

Soluções logísticas  

8 
Minha empresa tem conseguido reduzir o ciclo de vida do processo de seus clientes 
para o mercado externo  nos últimos 3 anos. 

Redução  ciclo de vida  

9 
Minha empresa tem empregado o relacionamento logístico como uma combinação de 
distribuição de facilidades, cross-dock, e, em especial, operações de entregas que são 
capazes de atender a todas as necessidades dos clientes. 

Relacionamento logístico  

4)  Organização – a estrutura e a sistematização  dos recursos humanos 

10 
Minha empresa utiliza a rotatividade das funções nos times de trabalhos para uma 
melhor obtenção com competências entre os funcionários 

Melhora das competências 

11 
A média gerência de minha empresa tem poder de decisão para todos os problemas de 
seu departamento. 

Poder de decisão. 

12 
Minha empresa tem reduzido a estrutura formal da organização para uma estrutura 

totalmente integrada em operações. 

 Redução estrutura formal  

13 

Minha empresa possui uma política de programas de recursos humanos para identificar, 
desenvolver e reter profissionais altamente capacitados e distribuir este conhecimento 
por meio da organização Empresa compartilha objetivos com parceiros no SCM. de 
acordo com a importância do funcionário dentro da estrutura organizacional. 

 Política de Recursos 
Humanos 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 
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2) Integração - Estabelecimento dos processos e meios de forma produtiva, conforme 

demonstrado no Quadro 11. 
 

Quadro 11   - Assertivas sobre Integração 
1) Unificação do Supply Chain – Intensidade relativa dentro do canal de distribuição 

 Assertivas Variáveis 

14 

Minha empresa desenvolve e implementa  programas de integração  das operações 

dentro da cadeia de suprimento com os clientes e/ou fornecedores com o objetivo  
de desenvolver  parcerias 

Programas de Integração 

15 
Minha empresa define claramente regras e responsabilidades com os seus clientes 
e/ou parceiros dentro da cadeia de suprimentos. 

 Definição regras claras  

16 
Minha empresa possui diretrizes para o desenvolvimento, manutenção e 
monitoramento dos relacionamentos dentro da cadeia de suprimentos. 

Diretrizes 

17 
Minha empresa opera dentro da cadeia de suprimentos com os princípios de divisão 

de ganhos, perdas e riscos com clientes e/ou fornecedores. 

Divisão de perdas e ganhos 

2) Tecnologia da Informação – O investimento em  hardware, software,  rede de relacionamento  para facilitar o 

processo e  trocas de dados 

18 
Os sistemas de informações logísticos de minha empresa estão sendo expandidos 
para inserir mais integração nas aplicações. 

Expansão sistemas de 
informações logísticas 

19 
A base de dados das operações logísticas, planejamento e operação de produção de 

minha empresa são integradas pelo sistemas de informação. 

Operações logísticas 

integradas  

20 
A informação em minha empresa é precisa, em tempo real e formatado para 
facilitar o seu uso. 

Informações fácil acesso 

3) Informação Compartilhada – O desejo de trocar dados e  informações técnicas, financeiras, operacionais e 

estratégicas 

21 
Minha empresa sempre compartilha informações operacionais entre os 

departamentos. 

Compartilhamento 

informações operacionais 

22 
Minha empresa sempre troca as informações operacionais externamente com 
clientes e/ou fornecedores previamente selecionados. 

Troca informações 
operacionais  

23 
Minha  empresa troca informações estratégicas com clientes e/ou fornecedores 
previamente selecionados. 

Troca informações 
estratégicas  

4) Conectividade – a capacidade de trocar os dados em tempo real, em um formato prático e fácil de ser utilizado 

24 
Minha  empresa tem investido em tecnologia de informação  para facilitar a troca 
de dados  dentro da organização. 

Investimentos em TI  

25 
Minha empresa tem a habilidade para compartilhar ambas as informações  
padronizada  e customizada  fora da organização com clientes e/ou fornecedores. 

Compartilhamento de 
informações padronizadas  

26 
Os funcionários de minha empresa,  assim como os fornecedores e/ou clientes, tem 
facilidade de conexão e um claro entendimento   da navegação dentro   do sistema 

de informação de sua empresa. 

 Navegação fácil  sistema de 
informação. 

5) Padronização – Estabelecimento de políticas comuns e procedimentos para facilitar o entendimento das 

operações 

27 
Minha empresa possui políticas e procedimentos de conhecimento comum para a 
padronização das operações logísticas. 

Políticas e procedimentos 
comuns  

28 
Minha empresa utiliza constantemente os padrões da indústria para troca de dados. Troca de dados com 

indústria. 

29 
As operações logísticas de minha empresa são realizadas de modo padronizado. Operações logísticas 

padronizadas. 

6) Simplificação – Modelos de Rotinas de Trabalho e Processos para aumentar eficiência e eficácia 

30 
Minha empresa tem aperfeiçoado constantemente as rotinas e processos nos 
últimos três anos. 

Rotinas e processos  

31 
Minha empresa tem conseguido  reduzir a complexidade operacional nos últimos 
três anos.  

Redução complexidade 
operacional . 

32 
Minha empresa tem conseguido reduzir a complexidade do canal de vendas nos 
últimos três anos. 

Redução  complexidade do 
canal de vendas  

7)  Disciplina – Apoio às políticas e aos procedimentos operacionais comuns 

33 
Minha empresa possui programas que reforçam a padronização do desempenho 

logístico. 

Padronização do desempenho 

logístico. 

34 A consistência de entregas de minha empresa tem aumentado nos últimos três anos. Aumento nas entregas 

35 
Minha empresa alcança constantemente o desempenho logístico estabelecido. Alcance desempenho 

logístico  

Fonte: Dados da Pesquisa (2010-2011) 
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3) Agilidade - O alcance e retenção da competitividade e sucesso dos clientes, 

conforme demonstrado no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Assertivas sobre Agilidade  

1) Relevância – A habilidade de manter o foco nas necessidades de mudanças dos clientes 

 Assertivas Variáveis 

36 
As operações logísticas de minha empresa estão focadas no 
sucesso dos clientes. 

Operações logísticas focadas clientes. 

37 
Minha empresa possui flexibilidade para atender a  todas  
solicitações de última hora de seus clientes. 

Flexibilidade  solicitações de última hora. 

38 
Minha empresa desenvolve relacionamento de negócios 
específicos para atender individualmente cada cliente nas 
transações de vendas para o mercado externo. 

Atendimento individual a cada cliente 

2) Acomodação – A habilidade de responder às solicitações específicas dos clientes 

39 
Minha empresa está apta para atender solicitações 
específicas dos clientes com soluções preplanejadas. 

Atendimento solicitações específicas 

40 
Minha empresa possui um programa de autorização 
predeterminado para atender às solicitações especiais dos 
clientes previamente selecionados. 

Programa de autorização predeterminado 

41 
A operação logística de minha empresa está sincronizada 
com o serviço de fornecedores para beneficiar os clientes. 

Operação logística sincronizada 

3)Flexibilidade – A habilidade de adaptação às circunstâncias inesperadas 

42 
Minha empresa tem reduzido a previsão da demanda   
compartilhando as informações com os clientes. 

Redução da previsão da demanda 

43 
Minha empresa tem aumentado a flexibilidade operacional 
através da cadeia de suprimentos. 

Aumento da flexibilidade operacional 

44 

Minha empresa tem desenvolvido programas para facilitar o 
postergamento de produção e/ou entrega do produto 
manufaturado ou montagem até receber a confirmação ou o 

pedido final do cliente. 

Desenvolvimento de programas para postergamento 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 
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4) Medidas de Desempenho - Monitoramento das operações internas e externas, 

conforme demonstrado no Quadro 13. 

 

Quadro 13  -  Assertivas sobre Medidas de Desempenho  

1) Medidas de Desempenho Funcionais – O desenvolvimento e a compreensão das medidas 

de desempenho funcionais 

 Assertivas Variáveis 

45 
Nos últimos três anos, minha empresa tem utilizado com 
frequência  os dados obtidos através dos indicadores de 

desempenho internos. 

Indicadores internos  

46 
Os indicadores de  desempenho logístico têm sido usados em 
minha empresa para avaliação de custos, produtividade, 
serviço ao cliente, gerenciamento de ativos e qualidade. 

Indicadores de desempenho logístico  

47 
A qualidade de informações disponíveis para a medição dos 
indicadores de desempenho em minha empresa é superior há 
três anos. 

Qualidade de informações  

2) Processos ativos – A extensão dos sistemas de medidas de desempenho dentro dos processos logísticos internos e 

externos 

48 Minha empresa utiliza custos ABC na logística Utilização custos ABC logística 

49 
Os gerentes em minha  empresa utilizam  indicadores de 
custo total para tomar decisões. 

Indicadores custo total  
 

50 
Minha empresa tem desenvolvido indicadores de 
desempenho que são utilizados através das relações da cadeia 
de suprimentos. 

Indicadores através do SCM 

   

3) Benchmarking – A comparação das métricas e processos com as melhores práticas 

51 
Minha empresa realiza o benchmarking externo com 

empresas do mesmo setor. 

Benchmarking externo  

52 
Os gerentes de minha empresa entendem os indicadores de 
desempenho logístico comparados aos grandes competidores. 

Comparação indicadores com competidores 

53 
O benchmarking de minha empresa é o melhor em práticas e 
processos. 

Benchmarking  práticas e processos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 
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b) Bloco 6 – Ciclo do Processo Logístico de Exportação, destacando as quatro fases:  

1) negociação do pedido;  

2) transporte até o porto;  

3) despacho da mercadoria;  

4) embarque da mercadoria.   

Estas quadros fases podem ser visualizadas pelos quadros 14, 15, 16 e 17, a seguir: 

1) Negociação do Pedido – negociação do produtos entre ambas as partes, exportador 

e importador, tendo como objetivo a escolha do melhor Incoterms, conforme demonstrado no 

Quadro 14. 

 

Quadro 14   - Assertivas sobre Negociação do Pedido 

 Assertivas Variáveis 

1 Em minha empresa a escolha do Incoterms  está baseada em 

reduções de custos (fabricação, transporte, embalagem, etc.) 
visando às necessidades da  minha empresa. 

Escolha Incoterms 

2 Em minha empresa, a venda de produtos ao exterior 
depende de linhas de crédito governamental 

Linhas de crédito 

3 Minha empresa investe em informatização que permite a 
integração da cadeia produtiva, reduzindo a ociosidade de 
equipamentos, o material de transporte e a mão de obra. 

Investimento em informatização  

4 Minha empresa utiliza Incoterms que atendem às 
necessidades do cliente e da minha empresa. 

Melhor forma de atendimento clientes 

5 Em minha empresa, as datas de entregas dos produtos ou 
mudanças na programação de produção são frequentemente 
comunicadas ao departamento de Vendas de Mercado 
Externo, para que o estes possam informar aos clientes 

Mudanças  datas de entregas e ou produção  

 

6 O ciclo do pedido (lead time) de minha empresa poderia ser 
menor se houvesse planejamento na programação de 
produção. 

Planejamento programação de produção 

7 O ciclo do pedido (lead time) de minha empresa poderia ser 
menor se houvesse preocupação logística para os produtos 
destinados ao exterior. 

Preocupação logística 

 

8 Em minha empresa, a receita de exportações poderia ser 

aumentada se os produtos fossem embalados de forma mais 
adequada, evitando avarias no transporte e vulnerabilidade 
do produto. 

Aumento  Receitas de Exportações 

 

9 Minha empresa utiliza a frequência de navios como uma 
ferramenta para a programação de produção 

Frequência de navios 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

2) Transporte do produto até o Porto de Embarque – escolha do melhor modal de 

transporte por parte do exportador para o envio da carga da fábrica até o porto de embarque, 

conforme demonstrado no Quadro 15. 

 

Quadro 15   - Assertivas sobre Transporte do produto  até o Porto de Embarque 

 Assertivas Variáveis 

 
10 

A frequência de navios e os bons serviços prestados 
influenciam na contratação de um armador, a fim de 
negociar contratos em  médio e longo prazos tendo como 

consequência reduções de custos. 

  Serviços dos armadores 

 

 
11 

Na minha empresa, existem programas de treinamentos 
para se obter zero de defeitos com o transporte de 
produtos. 

Zero de defeito transportes 

12 Em minha empresa, a realização de atividades da cadeia 
produtiva em locais centralizados facilita o transporte. 

Locais centralizados  

 
13 

Em minha empresa, as operações de transbordo têm 
facilitado a carga e a descarga dos produtos para 
exportação. 

Operações de transbordo 

 

 
14 

A oferta de serviços de transporte marítimo com maior 
número de origens e destinos tem reduzido o custo de 
transportes em minha empresa.   

Nr. de origens e destinos  

15 O frete interno da fábrica até o porto de embarque está 
sujeito a custos abertos 

Frete interno  

16 Em minha empresa, a escolha do modal de transporte leva 
em conta os efeitos dos impactos sobre as embalagens. 

Escolha  modal de transporte 

 
17 

Em minha empresa, a disponibilidade de contêineres 
vazios contribui para agilidade do prazo de entrega do 
produto ao cliente. 

Disponibilidade de contêineres   

 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 
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3) Despacho do Produto -  realização do despacho por parte do exportador do produto 

junto à Receita Federal, conforme demonstrado no Quadro 16. 

 

Quadro 16   -  Assertivas sobre Despacho da Mercadoria 

 Assertivas Variáveis 

 
18 

Em minha empresa, a liberação (despacho) das 
mercadorias no porto de embarque é realizada em tempo 
hábil , antes da chegada do navio. 

Despacho de mercadorias 

19 Em minha empresa,  o tempo utilizado para o despacho da 
mercadoria tem representado reduções de custos. 

Tempo para despacho 

20 Minha empresa possui um ―Termo Especial‖ autorizado 
pela Receita Federal para o despacho das mercadorias. 

Termo Especial 

 
21 

A informatização das atividades portuárias (porto sem 
papel) reduz consideravelmente o tempo para liberação 
(despacho) das mercadorias em minha empresa. 

Porto sem papel 

 
22 

Minha empresa considera que a rápida liberação do 
despacho das mercadorias é um fator agregador de valor 
em relação a custos. 

Liberação fator agregador 

Fonte: Dados da Pesquisa (2010-2011) 

 

4) Embarque da Mercadoria no navio – atividades de armazenagem do produto a ser 

exportado  no porto de embarque até sua entrega ao lado do costado do navio, conforme 

demonstrado no Quadro 17. 

 

Quadro 17     - Assertivas sobre Embarque da Mercadoria 

 Assertivas Variáveis 

23 Minha empresa possui estoques de segurança nos armazéns 
portuários no Brasil 

Estoques de segurança 

 

24 

Em minha empresa, as penalidades associadas às sobre-

estadias (demurrage, detention de contêineres, diárias de 
caminhões e trens) e  atrasos de navios podem acarretar  
problemas para a obtenção da vantagem competitiva. 

Sobre-estadias e atrasos de navios 

 

25 Minha empresa considera a dragagem portuária como um 
dos principais empecilhos para que os armadores tragam 
navios com maior capacidade. 

Dragagem portuária 

26 A perda de produtividade no embarque das mercadorias nos 

navios em minha empresa está relacionada diretamente às 
regulamentações das funções portuárias (conferentes, 
estivadores, etc.) 

Perda de produtividade no embarque  

 

 
 
27 

A perda de produtividade no embarque das mercadorias nos 
navios em minha empresa está relacionada diretamente à 
infraestrutura dos portos, à falta de armazéns, aos 
equipamentos portuários, ao acesso rodoviário e/ou 

ferroviário, etc. 

Infraestrutura  portos 

 

 
28 

A informatização das atividades portuárias (porto sem 
papel) reduz consideravelmente o tempo de estadia dos 
navios nos portos, agilizando a entrega dos produtos aos 
clientes de minha empresa. 

Informatização portuária 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 
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6.2.População, Amostra e Sujeito da Pesquisa 

 

Definido o questionário, escolheu-se uma amostra das empresas exportadoras 

brasileiras, via modal marítimo, dos setores de: açúcar, bens e equipamentos, café, carne, 

papel e celulose, suco de laranja e soja. Em função do sigilo solicitado pelos respondentes, 

conforme manifestação dos entrevistados que participaram  da primeira fase, conforme já 

citado na primeira etapa, nesta segunda etapa o pesquisador também manterá  os nomes dos 

respondentes e empresas em sigilo.  

Observação: Caso o leitor necessite de informações complementares, o autor estará à 

disposição. 

A escolha da amostra para a coleta foi por conveniência e acessibilidade, sendo 

estabelecida com o auxílio dos dados do Catálogo dos Exportadores Brasileiros (2010), da  

Confederação Nacional das Indústrias – CNI. Optou-se  pela classificação do porte da 

empresa pela definição do faturamento anual, classificados por produto e por faixa de 

exportação, onde, nesta pesquisa, foi utilizada a faixa de exportação  de US$10 a 50 milhões.  

O Catálogo dos Exportadores Brasileiro é altamente representativo para  setor exportador 

brasileiro, reúne mais de 10 mil empresas exportadoras, que responderam por mais de 90% do 

total de exportações do país no período 2008/2009, e é mantido pela CNI e pela Rede CIN.  

Utilizaram-se, os dados da ABEF – Associação Brasileira dos Exportadores de Frango, 

ABIEC – Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, BRACELPA -  

Associação Brasileira de Celulose e Papel,   CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café 

do Brasil, auxílio este ocorrido por meio do conhecimento do pesquisador com profissionais 

dos setores selecionados, assim como  ajuda de outros colegas profissionais.    

 

6.3. Tratamento  dos Dados 

 

Os dados foram tratados pelas técnicas da estatística de interdependência, devido ao 

fato de terem sido analisadas um só conjunto de variáveis por vez, por meio da  análise 

fatorial. 

A análise fatorial, segundo Hair Jr. et al. (2006), é uma técnica multivariada, em que o 

pesquisador pode sintetizar as informações de um grande número de variáveis em um número 

bem menor de variáveis ou fatores. Mediante a identificação de relações latentes    (não 
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facilmente identificadas) e a combinação de variáveis em alguns fatores, a análise fatorial 

simplifica a compreensão dos dados. 

Segundo Kerlinger (2007), um dos mais poderosos métodos já inventados para reduzir 

a complexidade de variáveis para a obtenção de uma maior simplicidade é a análise fatorial, 

sendo que ele complementa, afirmando que ―análise fatorial é um método analítico para 

determinar o número e natureza das variáveis subjacentes a um grande número de variáveis 

ou medidas‖. 

As variáveis subjacentes mencionadas, nesta pesquisa, são chamadas de variáveis 

latentes. Sendo assim, a estatística descritiva análise fatorial: 

a)  exploratória foi utilizada para validação das medidas e escalas; 

b) confirmatória foi utilizada para comparar a validação da medida e escala 

relacionadas ao construtos: posicionamento, integração, agilidade, medidas de desempenho, 

negociação do pedido, transporte até o porto, despacho da mercadoria e embarque no navio. 

Os softwares SPSS 13.0 e o SmartPLS2.0.M3, Ringle et al. (2005),   ajudaram no 

tratamento dos dados estatísticos. 

 

6.4. Limitação da Pesquisa 

 

Nesta segunda fase da pesquisa, assim como a primeira fase da pesquisa, o número de 

participantes foi reduzido, tendo observado as seguintes limitações: 

a) a amostra utilizada concentrou-se no universo de exportadores com faturamento 

anual acima de R$50 milhões de reais, que exportam seus produtos somente via modal 

marítimo,  não representando o universo total dos exportadores brasileiros. Contataram-se 

algumas empresas com faturamento abaixo do R$50 milhões de reais, entretanto somente 5 

empresas responderam o questionário. O autor detectou que o retorno do não preenchimento 

do questionário, deve-se ao pouco  conhecimento nas áreas de logística  e logística de classe 

mundial, não tendo sido levado em consideração na coleta de dados da pesquisa.  

b) muitas empresas, especialmente as de grande porte, por confidencialidade dos 

dados não puderam responder à pesquisa. 
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6.5. Análise dos Dados   

 

As fontes de coleta de dados foi realizada por meio de questionários, enviados durante 

os meses: de junho a  dezembro de 2010 e janeiro e fevereiro de 2011. O pesquisador utilizou 

vários meios para identificar os profissionais, a partir das seguintes áreas: Comercial de 

Exportação, Operacional de Exportação e ou Logística Internacional, como segue: 

a) contato, mediante sites das associações de cada setor das empresas exportadoras, em 

que se obteve como  resposta que os nomes das empresas para pesquisa  se encontravam no 

site de cada associação; 

b) pesquisa por meio de  banco de dados do Catálogo dos Exportadores Brasileiros e 

das associações de cada setor, foi realizada via  contato telefônico para identificação da área e 

nomes dos profissionais,  assim como  para  apresentação  do projeto de pesquisa e para saber 

se poderia enviar o questionário. Por este meio, foram realizados 254 telefonemas. Nesta fase,  

36 respondentes já sinalizaram que não seria necessário enviar o questionário, pois não 

poderiam responder, devido a diversas razões, sendo as mais citadas: 1) a empresa não 

autoriza; 2) a falta de tempo devido a muitas viagens, 3) a exportação só ocorre via Rodovia. 

Foram enviados, por e-mail, um total de  218 questionários; 

c) contato  com a ABIMAQ  - Associação Brasileira da Indústria e Máquinas e 

Equipamentos, onde foi enviada a proposta, o estudo e o questionário via e-mail. Esta 

associação, após um determinado período, informou que enviou o questionário a 30 

associados, mas nenhum respondeu a pesquisa. 

d) relacionamento e auxílio de colegas e  outros profissionais, foram enviados via e-

mail  50 questionários; 

e) visita a colegas e outros profissionais a seus escritórios ou participações do 

pesquisador em seminários, foram  entregues em mão 40 questionários, impressos. 

Vale salientar que nenhum questionário foi enviado via correio, por solicitação dos 

respondentes, alegando que o envio eletrônico seria bem mais rápido, assim como   teriam 

uma melhor visualização do questionário no momento  de sua  resposta. Desta forma foram  

enviados,  no  total, de  338 questionários. Do total destes 338 questionários distribuídos 

(entre mensagens eletrônicas e entregues em mão), em sete meses de acompanhamento,   

apesar de constante insistência com a maioria das empresas,  telefonando, dando um prazo 
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maior  e solicitando respostas a todos, foram respondidos  apenas  64  questionários, 

possibilitando um retorno 18,9%.  

Após triagem inicial, 8 questionários foram descartados pelos seguintes motivos: a) 

respondentes mostraram erros contínuos no preenchimento; b) respondentes enviaram 

questionários incompletos, faltando preenchimento em vários campos; c) respondentes não 

preencheram os blocos 5 - Logística de Classe Mundial, e 6  - Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação. Realizada a apuração, foram considerados, como  válidos,  56 questionários ou 

seja, 16,6% do total enviado.   

O passo seguinte foi realizar a codificação dos dados, tabulados e digitados nos 

softwares estatísticos SPSS-13 e SmartPLS 2.0M3 Ringle et al. (2005), para que houvesse 

uma maior facilidade e exatidão na verificação das inter-relações entre dados e possibilitasse 

resultados significativos para as deduções racionais  e interpretações, tendo como base o 

objetivo geral e objetivos específicos formulados para esta pesquisa. 
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6.6.  Estatística Descritiva 

 

6.6.1. Características Gerais dos Respondentes e Empresas 

 

As características da amostra com relação aos respondentes e a empresa são descritas a 

seguir:   

 

a) Área de Atuação dos Respondentes 

 

                             Tabela 10 – Área de Atuação dos Respondentes 

Áreas 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Vendas Mercado Externo 17 30,3% 

Logística Mercado Externo 35 62,5% 

Outros 4 7,2% 

 Total 56 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação à área de atuação dos respondentes: 30,3% trabalham na área de Vendas 

Mercado Externo: 62,5% trabalham na área de Logística Mercado Externo;  os restantes 7,2% 

trabalham em áreas diversas como:  Comercial Interno/Externo, Logística Interno e Externo, 

Operacional de Exportação e Suprimentos. Este resultado denota que 92,8% dos respondentes 

são de áreas ligadas ao Mercado Externo. 
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b) Função na Empresa 

                             Tabela 11 – Função na Empresa 

Função na Empresa 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Diretor 2 3,5 

Gerente 19 33,9 

Coordenador 22 39,3 

Analistas Pleno/Sênior 13 23,3 

Total 56 100 
 

  

                                     Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

   

Com relação à função dos respondentes na empresa e o tempo na função: 3,5% são 

Diretores; 33,9%, Gerentes; 39,3%, Coordenadores; 23%, Analistas Pleno/Sênior, e 23,3% 

outras funções como: Assistentes de Exportação e Importação, Supervisores de Logística e 

Exportação. Este resultado denota que 73,2% dos respondentes possuem cargos de Gerentes e 

Coordenadores. 

 

c) Tempo na Função 

Tabela 12 – Tempo na Função 

Tempo na Função 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

1 a 5 anos 25 44,6% 

6 a 10 anos 20 35,7% 

11 a 15 anos 5 8,9% 
20 a 25 4 7,1% 

30 a 37 2 3,2% 

Total 56 100 

                                               Fonte: Dados da pesquisa ( 2010-2011) 

 

 Com relação ao tempo na função dos respondentes: a) 1 a 5 anos – 44,6%; b) 6 a 10 

anos – 35,7%; c) 11 a 15 anos – 8,9%; d) 20 a 25 anos – 7,1%; e) 30 a 37 anos – 3,2%. Este 

resultado denota que 54,9% dos entrevistados possuem mais que 6 anos, atuando na função, 

portanto, com um vasto conhecimento das práticas utilizadas na área de Comércio Exterior. 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

d) Tempo de Empresa 

Tabela 13 – Tempo de Empresa 

Tempo de Empresa 

 
Frequência 

Absoluta Relativa (%) 

1 a 5 anos 27 48,2% 

6 a 10 anos 17 30,3% 

11 a 15 anos 3 5,3% 

16 a 20 3 5,3% 

21 a 25 6 10,7% 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação ao tempo de empresa dos respondentes:   a) 1 a 5 anos  -  48,2%; b) 6 a 

10 anos – 30,3%; c) 11 a 15 anos  5,3%; d) 16 a 20 anos – 5,3%, e) 21  a 25 anos – 10,7%. 

Este resultado denota que 48,2% dos respondentes estão na empresa há pouco tempo, cerca de  

1 a  5 anos. 

 

f) Formação Superior 

Tabela 14  - Formação Superior 

Formação Superior              Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Administração 35 62,5 

Administração com ênfase em Comex 5 8,9 

Engenharia 4 7,2 

Outros 12 21,4 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação à formação superior dos respondentes:  62,5%  são de Administração; 

8,9%, em Administração com ênfase em Comércio Exterior; 7,2%, Engenharia; 21,4%,  em 

outras faculdades como Administração com ênfase em Comércio Exterior, Direito, Ciências 

Contábeis, Matemática Aplicada a Negócios, Tradutor, Tecnólogo e Letras. Este resultado 

denota que 71,4% dos respondentes têm sua formação acadêmica na área de Administração. 
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6.6.2. Perfil das empresas 

 

Esta pesquisa optou pela classificação do porte da empresa, observando a definição do 

faturamento anual, conforme dados estatísticos do Catálogo dos Exportadores Brasileiros dos 

anos de 2008/2009 (CNI,2010), classificados por produto e por faixa de exportação, sendo 

que esta pesquisa se utilizou da faixa de exportação de US$10 a 50 milhões.     

 

1) Setor  das empresas  respondentes 

 A Tabela 15   abaixo apresenta um resumo das empresas participantes com relação ao 

setor dos respondentes. 

             

Tabela  15  - Setor das empresas respondentes 

 Setor 

 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Açúcar 8 14,30 

Bens e Equipamentos 15 26,80 

Café 9 16,10 

Carne 12 21,40 

Papel e Celulose 10 17,90 

Soja 2 3,60 

 Total 56 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

 O setor de bens e equipamentos – mecânicos,  foi o que teve maior participação com 

15 empresas respondentes, correspondendo a 26,80%; seguido pelos setores de carne, com 12 

empresas 26,8%; setor de papel e celulose, com 10 empresas, correspondendo a  17,9%; setor 

de  café com 9 empresas, correspondendo a 16,10%; setor de açúcar, com  8 empresas, 

correspondendo a14,3%;  e setor de  soja, com  2 empresas, correspondendo a 3,6%.  
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2) Principais países importadores 

A Tabela  16  abaixo apresenta um resumo dos principais países importadores. 

 

Tabela 16 - Principais países importadores 

 Países Importadores 

 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Alemanha 14 6,8% 

China 12 5,8% 

Estados Unidos 12 5,8% 

Itália 11 5,3% 
Japão 11 5,3% 

Hong Kong 9 4,4% 

Rússia 9 4,4% 

África do Sul 8 3,9% 

Bélgica 8 3,9%    

França 8 3,9% 

Angola 8 3,9% 

Holanda 8 3,9% 

Outros 91 44,2% 

Total 206 100%           

Fonte: Dados da Pesquisa (2010-2011) 

 

Foram mencionados pelos respondentes 61 países, com 206 citações, como principais 

importadores de seus produtos: Alemanha com 6,8%; China, 5,8%; Estados Unidos, 5,8%;  

Itália, 5,3%; Japão, 4,8%; Hong Kong, 4,4%;  Rússia, 4,4%;  África do Sul, 3,9%; Bélgica, 

3,9%; França, 3,9%; Angola, 3,4%; Holanda, 3,4%; perfazendo um total de 55,8%.  Os 44,2% 

restantes estão divididos em diversos países, como: Arábia Saudita, Austrália, Canadá, etc. 

Denota-se que a Alemanha é o principal país importador, com  6,7%; seguido da China com 

5,8%,  e dos Estados Unidos,  5,8%. 
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3) Principal Porto Utilizado 

A Tabela  17  abaixo apresenta um resumo dos principais portos utilizados pelos 

respondentes para exportação de seus produtos. 

 

Tabela 17  – Principal Porto Utilizado 

 Principal porto de embarque 

 

             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Santos 27 48,3% 

Paranaguá 4 7,1% 

Rio Grande 4 7,1% 

Outros 37 37,5% 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação ao principal porto para embarque dos produtos destinados à exportação, 

48,3% dos respondentes só utilizam o  porto de Santos; 7,1% dos respondentes só utilizam o 

porto  de Paranaguá, e,  7,1% dos respondentes só utilizam o  porto de Rio Grande. Os 37,5% 

restantes correspondem a vários portos, como: Antonina, Imbituba, Itacoatiara, Itajaí,  

Maceió, Munguba, Navegantes, Portocel, Porto Velho, Rio de Janeiro, Salvador, Santarém, 

São Francisco do Sul e Vitória.   

 

4) Mercado Consumidor Prioritário 

A Tabela 18 abaixo demonstra o mercado consumidor prioritário dos produtos 

produzidos pelas empresas dos respondentes. 

 

Tabela 18  - Mercado Consumidor Prioritário 

 Mercado Consumidor Prioritário 

 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

100%           Mercado Externo 9 16,1%  

40% a 95%  Mercado Externo 31 55,4%  

5% a 90%    Mercado Interno 16 28,5%  

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação ao mercado consumidor prioritário, 55,4% dos respondentes destinam 

seus produtos para o mercado externo seguido de  16,1% dos respondentes  que destinam toda 

a sua produção para o mercado externo. Denota-se, pelos dados demonstrados, que mesmo 
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com o aquecimento do mercado interno no ano de 2009 e a valorização do real,  para 71,6% 

dos respondentes, a  produção dos produtos são destinadas para vendas no mercado externo. 

            

5) Maior parte do Capital 

A Tabela 19 abaixo demonstra o principal Capital das empresas. 

 

                                Tabela 19  – Maior parte do Capital 

 Maior Parte do Capital 

 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

100%  Nacional 36 64,3% 

100% Multinacional 12      21,4% 

Outros 8 14,3% 

Total 56 100% 

                                                Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

6) Número de empregados 

A Tabela 20 abaixo demonstra o número de empregados de cada empresa respondente. 

 

                              Tabela 20 – Número de Empregados 

 Número de Empregados 

 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Menos de 50 empregados 5 8,9% 

Entre 51 a 200 empregados 7 12,5% 

Entre 201 a 500 empregados 11 19,6% 

Acima de 500 empregados 33 58,9% 

Total 56 100% 

                                          Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Empresas com menos de 50 empregados correspondem a 8,9%; entre 51 a 200 

empregados, 12,5%; entre 201 a 500 empregados, 19,6%; acima de 500 empregados, 58,9%. 

Este resultado demonstra que  58,9% dos respondentes pertenciam a grandes empresas. 
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7) Faturamento anual das empresas 

A Tabela 21  demonstra o faturamento anual das empresas pesquisadas. 

 

                                    Tabela 21 – Faturamento Anual da empresa 

Faturamento Anual 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Abaixo de R$ 50 milhões de reais 5 8,9% 

Entre R$51 a R$ 200 milhões de reais 14 25,0% 

Entre R$ 201 a R$ 500 milhões de reais 14 25,0% 

Acima de R$ 500 milhões de reais 23 41,1% 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com um faturamento anual abaixo de R$ 50 milhões de reais, correspondem a  8,9%; 

entre R$ 51 a R$ 200 milhões de reais, 25,0%; entre R$201 a R$500 milhões de reais, 25,0%; 

acima de  R$ 500 milhões de reais, 41,1%. Este resultado demonstra que 41,1% das empresas 

possuem faturamento acima de R$ 500 milhões de reais. 

 

8) Continuidade da exportação 

A Tabela 22  demonstra se as empresas pesquisadas possuem uma continuidade em 

suas exportações. 

  

                                      Tabela 22 – Continuidade das Exportações 

Continuidade das exportações 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Exportação Contínua – Sim 54 96,4%% 

Exportação Contínua – Não 2 3,6% 

Total 56 100% 

                                                     Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação à continuidade das exportações, 96,4% dos respondentes confirmaram 

que as exportações nas empresas as quais trabalham são contínuas. 
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9) Participação (%) das exportações no faturamento anual das empresas em 2009 

A Tabela 23 demonstra a participação (%) das exportações no faturamento anual das 

empresas durante o ano de 2009. 

 

           Tabela 23 – Participação (%) das exportações no faturamento anual 2009 

 Participação (%) das exportações no faturamento anual 2009 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Menos de 25% 16 28,6% 

Entre 26% a 50% 10 17,8% 

Entre 51% a 75% 18      32,2% 

Acima de 75% 12 21,4% 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação à participação em (%) das exportações no faturamento anual de 2009 ,  as 

empresas com menos de 25% correspondem a  28,6% dos respondentes;  entre 26% a 50%  

das empresas, 30,4% dos respondentes;  entre 51% a 75, tem-se 19,6% dos respondentes; e,  

acima de 75%,  21,4% dos respondentes. Este resultado demonstra que 53,6% dos 

respondentes confirmaram que a participação em (%) das exportações no faturamento anual 

de 2009 foi superior a 50%.    

 

10) Tempo que a empresa exporta 

A Tabela 24 demonstra o tempo (período em anos)  que a empresa exporta seus 

produtos. 

 

                                     Tabela 24 – Tempo que a empresa exporta 

 Tempo que a empresa exporta 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Menos de 5 anos 6 10,7% 
Entre 5  a 10 anos 10 17,9% 

Acima de 10 anos 40 71,4% 

Total 5176 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação ao tempo que a empresa exporta seus produtos, menos de 5 anos 

corresponde a 10,7% dos respondentes; entre 5 a 10 anos, 17,9% dos respondentes; e ,acima 

de 10 anos, 71,4% dos respondentes. Este resultado demonstra que as empresas já  exportam 

seus produtos para o mercado externo há mais de 10 anos. 
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6.6.3. Características da Gestão Logística Internacional 

 

1) Incoterms Utilizados 

A Tabela  25 demonstra os Incoterms utilizados pelas empresas exportadoras. 

 

                                Tabela 25 – Incoterms Utilizados 

 

 

 

 

                                  Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação aos Incoterms mais utilizados para vendas das mercadorias com destino 

ao mercado externo, 48,2% dos respondentes utilizam o Incoterms CIF (Custo, seguro e frete 

ou Cost and Freight);  7,1% dos respondentes utilizam o Incoterms CFR (Custo e Frete ou 

Cost and Freight); e  44,6% dos respondentes utilizam o Incoterms FOB (Livre a Bordo ou 

Free on Board). Denota-se, pelos resultados demonstrados, que 55,3% dos respondentes, no 

que tange  à contratação do navio para embarque da mercadoria até o porto de destino é de 

responsabilidade do exportador. Deve-se salientar que 44,6% dos respondentes vendem suas 

mercadorias no Incoterms FOB (Livre a Bordo ou Free on Board), onde a responsabilidade  

de  contratação do navio,  a partir do porto de embarque, é por conta do importador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incoterms utilizados 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

CIF 27 48,2 

CFR 4 7,1 

FOB 26 44,6 

 

56 100% 



146 

 

 

 

2) Acondicionamento das cargas nos porões do navio 

A Tabela 26 demonstra o acondicionamento das cargas para embarque  nos porões  

dos navios. 

 

                  Tabela 26 -  Acondicionamento das cargas nos porões dos navios  

 Acondicionamento das cargas no porão do navio 

 

             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Embarque somente via Carga solta 4 7,1% 

Embarque somente via  Container  20‖padrão 7 12,6% 

Embarque somente via Container  40‖ padrão 4 7,1% 

Embarque somente via Container 40‖refrigerado 4 7,1% 

Outros 37 66,1% 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação ao acondicionamento das cargas nos porões dos navios: 7,1% dos 

respondentes só embarcam os  produtos via carga solta; 12,6%  dos respondentes só 

embarcam seus produtos em contêineres de 20‖ padrão; 7,1% dos respondentes só embarcam 

os produtos em contêineres de 40‖padrão;  7,1% dos respondentes só embarcam seus 

produtos em contêineres de 40‖ refrigerados. Os restantes, os que correspondem a 66,1% 

embarcam seus produtos de várias formas: carga solta, contêineres de 20‖ padrão, contêineres 

de 40‖padrão, contêineres de 20‖refrigerados, contêineres de 40‖ refrigerados e contêineres 

flat rack. Este resultado denota que  66,1% das empresas respondentes estão buscando uma 

melhor otimização para embarque de seus produtos, utilizando vários modos de 

acondicionamento de carga para embarque de seus produtos nos porões dos navios. 
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3) Modal utilizado até o porto 

A Tabela 27 demonstra o modal que os exportadores utilizam para levar seus produtos 

até o porto de embarque. 

 

                                                 Tabela 27 – Modais Utilizados 

 Modais Utilizados 

 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Rodoviário 100% 41 73,2% 

Ferroviário 100% 1 1,8% 

Rodovia e Ferrovia 11 19,6% 

Rodovia e Cabotagem 1 1,8% 

Rodovia/Ferrovia e Hidrovia 2 3,6% 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação aos modais utilizados para o transporte dos  produtos aos portos de 

embarque, 73,2% utiliza somente o modal rodoviário; 1,8% utiliza somente o modal 

ferroviário; 19,6% utilizam a intermodalidade, entre: a) modais rodoviário e ferroviário 

corresponde a 19,8%; b) Rodovia e Cabotagem, 1,8%; c) Rodovia/Ferrovia e Hidrovia 3,6%. 

Este resultado demonstra que o modal rodoviário continua sendo o mais utilizado para o 

transporte das mercadorias.  

 

4) Número de modais utilizados 

A Tabela 28  demonstra o número de modais que os exportadores utilizam para levar 

seus produtos até o porto de embarque. 

 

                          Tabela 28 - Número de Modais Utilizados 

Número de Modais Utilizados 

 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Um  (1) modal   de transporte 42 75,0% 

Dois (2) modais de transportes 12 21,4% 

Três (3) modais de transportes 2 3,6% 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

    

Com relação ao número de modais de transportes utilizados para enviar as mercadorias 

até o porto de embarque, 75,0% utilizam somente um modal de transporte, 21,4% utilizam 



148 

 

 

 

dois modais de transporte, e 3,6% utilizam três modais de transportes. Este resultado 

demonstra que a intermodalidade ainda não é muito utilizada. 

 

5) Shipping Terms Utilizados (tabela e comentários) 

A Tabela 29 demonstra os shipping terms utilizados pelos exportadores na contratação 

dos navios. 

 

                                         Tabela 29 - Shipping Terms Utilizados 

 Shipping Terms mais utilizados 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

F.L.T     50 a 100% 27 48,2 

FISLO   70 a 95% 3 5,3 

FIOS      80% 1 1,7 

Exportador não contrata navio 25 44,6% 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação ao tipo de shipping terms utilizado para contratação do navio, 48,2% dos 

respondentes utilizam o shipping terms F.L.T. (Full Liner Terms ou Liner Terms), onde o 

carregamento e o descarregamento da carga ficam por conta do armador, inclusos no frete; 

5,3% utilizam o shipping terms FISLO (Free in stowage liner out), onde o carregamento da 

carga é por conta do exportador e a descarga é por conta do armador inclusa no frete, e 

somente 1,7% dos respondentes utilizam o shipping terms FIOS (Free in out stowage), onde o 

carregamento e o descarregamento da carga no navio é por conta do exportador. Estes dois 

últimos shipping terms são muito utilizados para carregamento de carga solta. Deve-se 

salientar que 44,6% dos respondentes não contratam navio, pois realizam suas vendas no 

Incoterms FOB (Free on board), onde a contratação do navio,  desde o porto de embarque 

fica por conta do importador. Este resultado demonstra que o shipping terms mais utilizado é 

o F.L.T.(Full Liner Terms ou Liner Terms), deixando para o armador todas as de 

carregamento e descarregamento da carga no navio. 
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6) Canal de Exportação 

A Tabela 30 demonstra o canal de exportação mais utilizado pelos exportadores para 

despacho de seus produtos.   

 

                                  Tabela  30 – Canais de Exportação 

 Canal de Exportação 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Canal Verde  de 70 a 100% 54 96,4 

Canal Verde de 50 a 60% 2 3,6 

Total 56 100% 

                                                            Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação ao canal de exportação, observa-se que, para 96,4% dos respondentes,   o 

despacho da mercadoria sempre cai no canal verde. Denota-se, pelos dados demonstrados, 

uma grande  agilização por parte da empresa nos  seus processos de despachos. 

 

7) Tipos de Armazéns 

A Tabela 31 demonstra os tipos de armazéns utilizados pelos exportadores. 

 

                                               Tabela 31 – Tipos de Armazéns 

 Tipos de Armazéns 
             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Zona Primária 26 46,4 

TRA 14 25,0 
REDEX 10 17,9 

EADI 6 10,7 

Outros 1 1,8 

 

56 100% 

                                                Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Denota-se, pela Tabela 31, que 46,4% dos respondentes utilizam recintos alfandegados 

na zona primária para o armazenamento das mercadorias com destino à exportação antes do 

embarque no navio, seguido de 25,0% dos respondentes que utilizam terminais 

retroportuários alfandegados (TRA).  Denota-se, pelos dados demonstrados, que a maioria, 

46,4% , das empresas possuem concessão de armazéns na zona primária. 
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6.6.4. Fluxo de exportação 

A Tabela 32 demonstra o tempo do ciclo logístico para a exportação dos produtos, 

desde a negociação do pedido até a entrega no costado do navio. 

 

Tabela 32 – Fluxo de exportação 

 Fluxo de Exportação 

 (tempo estimado  em dias) 

             Frequência                             

Absoluta Relativa (%) 

Negociação do pedido  13 65,0 

Transporte da fábrica até o porto 2 10,0 

Despacho da mercadoria 2 10,0 

Embarque da mercadoria para o navio 3 15,0 

Total 20 100% 

                                              Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Com relação ao fluxo de exportação, o tempo médio em dias que melhor corresponde 

à situação da empresa, de acordo com as fases do ciclo do processo logístico de exportação:  

1) Negociação do pedido, segundo os respondentes, tem em média, 13 dias; 2) Transporte até 

o porto tem, em média, 2 dias; 3) Despacho da Mercadoria tem, em média, 2 dias; e 4) 

Embarque da mercadoria para o navio, isto é, recebimento desta no porto, armazenagem e 

entrega  ao lado do navio, em média, 3 dias. Denota-se, pelos dados demonstrados, na Tabela 

32, que a Negociação do pedido é a  fase do Ciclo do Processo Logístico de Exportação, onde 

as  empresas dispensam, um tempo maior, pois,  nesta fase, negocia-se o Incoterms, valor da 

mercadoria e a delimitação de  todas as responsabilidades  que serão por conta do exportador 

e do importador, tendo sido o tempo médio do Fluxo de Exportação de 20 dias (estimado em 

dias).  
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6.6.5. Logística de Classe Mundial 

A Tabela 33 demonstra as competências e as habilidades do modelo de Logística de 

Classe Mundial (CLM, 1995). 

 

Tabela 33 -  Logística de Classe Mundial - Competências e Habilidades 

Posicionamento                      Integração                                      Agilidade                   Mensuração 

Estratégia                                Unificação do Supply Chain           Relevância                  Medidas Funcionais 

Supply Chain                          Tecnologia de Informação              Acomodação               Processos ativos 

Rede de Relacionamento        Informação Compartilhada             Flexibilidade              Benchmarking 
Organização                            Conectividade                                

                                                Padronização 

                                                Simplificação 

                                                Disciplina 

Fonte: Baseado em  Goldsby e Stank (2000) 

 

Quatro competências logísticas segundo, CLM (1995), devem ser comuns entre as 

empresas que são top no desempenho logístico de classe mundial, sendo elas: 

posicionamento; integração; agilidade;  e mensuração.  
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a) POSICIONAMENTO – forma de competição utilizada pela empresa, tipo de 

serviço oferecido, segmento de consumidores-alvo e a comparação à oferta dos concorrentes. 

Posicionamento é uma seleção de estratégias e abordagens estruturais para um guia de 

operações, sendo suas habilidades, como segue: 

 

1) Estratégia  

A Tabela 34 demonstra os estabelecimentos dos objetivos financeiros, canais de 

distribuição dos clientes e meios para alcançá-los. 

 

Tabela 34 - Estratégia 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 
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] 
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a 

M
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ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q1 Planejamento 1,8 1,8 7,1 30,4 32,1 26,8 4,7 1,10 0,23 5 5,0 

B5q2 Análises logísticas 1,8 7,1 12,5 23,2 37,5 17,9 4,4 1,23 0,28 5 5,0 

B5q3 
Gerenciamento 

Processos 
7,1 3,6 12,5 32,1 33,9 10,7 4,1 1,29 0,31 5 5,0 

Média Geral 18,4 81,6 4.4 1,21 0,27 5 5,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 34, que 81,6% dos respondentes concordaram que as 

empresas dão muita importância  ao planejamento com antecedência de diferentes tipos de 

serviços logísticos, análise e implementação de recomendações, advindas do departamento de 

logística e a substituição de gerenciamento de funções para gerenciamento de processo, como 

seleção de estratégias para um melhor posicionamento, como Estratégia para o 

estabelecimento dos objetivos financeiros, canais de distribuição e meios de alcançá-los,   

tendo obtido a média 4,4; o Desvio Padrão de 1,21; a Variação de 0,27; a Moda de 5 e a       

Mediana de 5,0.  
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2) Supply Chain  

A Tabela 35 demonstra o alinhamento de recursos logísticos por  das alianças de 

canais do ―Supply Chain‖. 

 

Tabela 35 – Supply Chain 

 

ASSERTIVAS 
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DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q4 Direção 

Estratégica 
0 3,6 8,9 16,1 35,7 35,7 4,91 1,10 0,22 

 

5 5,0 

B5q5 Compartilha 

objetivos 

0 3,6 12,5 25,0 41,1 17,8 4,57 1,04 0,23 5 5,0 

B5q6 Indicadores  de 

desempenho 

5,4 1,8 17,9 26,7 32,1 16,1 4,27 1,28 0,29 5 4,0 

  Média Geral 17,9 82,1 4,58 1,14 0,25 5 4,6 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 35, que 82,1% dos respondentes concordaram que o 

alinhamento de recursos logísticos ocorre pelas alianças de canais, no supply chain pela 

direção estratégica, regras e bom desempenho deste com seus parceiros, destacando serem 

estes os fatores críticos para a obtenção de sucesso.  O compartilhamento, de forma clara e 

constante de seus objetivos e expectativas comuns, também foi destacado como uma forma de  

melhora dos indicadores de performance,  pela integração de operações com parceiros dentro 

da cadeia de suprimento, obtendo-se  Média Geral  de 4,58; Desvio Padrão de 1,14; Variação 

de  0,25;  Moda de 5 e Mediana de 4,6. 
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3) Rede de Relacionamentos  

A Tabela 36  demonstra a estrutura e a distribuição dos recursos físicos. 

 

Tabela 36 – Rede de Relacionamentos 

 

ASSERTIVAS 
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M
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DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

B5q7 Soluções 

logísticas 

3,6 8,9 19,6 17,9 30,4 19,6 4,21 1,39 0,33 5 4,5 

B5q8 Redução  ciclo 

de vida 

1,8 7,1 16,1 26,8 39,3 8,9 4,21 1,15 0,27  5  4,0 

B5q9 Relacionamento 

logístico 

3,6 5,4 17,8 35,7 33,9 3,6 4,02 1,10 0,27 4 4,0 

Média Geral 27,97 72,0 4,14 1,21 0,29 4,6 4,16 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 36, que 72,0% dos respondentes concordaram que, por meio 

da Rede de Relacionamentos, a empresa pode obter - com sucesso - soluções logísticas 

baseadas em tempo, reposicionamento contínuo, resposta rápida e Just in Time, assim como 

reduzir o ciclo de vida do processo de seus clientes para as mercadorias destinadas ao 

mercado externo. Obteve-se a média geral de 4,14;  o Desvio Padrão de 1,21; a Variação  de 

0,29;  a Moda de  4,6; e a  Mediana de  4,16. 
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4) Organização 

A Tabela 37 demonstra  a estrutura e a não sistematização da área de recursos 

humanos, por meio da ―Organização‖. 

 

Tabela 37 – Organização 

ASSERTIVAS 

ESCALA 
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M
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DT 
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(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q10 
Melhora das 

competências 
10,7 23,2 26,8 21,4 12,5 5,4 4,27 

 

1,28 

 

0,29 5 4,0 

B5q11 Poder de decisão 1,8 12,5 3,6 28,6 42,8 10,7 4,21 1,39 0,33 5 4,5 

B5q12 

 

Redução  estrutura 

formal 
5,4 3,5 12,5 37,5 32,1 8,9 4,21 1,15 0,27 5 4,0 

B5q13 
 

Política de recursos 
humanos 

 
12,5 

 
17,9 

 
19,6 

 
17,9 

 
21,4 

 
10,7 

 
3,18 

 
1,36 

 
0,42 

 
3 

 
3,0 

Média Geral 49,9 62,5 3,96 1,29 0,32 4,5 3,8 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 37, que 62,5% dos respondentes concordaram que uma boa 

política de recursos humanos para identificar, desenvolver e reter profissionais altamente 

capacitados e distribuir estes conhecimentos pela organização, possibilita a  modificação da 

estrutura formal para a estrutura totalmente integrada em operações,  dando poder de decisão 

à média gerência para resolver qualquer tipo de problema, assim como  compartilhamento dos 

objetivos da empresas com os parceiros no SCM. Esta forma de   estrutura  mais livre, não tão 

sistematizada  dá aos funcionários a chance de trazer novas ideias e implementá-las.  Para 

tanto obteve-se a Média de  3,96; o Desvio Padrão de 1,29; a Variação de 0,32; a  Moda de  

4,5; e a  Mediana de 3,8. 
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b) INTEGRAÇÃO – Estabelecimento dos processos e meios de forma produtiva, sendo suas 

habilidades, como segue: 

5) Unificação do Supply Chain   

A Tabela 38 demonstra a intensidade relativa dentro do canal de distribuição, pela 

―Unificação do Supply Chain‖. 

 

Tabela 38 – Unificação do Supply Chain 
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(3) 
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(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q14 Programas de 

integração 

5,4 8,9 28,6 26,8 17,9 12,5 3,80 1,34 0,35 

 

3 4,0 

B5q15 

 

Regras claras 1,8 3,6 14,3 37,5 26,8 16,1 4,32 1,13 0,26 4 4,0 

B5q16 

 

Diretrizes 1,8 7,1 12,5 37,5 28,6 12,5 4,21 1,15 0,27 4 4,0 

B5q17 

 

Divisão perdas e 

ganhos 

7,1 7,1 28,6 25,0 26,8 5,4 3,73 1,28 0,37 3 4,0 

Média Geral 31,7 68,3 4,01 1,22 0,31 3,5 4,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 38, que  68,3% dos respondentes concordaram que definir 

regras claras, responsabilidades e diretrizes para o desenvolvimento, manutenção e 

monitoramento dos relacionamentos dentro da cadeia de suprimentos com clientes e/ou 

fornecedores é uma forma de estabelecimento de processos e meios de forma produtiva  para 

se obter uma melhor  unificação do supply chain. Assim, obteve-se a média de 4,01; o Desvio 

Padrão de 1,22; a Variação de 0,31; a Moda de 3,5; e a Mediana de 4,0. 
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6) Tecnologia de Informação  

A Tabela 39 demonstra o  investimento em hardware, software, rede de 

relacionamentos para facilitar o processo e trocas de dados mediante ―Tecnologia de 

Informação‖.  

 

Tabela 39 – Tecnologia de Informação 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d
] 

M
o
d
a 

M
ed

ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q18 Sistemas de 

informações  

logísticos 

1,8 10,7 25,0 30,4 21,4 10,7 3,91 1,22 0,31 4 4,0 

B5q19 

 

Operações logísticas 10,7 7,1 21,4 30,4 14,3 16,1 3,79 1,49 0,39 4 4,0 

B5q20 

 

Informações fácil 

acesso 

5,4 21,4 21,4 26,8 17,9 7,1 3,52 1,34 0,38 4 4,0 

Média Geral 41,6 58,4 3,74 1,35 0,36 4 4 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 39, que 58,4% dos respondentes concordaram que Tecnologia 

de informação por meio de investimentos em hardware, software e rede de relacionamentos, 

expandem os sistemas de informações logísticos dentro da empresa, trazendo uma maior 

integração nas aplicações da base de dados das operações logísticas, fazendo com que a 

informações sejam de fácil acesso e precisas , em tempo real para todos os funcionários, 

sendo uma integradora dos processos. Portanto, obteve-se a média de 3,74; o Desvio Padrão 

de 1,35; a Variação de 0,36; a Moda de 4; e a Mediana de 4. 
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7) Informação compartilhada  

A Tabela 40 demonstra o desejo de trocar dados e informações técnicas, financeiras, 

operacionais e estratégicas, mediante a ―Informação compartilhada‖. 

 

Tabela 40 – Informação compartilhada 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d
] 

M
o
d
a 

M
ed

ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q21 Compartilha 

informações 

operacionais 

3,6 7,1 12,5 44,6 28,6 3,6 3,98 1,08 

 

 

0,27 4 4,0 

B5q22 

 

Troca  informações 

operacionais  

1,8 10,7 19,6 30,4 28,6 8,9 4,0 1,20 0,30 4 4,0 

B5q23 

 

Troca de informações 

estratégicas 

3,6 12,5 21,4 32,1 19,6 10,8 3,84 1,29 0,33 4 4,0 

Média Geral 30,9 69,1 3,94 1,19 0,30 4 4 

 Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

  

Observa-se, pela Tabela 40, que 69,1% dos respondentes concordaram  que 

Compartilhamento de Informações operacionais entre departamentos, troca de informações 

operacionais com clientes e fornecedores selecionados, assim como troca de informações 

estratégicas com fornecedores selecionados, são forma de compartilhar as informações 

técnicas, financeiras, operacionais e estratégicas. Obteve-se, para tanto, a média de 3,94; o 

Desvio Padrão de 1,19; a Variação de 0,30; a Moda de 4; e a Mediana de 4. 
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8) Conectividade  

A Tabela 41 demonstra a  capacidade de trocar os dados em tempo real, em um 

formato prático e fácil de ser utilizado, pela ―Conectividade‖. 

 

Tabela 41 – Conectividade 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d
] 

M
o
d
a 

M
ed

ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q24 Investimento em TI 0 7,1 10,7 32,1 42,9 7,2 4,32 1,01 0,23 5 4,5 

B5q25 

 

Compartilha 

informações 

padronizadas 

5,4 10,7 30,4 32,1 19,6 1,8 3,55 1,14 0,32 4 4,0 

B5q26 

 

Navegação fácil no 

sistema informação 

8,9 8,9 14,3 44,6 21,4 1,9 3,56 1,22 0,34 4 4,0 

Média Geral 32,1 67,9 3,81 1,12 0,30 4,3 4,1 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 41, que 67,9% dos respondentes concordaram que o 

investimento em tecnologia para facilitar a troca de dados, compartilhar informações 

padronizadas e customizadas com clientes e fornecedores, assim como uma  navegação fácil 

dentro do sistema  por parte de funcionários/clientes e fornecedores, traz uma conectividade 

capaz  de trocar dados em tempo real, de forma prática e fácil de ser utilizada. Assim,teve 

média de 3,81; Desvio Padrão de 1,12;  Variação de 0,30; Moda de 4,3; e Mediana de 4,1.   
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9) Padronização  

A Tabela 42 demonstra o  estabelecimento de políticas comuns  e procedimentos para  

facilitar o entendimento das operações, por meio da habilidade de ―Padronização‖. 

 

Tabela 42 – Padronização 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d
] 

M
o
d
a 

M
ed

ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q27 Política e 

Procedimentos 

1,8 10,7 23,2 37,5 23,2 3,6 3,80 1,08 0,28 4 4,0 

B5q28 

 

Troca de dados  com 

indústria 

1,8 8,9 26,8 35,7 21,4 5,4 3,82 1,09 0,28 5 4,0 

B5q29 

 

Operações logísticas 

padronizadas 

1,8 5,4 8,9 35,7 42,9 5,3 4,29 1,02 0,23 4 4,0 

Média Geral 29,8 70,2 3,97 1,06 0,26 4,3 4,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 42, que 70,2% dos respondentes concordaram que o 

estabelecimento  de  políticas e procedimentos comuns das operações logísticas, assim como a 

troca de dados pela utilização constante dos padrões da indústria e de operações logísticas 

devam ser padronizados para um melhor entendimento das operações logísticas das empresas.  

Para tanto, obteve média de 3,97; Desvio Padrão de 1,06; Variação de 0,26; Moda de 4,3 e 

Mediana de 4,0. 
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10) Simplificação 

A Tabela 43  demonstra modelos de rotinas de trabalho e processos para aumentar 

eficiência e eficácia, por meio  da habilidade  ―Simplificação‖. 

 

Tabela 43 – Simplificação 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d
] 

M
o
d
a 

M
ed

ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q30 Rotinas e processos  0 3,6 16,1 19,6 48,2 12,5 4,50 1,02 0,23 5 5,0 

B5q31 

 

Redução complexidade 

operacional 

0 5,4 17,9 28,6 44,5 3,6 4,23 0,97 0,23 5 4,0 

B5q32 

 

Redução complexidade 

canal de vendas 

0 5,4 12,5 33,9 41,1 7,1 4,32 0,97 0,22 5 4,0 

 

Média Geral 20,3 79,7 4,35 0,99 0,23 5 4,3 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 43, que 79,7% dos respondentes concordaram que a 

simplificação dos modelos de rotinas de trabalho e processos aumentam a eficiência e 

eficácia, mediante aperfeiçoamento constante das rotinas, redução da complexidade 

operacional e do canal de vendas, tendo, como Média, 4,35; Desvio Padrão de 0,99; Variação 

de 0,23; Moda de 5 e Mediana de 4,3. 
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11) Disciplina 

A Tabela 44  demonstra o apoio às políticas e procedimentos operacionais comuns 

através da habilidade disciplina. 

 

Tabela 44 – Disciplina 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d
] 

M
o
d
a 

M
ed

ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q33 Padronização 

desempenho logístico 

1,8 14,3 16,1 42,8 16,1 8,9 3,84 1,18 0,30 4 4,0 

B5q34 

 

Aumento entregas 0 3,6 8,9 33,9 41,1 12,5 4,50 0,95 0,21 5 5,0 

B5q35 

 

Alcance desempenho 

logístico 

0 5,4 10,7 25,0 46,4 12,5 4,50 1,02 0,23 5 5,0 

Média Geral 20,3 79,7 4,28 1,05 0,25 4,6 4,6 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 44, que 79,7%, dos respondentes concordaram sobre a 

importância do aumento da consistência de entregas nos três últimos anos mediante  

programas que reforçam a padronização do desempenho logístico, tendo,como objetivo,  o 

alcance constante do desempenho logístico, podem ser obtidos pela habilidade   disciplina que  

dá apoio às políticas e procedimentos operacionais comuns. Teve-se como Média, 4,28; 

Desvio Padrão, 1,05; Variação, 0,25; Moda, 4,6; e Mediana, 4,6. 
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c) AGILIDADE: O alcance e a retenção da competitividade e sucesso dos clientes, 

sendo suas habilidades, como segue:  

12) Relevância  

A Tabela 45 demonstra a habilidade de manter o foco nas necessidades de mudanças 

dos clientes por meio da  habilidade ―Relevância‖. 

 

Tabela 45 – Relevância 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d
] 

M
o
d
a 

M
ed

ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q36 Operações logísticas 

focadas clientes 

0 3,6 8,9 35,7 28,6 23,2 4,59 1,05 0,22 4 5,00 

B5q37 

 

Flexibilidade 

solicitações última 

hora 

7,1 8,9 21,4 25,0 26,8 10,8 3,88 1,38 0,35 5 4,00 

B5q38 

 

Atendimento 

individual a cada 
cliente 

1,8 7,1 16,1 21,4 30,4 23,2 4,41 1,30 0,29 5 5,00 

Média Geral 25,0 75,0 4,29 1,24 0,29 4,6 4,6 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 45, que 75,0%, dos respondentes concordaram que as 

empresas possuem flexibilidade  para atender a todas as solicitações de última hora de seus 

clientes, desenvolvendo  relacionamentos de negócios específicos.  Para cada cliente nas 

transações de venda do mercado externo, é uma   habilidade  de relevância para o alcance e  

retenção da competitividade sempre focar nas necessidade de mudanças da empresa e dos 

clientes.Assim teve como Média, 4,29; Desvio Padrão de 1,24, Variação de 0,29; Moda de 

4,6; e Mediana de 4,6. 
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13) Acomodação 

A Tabela 46  demonstra a capacidade  em responder a um único pedido  dos clientes, 

por meio da habilidade  de ―Acomodação‖. 

 

Tabela 46 – Acomodação 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d
] 

M
o
d
a 

M
ed

ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q39 Atendimento 

solicitações específicas 

0 5,4 14,3 32,1 30,3 17,9 4,41 1,10 0,24 4 4,0 

B5q40 

 

Programa  de 

autorização 

predeterminado 

7,1 12,5 14,3 32,1 25,1 8,9 3,82 1,37 0,35 4 4,0 

B5q41 
 

Operação logística 
sincronizada 

3,6 8,9 19,6 30,4 25,0 12,5 4,02 1,28 0,31 4 4,0 

Média Geral 28,6 71,4 4,08 1,25 0,30 4 4,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 46, que 71,4% dos respondentes  estão de acordo com relação 

à acomodação que  as  empresas  possuem  para atender solicitações específicas dos clientes 

com soluções preplanejadas e por meio de  um programa de autorização predeterminado 

atender solicitações especiais de clientes previamente selecionados sincronizando as  

operações logísticas com o serviço de fornecedores para beneficiar os clientes. Teve, como 

Média, 4,08; Desvio Padrão de 1,25; Variação de 0,30; Moda de 4; e  Mediana de 4,0.  
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14) Flexibilidade:  

A Tabela 47 demonstra a capacidade de adaptação às circunstâncias inesperadas, por 

meio da habilidade de ―Flexibilidade‖.  

 

Tabela 47 – Flexibilidade 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d
] 

M
o
d
a 

M
ed

ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q42 Redução da previsão da 

demanda 

1,8 17,9 25,0 28,5 23,2 3,6 3,64 1,18 0,32 4 4,0 

B5q43 

 

Aumento da 

flexibilidade 
operacional 

1,8 10,7 23,3 35,7 21,4 7,1 3,86 1,15 0,29 4 4,0 

B5q44 

 

Programas para 

postergamento 

7,1 7,2 21,5 

 

25,0 32,1 7,1 3,89 1,33 0,34 5 4,0 

Média Geral 38,8 61,2 3,79 1,22 0,32 4,3 4,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 47, que 61,2% dos respondentes concordaram que as 

empresas têm reduzido a previsão da demanda, compartilhando as informações com os 

clientes, e aumentando a flexibilidade operacional mediante cadeia de suprimentos, mediante 

a flexibilidade em adaptar-se  às circunstâncias inesperadas. Teve como médias, 3,79;  Desvio 

Padrão de 1,22; Variação de 0,32; Moda de 4,3; e Mediana de 4,0. 
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d) MEDIDAS DE DESEMPENHO: Monitoramento das operações internas e externas, 

sendo suas habilidades, como segue: 

15) Medidas de Desempenho Funcionais  

A Tabela 48 demonstra  o desenvolvimento e  compreensão das medidas de 

desempenho funcionais, por meio da habilidade ― Medidas de Desempenho Funcionais‖. 

 

Tabela 48 – Medidas de Desempenho Funcionais 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d
] 

M
o
d
a 

M
ed

ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q45 Indicadores Internos 8,9 3,6 17,9 23,2 35,7 10,7 4,05 1,39 0,34 5 4,0 

B5q46 

 

Indicadores 

desempenho logístico 

7,1 3,6 14,3 30,4 23,2 21,4 4,23 1,41 0,33 4 4,0 

B5q47 

 

Qualidade das 

informações 

3,6 7,1 14,3 32,1 26,8 16,1 4,20 1,28 0,30 4 4,0 

Média Geral 26,8 73,2 4,16 1,36 0,32 4,3 4,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 48, que 73,2% dos respondentes concordaram com a 

utilização frequente dos dados obtidos pelos indicadores de desempenho internos e logísticos 

para avaliação de custos, produtividade, serviço ao cliente, gerenciamento de ativos  e 

qualidade, como medidas de desempenho funcionais. Obteve-se como Média, 4,16;  Desvio 

Padrão de 1,36; Variação de 0,32; Moda de 4,3; e  Mediana de 4,0. 
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16) Processos ativos 

A Tabela 49 demonstra  a extensão dos sistemas de medidas de desempenho dentro 

dos processos logísticos internos e externos, por meio da habilidade ―Processos ativos‖. 

 

Tabela 49 – Processos ativos 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d
] 

M
o
d
a 

M
ed

ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q48 Utilização Custos 

ABC 

12,5 10,7 30,4 25,0 16,1 5,3 3,38 1,36 0,38 3 3,0 

B5q49 

 

Indicadores Custo 

Total 

3,6 3,6 19,6 26,8 30,3 

 

16,1 4,25 1,25 0,29 5 4,0 

B5q50 

 

Indicadores através 

SCM 

3,6 10,7 26,8 19,6 30,4 8,9 3,89 1,30 0,33 5 4,0 

Média Geral 40,5 59,5 3,84 1,30 0,33 4,3 3,6 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 49, que 59,5% dos respondentes concordaram  com a 

utilização de indicadores de custos ABC e custo total para a tomada de decisões por parte dos 

gerentes, demonstrando que as empresas utilizam os indicadores como processos ativos e 

extensão dos sistemas de medidas de desempenho dentro dos processos logísticos internos e 

externos. Obteve-se como Média, 3,84;  Desvio Padrão de 1,30; Variação de 0,33; Moda de 

4,3; e Mediana de 3,6. 
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17) Benchmarking 

A Tabela 50 demonstra a comparação das métricas e processos com as melhores 

práticas, por meio da habilidade ―Benchmarking”. 

 

Tabela 50 - Benchmarking 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d
] 

M
o
d
a 

M
ed

ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B5q51 Benchmarking externo 8,9 14,3 16,1 26,8 28,5 5,4 3,68 1,40 0,38 5 4,0 

B5q52 

 

Comparação 

Indicadores 
Competidores 

10,7 3,6 16,1 35,7 25,0 8,9 3,88 1,37 0,35 4 4,0 

B5q53 

 

Benchmarking práticas 

e processos 

14,3 7,1 25,0 23,2 28,6 1,8 3,50 1,40 0,40 5 4,0 

Média Geral 38,7 61,3 3,68 1,39 0,38 4,6 4,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 50, que 61,3% dos respondentes no quesito da assertiva 

B5q52 concordaram com a utilização de benchmarking para comparar as métricas e os 

processos com as melhores práticas com empresas do mesmo setor, tendo o benchmarking de 

sua empresa como o melhor em práticas e processos. Obteve-se como Média, 3,68; Desvio 

Padrão de 1,39; Variação de 0,38; Moda de 4,6; e Mediana de 4,0. 
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6.6.6. Ciclo do Processo Logístico de Exportação  

 

O processo logístico de exportação  possui 4 etapas, descritas abaixo, nas quais em 

cada uma destas existem várias atividades.  

 

a) 1ª Etapa - Negociação do Pedido  

Esta se inicia com a negociação do produto entre ambas as partes, exportador e 

importador, tendo como objetivo a escolha do melhor Incoterms que satisfaça as necessidades 

de ambas as partes. 

A Tabela 51 demonstra as principais atividades que os exportadores devem levar em 

consideração  na 1ª Etapa - Negociação do Pedido. 

 

Tabela 51 – Negociação do Pedido 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a 

M
ed

ia
n

a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B6q1 Escolha do Incoterms 10,8 7,1 12,5 14,3 32,1 23,2 4,20 1,62 0,38 5 5,0 

B6q2 Linhas de Crédito 

Internacional 

48,2 7,1 19,6 17,9 7,2 0 2,29 1,41 0,61 1 2,0 

B6q3 Investimento em 
informação 

5,4 12,5 17,9 35,7 19,6 8,9 3,79 1,30 0,34 4 4,0 

B6q4 Melhor forma 

atendimento clientes 

0 3,6 3,6 19,6 42,9 30,3 

 

4,93 0,98 0,19 5 5,0 

B6q5 Mudanças nas 

entregas e ou 

produção 

7,1 1,8 5,4 7,1 44,7 33,9 4,82 1,39 0,28 5 5,0 

B6q6 Planejamento 

programação de 

produção 

17,9 16,1 25,0 10,7 17,8 

 

12,5 3,32 1,66 0,50 3 3,0 

B5q7 Preocupação logística 16,1 17,9 33,9 10,7 12,5 8,9 3,13 1,50 0,47 3 3,0 

B5q8 Aumento receitas de 

exportações 

37,5 21,3 17,9 14,3 3,6 5,4 2,41 1,47 0,60 1 2,0 

B5q9 Frequência de navios 16,1 10,7 10,7 10,7 21,4 30,4 4,02 1,86 0,46 6 5,0 

Média Geral 44,9 55,1 3,66 1,47 0,43 3,67 3,78 

Fonte: Dados da  Pesquisa (2010-2011) 

  

Observa-se pela Tabela 51, que 55,1% concordaram ser importante  comunicar todas 

as mudanças de datas de entregas dos produtos ou programação de produção, ao 

Departamento de vendas para que estes informem aos clientes.  A importância em se utilizar 

ou escolher um  Incoterms que atenda tanto as necessidades dos clientes quanto da empresa 

exportadora, e o investimento em informatização por parte das empresas, permitindo  uma 
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integração da cadeia produtiva, reduzindo a ociosidade dos equipamentos, material de 

transporte e mão de obra, foram quesitos elencados como muito importantes na negociação de 

um pedido para o mercado externo.  Denota-se também que 44,9% dos respondentes 

informaram que as empresas não dependem de linhas de crédito governamental para  as 

vendas de produtos ao exterior. 

 

b) 2ª Etapa  -  Transporte do Produto até o Porto de  Embarque 

Nesta etapa, o exportador deve escolher o melhor modal de transporte: rodovia, 

ferrovia, hidrovia ou cabotagem para o envio de sua carga até o porto de embarque. 

A Tabela 52 demonstra  as principais atividades que os exportadores devem levar em 

consideração  na 2ª Etapa -  Transporte do Produto até o Porto de Embarque. 

 

Tabela 52 – Transporte do Produto até o Porto de Embarque 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a 

M
ed

ia
n

a 

DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

B6q10 Serviços dos 

armadores 

7,1 7,1 14,3 10,8 25,0 35,7 4,46 1,60 0,35 6 5,0 

B6q11 Zero de defeito 

transportes 

12,5 17,9 16,1 23,2 14,2 16,1 3,57 1,62 0,45 4 4,0 

B6q12 Locais centralizados 1,8 7,1 19,6 17,9 28,6 25,0 4,39 1,34 0,30 5 5,0 

B6q13 Operações de 

transbordo 

12,5 14,3 17,9 26,7 16,1 12,5 3,57 1,54 0,43 4 4,0 

B6q14 Nr. de origens e 

destinos 

12,5 8,9 17,8 19,6 30,4 10,7 3,79 1,54 0,40 5 4,0 

B6q15 Frete interno  10,7 10,7 14,3 28,6 23,2 12,5 3,80 1,50 0,39 4 4,0 

B5q16 Escolha modal de 

transporte 

25,0 16,1 17,9 16,1 19,6 5,4 3,05 1,62 0,53 1 3,0 

B5q17 Disponibilidade de 
contêineres 

17,9 8,9 5,3 16,1 26,8 25,0 4,00 1,82 0,45 5 5,0 

Média Geral 39,3 60,7 4,33 1,57 0,41 4,25 3,75 

Fonte: Dados da  Pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 52, que 60,7% dos respondentes confirmaram que a 

frequência de navios,  os bons serviços prestados, a oferta de serviços de transporte marítimo 

com maior número de viagens e destinos,  influenciam na contratação de um armador a fim de 

negociar contratos a médio e longo prazos, tendo como consequência  reduções de custos.  

Denota-se, também, uma grande preocupação com reduções  de custos de transportes, frete 

interno  da fábrica até o porto de embarque, pois estão sujeitos a custos abertos, assim como a 

realização de atividades da cadeia produtiva em locais centralizados para facilitar o transporte 
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dos produtos até o porto. Esses quesitos foram elencados como de grande importância no 

transporte da mercadoria da fábrica até o porto de embarque,  tendo, como Média, 4,33; 

Desvio Padrão de 1,57; Variação de 0,41; Moda de  4,25; e Mediana de  3,75. 

 

c)  3ª Etapa - Despacho do Produto 

Antes do embarque da mercadoria no navio, o exportador deve realizar o despacho 

desta junto à Receita Federal, efetuando o Registro de Exportação RE pelo sistema 

SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior). 

A Tabela 53  demonstra  as principais atividades que os exportadores devem levar em 

consideração  na 3ª Etapa  - Despacho do Produto. 

 

Tabela 53 – Despacho do Produto 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a 

M
ed

ia
n

a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B6q18 Despacho das 

mercadorias 

1,8 1,8 1,8 10,7 30,4 53,5 5,27 1,05 0,19 6 6 

B6q19 Tempo para 

despacho 

12,5 5,4 14,3 17,9 17,8 32,1 4,20 1,72 0,40 6 4,5 

B6q20 Termo Especial 51,8 5,4 10,7 7,1 14,3 10,7 2,59 1,90 0,73 1 1,0 

B6q21 Porto sem papel 10,7 12,5 25,0 25,0 14,3 12,5 3,57 1,48 0,41 3 4,0 

B6q22 Liberação fator 

agregador 

8,9 1,8 5,4 25,0 23,2 35,7 4,59 1,51 0,32 6 5,0 

Média Geral 34,0 66,0 4,85 1,53 0,41 4,4 4,1 

Fonte: Dados da  Pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Tabela 53, que 66,0% dos respondentes consideraram que a liberação 

(despacho) das mercadorias, no porto de embarque, é realizada em tempo hábil antes da 

chegada do navio, e que o tempo utilizado para o despacho da mercadoria tem representado 

reduções de custos. Estes dois quesitos foram elencados como os mais importantes no 

despacho da mercadoria. Denota-se uma  grande preocupação com relação a reduções de 

custos, tendo, como Média,  4,85; Desvio Padrão de 1,53; Variação de  0,41; Moda de 4,4; e 

Mediana de 4,1. 
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d)  4ª Etapa -  Embarque da Mercadoria  

 Armazenagem da mercadoria deverá ser feita em armazéns alfandegados dentro da 

zona primária e/ou secundária, assim como em armazéns não alfandegados na zona 

secundária.  

A Tabela 54  demonstra  as principais atividades que os exportadores devem levar em 

consideração  na 4ª Etapa -  Embarque da Mercadoria. 

 

Tabela 54 – Embarque da Mercadoria 

 

ASSERTIVAS 

ESCALA 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
ad

rã
o
 

[D
P

/M
d
] 

M
o
d
a 

M
ed

ia
n
a 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B6q23 Estoques de 

Segurança 

57,1 14,3 7,1 5,4 8,9 7,2 2,16 1,68 

0,78 

1 1,0 

B6q24 Sobreestadias e 

atrasos navios 

5,4 10,7 7,1 16,1 32,1 28,6 4,45 1,51 

0,34 

5 5,0 

B6q25 Dragagem portuária 7,1 3,6 10,7 16,1 37,5 25,0 4,48 1,44 0,32 5 5,0 

B6q26 Funções portuárias 16,1 10,7 33,9 16,1 12,5 10,7 3,30 1,52 0,46 3 3,0 

B6q27 Infraestrutura portos 7,1 5,4 17,9 21,4 28,6 19,6 4,18 1,45 0,35 5 4,0 

B6q28 Informatização 

portuária 

7,1 7,1 17,9 28,6 17,9 21,4 4,07 1,47 

0,36 

4 4,0 

Média Geral 41,0 59,0 3,77 1,51 0,44 3,83 3,67 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, na Tabela 54, que 59,0% dos respondentes consideraram a dragagem 

portuária como um dos principais empecilhos para que os armadores tragam navios com 

maior capacidade, e que as penalidades associadas a sobreestadias (demurrage, detention de 

contêineres, diárias de caminhões e trens) e atrasos de navios podem acarretar problemas para 

a obtenção da vantagem competitiva de seus produtos. Estes dois quesitos foram considerados 

como os principais fatores para que as empresas brasileiras possam obter uma maior 

vantagem competitiva de seus produtos, na utilização da infraestrutura portuária até o 

embarque das mercadorias nos porões dos navios.   Entretanto, deve-se destacar que 41,0% 

dos respondentes não concordaram  que  a perda de produtividade no embarque das 

mercadorias nos navios estar relacionada diretamente às regulamentações das funções 

portuárias (conferentes, estivadores, etc.), tendo, como Média, 3,77; Desvio Padrão de 1,51; 

Variação de 0,44; Moda de 3,83; e Mediana de 3,67. 

 

 



173 

 

 

 

A Tabela 55 demonstra um resumo das escalas estatísticas descritivas das 

competências da  Logística de Classe Mundial e das 4 fases do Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação. 

 

Tabela 55 – Escalas Estatísticas Descritivas 

Variável 

# de 

Itens Média 

Desvio 

Padrão Variação Moda  Mediana 

Posicionamento 13 4,27 1,21 0,28 4,8 4,4 

Integração 22 4,68 1,33 0,34 5,0 4,8 

Agilidade 9 4,05 1,24 0,30 4,3 4,2 

Medição 11 3,89 1,35 0,34 4,4 3,9 

World Class Logistics 53 4,22 1,28 0,32 4,6 4,3 

Negociação do Pedido 9 3,66 1,47 0,43 3,7 3,8 

Transporte até o porto 8 4,33 1,57 0,41 4,3 3,8 

Despacho da Mercadoria 5 4,85 1,53 0,41 4,4 4,1 

Embarque da Mercadoria 6 3,77 1,51 0,44 3,8 3,7 

Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação 

28 4,15 1,52 0,42 4,0 3,8 

Fonte: Dados da Pesquisa, baseado em Goldsby e Stank (2000) 

 

O resumo das escalas estatísticas descritivas das competências da Logística de Classe 

Mundial  e das 4 etapas do  Ciclo do Processo Logístico de Exportação, conforme  Tabela 55, 

são demonstradas,  como segue:  

 

a) Logística de Classe Mundial e suas competências: 

1) Posicionamento está sumarizada na escala de 13 itens, em que se  mensurou-se  as 

habilidades de escolhas de estratégia e de abordagens estruturais para um guia de operações 

utilizadas pelas empresas pesquisadas;  

2) Integração está sumarizada na escala de 22 itens, em que se onde  mensurou-se a 

habilidade de o que fazer e como fazer para  que uma empresa possa  estabelecer   processos e 

meios de forma produtiva e criativa, por meio da integração; 

3) Agilidade está sumarizada na escala de 9 itens em que se  mensurou-se a habilidade 

que as empresas possuem em serem ágeis para manter o foco nas necessidades dos clientes e  

a se adaptarem às circunstâncias inesperadas; 

4) Medição  está sumarizada na escala de 11 itens, em que se mensurou-se a 

habilidade de medidas de desempenho para o monitoramento das operações internas e 

externas dos processos logísticos e das melhores práticas do mercado. 
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O modelo de Logística de Classe Mundial (CLM,1995), está sumarizado em um total 

de 53 itens, tendo obtido, como Média, 4,22; Desvio Padrão de 1,28; Variação de  0,32, Moda 

de 4,6; e Mediana de 4,3. 

 

b) Ciclo do Processo Logístico de Exportação e suas quatro etapas: 

1) Negociação do pedido  está sumarizada na escala de 9 itens, em que se 

mensuraram  os processos de negociação  para a venda do produto de forma a satisfazer as 

necessidades de   ambas as partes; exportador e importador; 

2) Transporte até o porto está sumarizada na escala de 8 itens, em que se  mensurou 

a escolha do melhor modal de transporte da fábrica, disponibilidade de equipamentos, 

operações de transbordo,  tendo-se, como premissa, que a carga será enviada para o 

exportador via modal marítimo.  

3) Despacho da Mercadoria está sumarizada na escala de 5 itens, em que  se 

mensurou os procedimentos que o exportador deve realizar para despachar sua mercadoria 

junto à Receita Federal. 

4) Embarque da Mercadoria está sumarizada na escala de 6 itens, em que se 

mensurou quais os tipos de armazéns que os exportadores utilizam para depositar suas 

mercadorias nos portos de embarque, assim como a infraestrutura portuária para transportar a 

mercadoria do armazém portuário até ao lado do costado do navio. 

O Ciclo do Processo Logístico de Exportação está sumarizado em um total de 28 itens, 

tendo obtido, como Média, 4,15; Desvio Padrão de 1,52; Variação de 0,41; Moda de 4,0; e 

Mediana de 3,8. 
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6.7. Estatística Multivariada 

 

Os métodos estatísticos  utilizados para determinar a correlação entre as competências 

logísticas do modelo Logística de Classe Mundial e o Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação foram: Análise Fatorial Exploratória e Análise Fatorial Confirmatória.  

A análise fatorial é uma das técnicas mais usuais do que se convencionou chamar de 

análise multivariada. Quando empregamos este tipo de análise estamos freqüentemente 

interessados no comportamento de uma variável ou grupos de variáveis em covariação com 

outras (GREEN,1976). 

Segundo Hair Jr. et al. (2006), ―a análise fatorial é um nome genérico dado a uma 

classe de métodos estatísticos multivariados cujo propósito principal é definir a estrutura 

subjacente em uma matriz de dados‖. 

A análise fatorial, segundo Mingoti (2005), inclui a análise de componentes principais 

e análise dos fatores comuns. É aplicada quando há um número grande de variáveis e 

correlacionadas entre si, com o objetivo de identificar um número menor de novas variáveis 

alternativas, não correlacionadas e que, de algum modo, sumarizem as informações principais 

das variáveis originais encontrando os fatores ou variáveis latentes. 

Em termos gerais, a análise fatorial aborda o problema de analisar a estrutura das 

inter-relações (correlações) entre um grande número de variáveis (por exemplo, escores de 

testes, itens de testes, respostas de questionários), definindo um conjunto de dimensões 

latentes comuns, chamadas de fatores, tendo, como objetivo encontrar um modo de condensar 

a informação contida nas variáveis originais em um pequeno conjunto de fatores com um 

pequena perda de informação (HAIR Jr. et al, 2006). 

Se uma substancial quantidade da variância total dos dados está contida em poucos 

fatores, o pesquisador pode usar estes fatores com objetivos de interpretação ou para análises 

futuras dos dados ao invés de usar muitas variáveis originais‖  (SHARMA, 1996).  

A análise fatorial, de acordo com Hair Jr. et al. (2006), possui dois usos primários de:   

a) derivação de dimensões subjacentes que, quando interpretadas e entendidas, 

descrevem os dados em um número menor de conceitos que as variáveis individuais originais,  

e a  

b) verificação ao se  substituírem as variáveis originais pelos fatores. 
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Estes autores estabelecem os seguintes passos para a realização de uma análise 

fatorial: formulação do problema; construção da matriz de correlação; determinação do 

método de análise fatorial; determinação do número de fatores; rotação dos fatores; 

interpretação dos fatores; cálculo das cargas fatoriais ou escolha de variáveis substitutas e, 

determinação do ajuste do modelo. 

 

6.7.1.Validação das Medidas e Escalas – Análise Fatorial 

 

 

Para a validação das medidas e escalas, utilizou-se da analise fatorial exploratória, 

conforme demonstrada na Tabela 56.
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Tabela 56: Análise Fatorial Exploratória 

ASSER 

TIVAS 

COMPONENTES PRINCIPAIS COMUNA 

LIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P
O

S
IC

IO
N

A
M

E
N

T
O

 

b5q1 -0,024 0,220 0,045 -0,070 0,387 -0,036 0,099 -0,022 0,445 0,062 -0,094 -0,017 -0,067 0,187 -0,117 -0,219 0,077 0,207 -0,461 0,101 0,801 

b5q2 0,121 0,384 0,285 -0,151 0,217 -0,147 0,398 0,222 0,099 0,261 0,036 0,029 0,139 0,176 -0,008 -0,028 -0,012 0,228 -0,153 0,238 0,806 

b5q3 0,222 0,071 -0,139 0,296 0,006 0,141 0,561 0,017 0,086 0,048 -0,134 0,149 0,143 0,024 0,019 -0,081 -0,072 0,286 -0,009 0,353 0,786 

b5q4 0,152 -0,017 0,095 -0,110 0,172 0,033 0,032 0,088 0,008 0,084 0,024 0,021 0,090 0,074 0,007 -0,104 0,032 0,862 -0,041 -0,028 0,863 

b5q5 0,562 0,394 0,045 -0,074 -0,115 0,149 0,150 0,137 0,098 -0,273 0,176 0,046 -0,046 0,082 -0,044 -0,085 0,110 0,263 -0,029 0,098 0,782 

b5q6 0,465 0,227 0,275 0,229 -0,072 0,259 -0,066 0,136 0,088 -0,323 0,124 0,143 0,002 -0,064 -0,072 -0,105 -0,294 0,275 -0,037 0,255 0,887 

b5q7 0,048 0,500 0,097 0,193 -0,013 -0,092 0,098 0,070 0,386 -0,217 -0,212 0,415 0,183 0,074 0,047 -0,060 0,076 0,039 -0,143 0,124 0,824 

b5q8 0,182 0,157 0,306 0,055 0,202 0,140 -0,023 -0,057 0,735 -0,007 -0,068 -0,070 -0,161 -0,095 0,003 -0,163 0,173 -0,020 0,083 0,124 0,883 

b5q9 -0,002 0,135 -0,055 0,172 0,113 0,042 -0,018 0,031 0,817 0,005 0,050 0,071 0,137 -0,085 -0,051 0,013 -0,095 -0,005 -0,035 -0,008 0,781 

b5q10 0,253 0,046 0,336 0,555 -0,037 -0,090 0,359 -0,091 0,089 0,027 0,065 0,032 0,303 0,005 -0,131 0,086 -0,142 0,202 0,114 -0,109 0,850 

b5q11 0,287 -0,043 -0,039 0,109 0,072 0,108 0,738 0,039 0,043 -0,191 0,112 -0,028 -0,014 0,185 -0,050 -0,006 0,218 -0,008 -0,008 -0,197 0,835 

b5q12 0,280 0,112 0,141 0,123 0,128 0,147 0,787 -0,055 -0,051 0,023 0,016 0,001 0,157 -0,094 0,043 -0,075 0,198 -0,063 0,088 0,038 0,883 

b5q13 0,639 0,107 0,136 0,242 0,022 -0,050 0,251 0,031 -0,151 -0,205 0,155 0,047 -0,030 0,185 0,113 -0,130 -0,119 0,266 0,102 0,044 0,817 

IN
T

E
G

R
A

Ç
Ã

O
 

b5q14 0,696 0,181 0,240 0,039 0,006 0,214 0,061 0,042 0,128 0,075 0,157 0,114 -0,140 0,031 0,173 0,031 -0,002 0,152 0,104 -0,046 0,774 

b5q15 0,648 0,217 0,055 -0,099 0,196 0,077 0,117 0,356 0,036 0,151 0,002 0,008 0,355 0,004 0,052 -0,028 0,039 0,138 0,007 -0,029 0,840 

b5q16 0,712 0,142 -0,067 -0,001 0,038 0,121 0,227 0,125 -0,019 0,112 -0,163 0,081 0,209 0,093 -0,152 0,182 -0,009 0,225 0,145 -0,071 0,846 

b5q17 0,563 0,204 -0,008 -0,013 -0,102 0,226 0,201 0,109 0,378 0,179 -0,097 0,180 0,096 -0,269 -0,050 0,088 0,059 0,120 0,007 0,123 0,815 

b5q18 0,601 0,080 0,385 -0,152 0,056 0,080 0,148 0,063 0,002 0,356 0,172 0,205 -0,094 -0,037 -0,094 -0,229 -0,106 0,048 -0,123 -0,039 0,874 

b5q19 0,801 -0,039 0,120 0,160 -0,021 -0,008 0,133 0,001 -0,015 -0,053 -0,089 0,028 0,173 0,161 0,050 -0,139 -0,143 -0,236 0,010 0,073 0,872 

b5q20 0,696 -0,039 0,296 -0,059 0,141 0,119 0,139 0,203 0,177 -0,195 -0,043 0,097 0,127 0,167 0,085 -0,200 -0,038 -0,085 -0,082 0,017 0,859 

b5q21 0,811 0,147 0,025 0,197 0,187 0,005 0,146 0,129 -0,044 -0,167 -0,054 0,030 0,012 -0,039 0,132 0,134 0,124 -0,017 0,024 -0,101 0,890 

b5q22 0,497 0,105 0,207 0,334 0,070 0,424 -0,069 -0,058 0,066 -0,136 -0,307 0,093 0,205 -0,012 -0,019 -0,059 -0,015 0,139 -0,064 0,004 0,801 

b5q23 0,345 0,339 -0,030 0,140 -0,046 0,442 0,106 0,036 -0,001 -0,330 -0,117 0,031 0,382 0,017 -0,056 0,085 -0,104 0,161 -0,085 0,060 0,792 

b5q24 0,262 0,018 0,811 0,051 -0,061 0,100 0,146 -0,035 -0,004 -0,053 -0,137 0,050 0,013 -0,059 0,063 -0,091 0,068 0,030 0,007 0,097 0,819 

b5q25 0,439 0,220 0,251 0,027 -0,023 0,360 0,130 0,272 -0,181 -0,070 0,276 0,309 0,025 -0,065 -0,025 0,073 -0,085 0,117 0,012 -0,287 0,849 

b5q26 0,221 0,117 0,735 0,233 0,048 0,050 -0,181 0,192 0,086 -0,068 0,068 -0,092 -0,090 0,047 -0,124 -0,005 0,119 0,081 0,065 -0,042 0,809 

b5q27 0,447 0,030 0,204 0,146 -0,123 0,245 0,124 0,484 0,232 -0,161 -0,082 0,214 -0,103 0,039 -0,178 0,034 0,094 0,105 0,164 -0,134 0,829 

b5q28 0,540 0,171 0,437 -0,246 0,159 0,104 0,022 0,012 -0,074 0,118 0,071 -0,126 0,099 0,018 -0,111 0,103 0,128 0,113 0,388 0,045 0,865 

b5q29 0,259 0,079 -0,081 0,046 0,159 -0,099 0,098 0,184 0,022 -0,063 -0,126 0,798 0,215 -0,014 -0,047 0,207 -0,004 -0,010 0,026 -0,081 0,917 

b5q30 0,064 0,042 0,503 0,056 0,153 0,014 0,017 0,051 -0,092 -0,203 -0,241 0,311 0,155 0,376 -0,141 -0,092 -0,009 0,013 0,385 0,116 0,848 

b5q31 0,193 0,124 0,409 -0,088 0,211 0,188 0,133 -0,002 0,019 0,067 -0,260 0,412 0,252 0,010 -0,120 -0,147 0,342 -0,076 0,246 0,131 0,867 

b5q32 0,445 0,218 0,346 -0,110 0,052 0,070 0,148 0,102 0,100 -0,120 0,112 0,176 -0,052 -0,005 0,180 -0,107 0,093 -0,057 0,585 -0,004 0,885 

b5q33 0,357 0,146 0,267 0,093 0,158 0,139 0,184 0,184 0,083 0,109 0,220 0,345 0,074 -0,034 -0,162 0,036 0,237 -0,284 0,213 -0,058 0,747 

b5q34 0,153 0,432 0,565 0,153 0,351 -0,068 -0,003 0,077 0,125 -0,057 -0,091 0,106 -0,083 -0,167 0,091 0,102 0,103 0,017 -0,104 0,012 0,800 

b5q35 0,086 0,354 0,195 0,105 0,360 -0,026 0,002 -0,127 -0,077 0,072 -0,506 0,260 0,229 0,049 -0,120 0,022 -0,071 0,138 -0,319 0,006 0,858 

A
G

IL
ID

A
D

E
 

b5q36 0,547 0,501 0,088 -0,220 0,087 -0,172 0,107 -0,111 0,154 0,009 -0,106 -0,008 0,295 0,140 0,024 -0,073 0,114 0,112 0,053 -0,090 0,852 

b5q37 0,055 0,823 0,032 0,019 -0,033 -0,018 -0,018 0,129 0,038 -0,115 -0,044 0,050 0,182 -0,124 0,119 -0,206 0,002 -0,088 0,043 0,138 0,853 

b5q38 0,218 0,784 0,161 0,130 0,122 -0,064 0,040 -0,055 0,003 -0,069 -0,141 0,063 0,006 0,195 0,008 0,022 -0,062 0,166 -0,040 0,057 0,832 

b5q39 0,108 0,681 0,120 0,046 0,341 0,098 -0,092 0,083 0,101 0,004 -0,198 -0,035 0,015 -0,096 -0,299 -0,046 0,132 -0,104 -0,030 -0,075 0,820 

b5q40 0,246 0,511 0,011 0,216 0,371 -0,046 0,008 0,077 0,186 0,191 0,435 -0,079 0,096 -0,032 -0,021 -0,013 0,214 -0,031 0,093 0,014 0,847 

b5q41 0,569 0,652 0,010 0,085 0,026 0,113 0,106 0,048 0,116 0,158 0,013 0,015 0,038 0,153 -0,074 0,010 -0,035 0,143 0,058 -0,029 0,878 

b5q42 0,284 0,512 -0,023 0,144 0,272 0,122 0,239 0,155 0,076 -0,022 0,307 0,005 0,060 0,018 0,124 0,224 -0,058 -0,167 0,189 0,028 0,772 

b5q43 0,460 0,615 0,281 0,052 0,103 0,176 0,170 0,139 0,073 0,152 0,016 0,115 -0,036 -0,210 0,017 0,042 0,052 -0,095 0,028 -0,083 0,870 

b5q44 0,417 0,472 -0,026 0,263 -0,026 0,250 -0,007 0,212 0,054 0,158 0,169 0,142 -0,120 -0,156 0,022 0,005 0,247 0,020 0,203 -0,067 0,797 

D
E

S
E

M
P

E
N

H
O

 b5q45 0,791 0,221 0,146 0,136 0,153 0,172 -0,006 -0,045 -0,075 0,069 0,058 -0,013 -0,213 -0,110 0,019 0,065 0,020 -0,137 0,003 0,218 0,913 

b5q46 0,554 0,191 0,378 0,259 0,130 0,190 0,130 0,091 0,123 0,147 -0,007 0,052 -0,160 0,135 -0,119 0,043 0,036 -0,032 0,042 0,390 0,887 

b5q47 0,357 0,129 0,283 0,124 -0,052 0,196 -0,104 0,175 0,155 -0,046 -0,138 -0,179 -0,199 -0,021 -0,208 0,036 0,072 -0,057 -0,010 0,609 0,863 

b5q48 0,590 -0,018 -0,047 0,041 -0,069 -0,192 -0,277 0,416 0,080 0,056 0,248 -0,037 0,093 -0,060 -0,140 0,102 0,068 -0,025 -0,070 0,194 0,806 

b5q49 0,291 0,267 0,423 -0,130 0,158 0,258 0,004 0,478 0,152 0,160 0,159 0,217 0,108 -0,137 -0,087 0,030 -0,078 -0,109 0,047 0,173 0,881 

b5q50 0,635 0,260 0,192 0,030 0,074 0,094 0,083 0,173 -0,042 0,198 0,099 0,289 -0,036 0,097 -0,280 0,044 -0,122 -0,034 -0,016 0,349 0,922 

b5q51 0,293 0,130 0,040 -0,012 -0,032 0,012 -0,101 0,573 -0,169 0,260 -0,147 0,297 0,163 -0,063 0,123 -0,013 0,062 0,128 -0,226 -0,024 0,767 
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b5q52 0,413 0,165 0,109 0,093 -0,048 0,090 0,016 0,716 0,104 0,249 -0,033 0,051 -0,032 0,181 0,142 -0,019 0,019 0,047 0,082 0,053 0,885 

b5q53 0,540 0,143 0,064 0,236 -0,101 0,016 0,081 0,598 -0,074 0,088 -0,058 -0,109 -0,009 0,164 0,006 -0,050 0,173 0,097 0,227 0,104 0,907 

N
E

G
O

C
IA

Ç
Ã

O
 

b6q1 0,396 -0,037 -0,013 0,246 -0,282 0,072 0,322 -0,072 0,098 0,102 0,269 -0,025 0,293 -0,111 -0,149 0,032 -0,206 0,061 0,266 0,311 0,840 

b6q2 0,202 -0,228 0,108 0,176 -0,374 0,170 -0,155 -0,016 -0,077 0,096 0,226 -0,396 0,053 0,135 0,119 0,250 0,294 -0,185 -0,057 -0,076 0,780 

b6q3 0,531 0,228 0,273 0,275 -0,022 0,035 0,032 0,165 0,093 -0,144 0,147 0,131 -0,133 0,000 0,264 -0,193 0,178 0,188 0,051 0,058 0,780 

b6q4 0,368 0,122 -0,015 -0,076 0,335 0,086 0,108 0,130 -0,086 -0,451 0,017 -0,039 0,435 0,185 0,070 0,218 -0,179 0,032 -0,068 -0,084 0,838 

b6q5 0,247 0,170 -0,007 0,173 0,755 0,039 0,036 0,023 0,194 -0,114 -0,060 0,043 0,154 0,134 0,086 -0,180 0,112 0,250 0,060 0,059 0,913 

b6q6 0,037 -0,062 -0,090 0,068 -0,154 0,151 0,010 -0,034 -0,139 -0,081 0,029 0,106 -0,042 0,082 0,069 0,858 -0,030 -0,086 0,007 -0,018 0,861 

b6q7 -0,280 -0,115 0,033 0,147 -0,010 0,051 -0,247 0,084 0,108 -0,086 -0,469 -0,038 -0,055 -0,137 0,160 0,586 0,226 -0,063 0,027 0,145 0,894 

b6q8 -0,017 -0,276 0,057 0,087 -0,488 0,049 0,007 0,052 0,106 0,167 0,177 -0,062 0,005 0,025 0,348 0,362 0,216 -0,223 -0,240 -0,080 0,817 

b6q9 -0,071 0,190 -0,054 0,309 0,086 0,065 0,120 0,065 0,068 -0,038 0,041 0,122 0,800 0,107 0,060 -0,094 0,002 0,055 0,015 -0,047 0,861 

b6q10 0,241 0,153 0,011 0,071 0,362 0,207 0,337 -0,406 0,169 0,056 0,160 0,004 0,465 0,005 0,114 -0,026 -0,087 0,068 0,044 -0,121 0,855 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 b6q11 0,357 0,443 -0,169 -0,123 -0,218 0,095 0,191 -0,241 0,256 0,130 0,159 0,020 0,151 0,363 -0,200 -0,010 0,043 -0,128 0,064 -0,100 0,854 

b6q12 0,313 0,279 0,046 0,017 0,060 0,128 0,255 -0,058 -0,016 0,059 -0,200 0,062 0,013 0,643 -0,157 0,019 -0,031 -0,109 -0,115 -0,136 0,798 

b6q13 0,003 -0,154 -0,065 -0,045 -0,033 -0,038 -0,034 0,153 -0,094 0,134 0,054 0,020 0,085 0,870 0,091 0,042 -0,112 0,166 0,029 0,066 0,906 

b6q14 0,136 -0,057 0,087 0,280 0,064 0,511 0,088 0,212 0,389 0,068 -0,015 -0,089 0,129 0,064 0,198 0,080 -0,342 -0,092 0,239 0,029 0,840 

b6q15 -0,024 0,101 0,175 0,018 -0,079 -0,036 0,212 0,108 0,013 -0,014 0,121 -0,022 -0,052 -0,139 0,049 0,053 0,796 0,042 0,017 0,012 0,783 

b6q16 0,029 -0,209 -0,081 0,233 -0,161 0,239 0,066 -0,146 -0,087 0,073 0,787 -0,004 0,095 -0,028 0,103 -0,030 0,180 0,066 -0,015 -0,036 0,905 

b6q17 0,175 -0,022 0,121 0,548 0,039 0,502 0,050 -0,016 -0,099 0,047 0,043 0,127 0,251 -0,009 -0,033 -0,157 0,327 -0,076 0,101 0,063 0,848 

D
E

S
P

A
C

H
O

 

b6q18 0,038 0,070 0,166 0,105 0,787 -0,040 0,170 -0,117 0,155 -0,217 -0,068 0,088 0,060 -0,059 -0,084 -0,023 -0,141 -0,035 -0,064 -0,088 0,840 

b6q19 -0,015 0,213 0,075 0,805 0,113 0,083 0,135 0,176 0,212 0,070 0,084 -0,024 0,081 -0,078 -0,031 0,116 0,058 -0,041 -0,082 0,096 0,873 

b6q20 0,062 0,020 -0,008 0,073 -0,163 0,085 -0,078 0,152 -0,069 0,829 0,061 -0,079 -0,035 0,091 0,088 0,008 0,031 0,118 0,027 -0,056 0,811 

b6q21 0,256 -0,028 0,086 0,194 -0,034 0,762 0,178 0,235 0,092 0,172 0,088 -0,050 0,081 0,100 -0,028 0,089 -0,108 -0,025 0,035 -0,036 0,869 

b6q22 0,272 0,084 0,071 0,751 0,115 0,341 0,034 -0,017 0,102 -0,002 0,077 0,049 0,066 0,010 0,042 0,109 -0,069 -0,203 -0,034 0,032 0,866 

E
M

B
A

R
Q

U
E

 b6q23 -0,005 -0,038 -0,263 0,024 -0,159 0,035 0,084 0,277 0,182 0,626 0,033 0,000 0,061 0,185 0,120 -0,180 -0,133 -0,078 -0,233 0,206 0,813 

b6q24 0,136 -0,002 0,312 0,084 -0,110 0,127 -0,191 -0,072 0,025 -0,037 0,239 0,638 -0,263 0,289 0,224 -0,049 -0,053 0,071 0,037 -0,030 0,874 

b6q25 0,073 0,232 -0,029 -0,139 0,189 0,183 0,462 -0,002 -0,164 -0,024 0,174 0,161 0,059 0,397 0,364 0,152 -0,107 -0,052 -0,083 0,053 0,786 

b6q26 0,017 -0,038 -0,105 0,006 -0,112 0,052 -0,010 0,086 0,003 0,101 0,012 -0,006 0,068 0,026 0,884 0,075 -0,012 0,026 0,035 -0,118 0,855 

b6q27 0,182 0,089 0,191 -0,138 0,348 0,225 0,084 -0,130 -0,353 0,092 0,097 0,011 -0,053 -0,106 0,538 0,109 0,199 -0,073 0,070 0,119 0,814 

b6q28 0,050 0,045 0,066 0,071 -0,029 0,671 0,151 -0,179 0,059 -0,025 0,219 -0,034 -0,118 -0,026 0,270 0,221 0,168 0,083 -0,018 0,209 0,788 

EIGENVALUE 11,75 6,17 4,35 3,59 3,59 3,38 3,37 3,25 2,86 2,82 2,79 2,66 2,65 2,57 2,44 2,17 2,16 2,10 1,79 1,72  

α-Cronbach 0,946 0,889 0,763 0,811 -0,588 0,744 0,755 0,850 0,723 0,218 -1,385 0,168 0,668 0,591 0,589 0,611 - - 0,244 -  

AVE 14,50 7,62 5,37 4,44 4,43 4,18 4,16 4,01 3,53 3,48 3,45 3,28 3,28 3,17 3,01 2,68 2,67 2,60 2,21 2,12  

AVE Acumulada 14,50 22,12 27,48 31,92 36,35 40,52 44,68 48,69 52,22 55,70 59,15 62,43 65,71 68,88 71,89 74,57 77,24 79,83 82,04 84,16  
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                                                                                              Rotation converged in 75 iterations. 

Correlation Matrix(a,b) 

Determinant = ,000 

This matrix is not positive definition 
Fonte: Dados da Pesquisa (2010-2011 
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Com a submissão dos dados coletados à análise fatorial exploratória, gerou-se um 

modelo de mensuração composto de 20 componentes principais, não obstante, não se obteve 

índice de adequação dos dados à aplicação da técnica, dado pelo  KMO/MSA. Além disso, o 

teste de Bartlett de esfericidade não indicou a presença de correlações significantes entre as 

variáveis. 

Portanto, os dados coletados, foram considerados inadequados para a aplicação da 

análise fatorial exploratória. Prosseguiu-se no exame mais parcimonioso, guiado por 

considerações teóricas e práticas para obter um número adequado de variáveis que indicasse a 

presença de correlações significantes entre eles e extrair os componentes principais. 

Assim, utilizou-se da técnica da análise fatorial confirmatória rotação ortogonal 

varimax, para extrair, dos dados coletados, oito componentes principais, como fora 

estabelecido no modelo teórico. Após várias rodadas para geração das matrizes de correlação 

significantes e extração dos componentes principais, de um total de 81 medidas (ou variáveis) 

originais, resultou em um modelo composto de 29 variáveis distribuídas em  oito  construtos 

previamente definidos:  Posicionamento, Integração, Agilidade, Medidas de desempenho, 

Negociação do pedido, Transporte até o porto, Despacho da mercadoria e Embarque da 

mercadoria, conforme demonstrado na Tabela  57.  
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Tabela 57: Análise Fatorial Confirmatória 

VARIÁVEIS 
COMPONENTES PRINCIPAIS COMUNA 

LIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 

b5q3  Gerenciar Processos 0,036 0,091 0,249 0,777 0,192 0,026 -0,048 -0,052 0,718 

b5q11 Poder de Decisão 0,274 -0,052 -0,112 0,755 0,113 0,202 -0,033 0,035 0,716 

b5q12 Estrutura Formal 0,302 0,141 -0,081 0,819 0,068 -0,086 -0,091 0,172 0,838 

b5q14 Programas Integração 0,715 0,152 0,197 0,138 0,103 0,023 -0,003 0,266 0,674 

b5q15 Regras Claras 0,605 0,250 0,482 0,263 -0,082 0,045 -0,061 0,038 0,744 

b5q16 Diretrizes 0,661 0,118 0,375 0,341 -0,083 0,099 0,205 -0,190 0,802 

b5q17 Perdas e Ganhos 0,503 0,177 0,384 0,339 0,038 -0,331 0,070 -0,184 0,696 

b5q18 Expansão SI 0,710 0,095 0,169 0,066 -0,071 -0,060 -0,406 -0,039 0,721 

b5q19 Operações Logísticas 0,693 -0,036 0,117 0,197 0,268 0,256 -0,148 -0,034 0,695 

b5q20 Informação fácil 0,737 0,034 0,168 0,141 0,134 0,181 -0,214 -0,004 0,689 

b5q21 Compartir Informações 0,700 0,125 0,216 0,244 0,213 0,016 0,142 0,084 0,685 

b5q25 Padronização 0,671 0,125 0,183 0,033 0,146 -0,044 -0,031 0,175 0,555 

b5q28 Troca de Dados 0,757 0,236 0,037 0,009 -0,267 -0,018 0,097 -0,034 0,713 

b5q37 Solicitações última hora -0,016 0,800 0,214 0,039 0,080 -0,112 -0,187 0,102 0,751 

b5q38 Atendimento Individual 0,168 0,835 0,081 0,089 0,104 0,236 0,002 0,027 0,807 

b5q39 Solicitações Específicas 0,166 0,834 -0,037 -0,025 0,041 -0,111 0,024 -0,178 0,772 

b5q41 Logística Sincronizada 0,503 0,598 0,281 0,194 0,112 0,167 -0,032 -0,050 0,771 

b5q43 Aumento Flexibilidade 0,563 0,608 0,160 0,124 0,166 -0,237 -0,038 0,111 0,825 

b5q51 Benchmarking Externo 0,221 0,109 0,736 -0,096 0,006 0,002 -0,040 0,129 0,630 

b5q52 Comparar Indicadores 0,372 0,121 0,778 0,014 0,146 0,151 -0,004 0,073 0,808 

b5q53 Processos e Práticas 0,412 0,111 0,677 0,158 0,142 0,140 0,016 -0,043 0,707 

b6q6  Planejamento 0,108 -0,127 -0,075 -0,011 0,144 0,135 0,823 0,099 0,759 

b6q7  Preocupação Logística -0,323 -0,005 0,095 -0,129 0,064 -0,187 0,772 0,069 0,771 

b6q12 Locais Centralizados 0,324 0,320 -0,056 0,248 0,040 0,701 0,019 -0,112 0,779 

b6q13 Operações Transbordo -0,062 -0,187 0,270 -0,027 -0,113 0,849 -0,005 0,022 0,846 

b6q19 Tempo Despacho -0,048 0,221 0,192 0,201 0,819 -0,117 0,093 -0,115 0,835 

b6q22 Liberação 0,279 0,097 -0,002 0,150 0,856 0,018 0,155 0,046 0,869 

b6q26 Perda Produtividade -0,086 -0,149 0,275 0,012 0,042 0,051 0,061 0,827 0,798 

b6q27 Infraestrutura Portos 0,304 0,119 -0,148 0,096 -0,124 -0,109 0,135 0,774 0,782 

EIGENVALUE 6,16 3,31 2,78 2,53 1,87 1,78 1,69 1,63  

α-Cronbach 0,914 0,873 0,914 0,784 0,817 0,591 0,611 0,589  

AVE 21,26 11,40 9,59 8,74 6,46 6,13 5,84 5,60  

AVE Acumulada  21,26 32,66 42,25 50,99 57,45 63,58 69,42 75,02  
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KMO/MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,710; n = 56 casos 

Bartlett's Test of Sphericity - Approx. Chi-Square = 1048,51; df. 406; Sig. 0,00000 
Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se pela Tabela 57, que o índice KMO/MSA igual a 0,710 mostra que os 

dados são adequados à aplicação da análise fatorial exploratória.  Para a estrutura fatorial com 

eigenvalue maior do que 1 e variância explicada de 75%, o teste de esfericidade de Bartlett’s  

foi igual a 1048,51 (p < 0,000) sugerindo que na matriz de dados, há correlações entre as 

variáveis. As comunalidades foram superiores a 0,5 indicando que a quantia total de variância 

original compartilhada com todas as outras variáveis incluídas na análise, são superiores a 



181 

 

 

 

50%. Quanto às cargas fatoriais, segundo Hair Jr. et al (2006), para amostras menores que 

100, a menor carga fatorial a ser considerada significante seria, na maioria dos casos cerca de 

0,30. No caso deste estudo, todos eles, foram superiores a 0,3. Os indicadores dos 

componentes principais podem ser identificados, em negrito, na Tabela 57.  

Quanto à validação das medidas e escalas do modelo de mensuração:  

a) à confiabilidade ou consistência interna, avaliada pelo Alpha (α) de Cronbach, por 

meio do software SPSS, todos os construtos apresentaram valores acima de 0,6, exceto o fator 

transporte até o porto que ficou próximo ao mínimo recomendado com valor igual a 0,591, 

conforme mostra a Tabela 57 (HAIR Jr. et al. 2006). Não obstante, utilizando o software 

SmartPLS, todos os construtos apresentaram confiabilidade composta superior a 0,6, 

conforme se pode observar na Tabela 58. Os resultados, obtidos pela utilização dos dois 

softwares, demonstraram que os indicadores em seus respectivos construtos são consistentes, 

com boa consistência interna entre eles. 

b) a validade convergente, avaliada pela variância média extraída, mostrada na Tabela 

58, apresentou valores acima de 0,55, indicando, que o conceito de interesse foi bem 

representado, dado que, para variância extraída, o parâmetro de referência é que seja maior 

que 55%. 

 

Tabela 58: Valores de AVE (Average Variance Explained) e, Composite Reliability 

CONSTRUTOS AVE (Average Variance Explained) Composite Reliability 

Agilidade 0,6612 0,9065 

Ciclo 0,2546 0,6562 

Despacho 0,8468 0,917 

Embarque 0,5524 0,6646 

Integração 0,571 0,9299 

Medida Desempenho 0,7526 0,9006 

Negociação 0,5456 0,6568 

Posicionamento 0,705 0,8771 

Tempo 1 1 

Transporte 0,6466 0,7731 

WCL 0,4635 0,9379 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

c) a validade discriminante, avaliada pelas cargas cruzadas, em todas correlações, 

apresentaram valores da raiz quadrada da variância média, superiores à correlação entre os 

construtos, denotando assim, que dois conceitos similares, são distintos. Na Tabela 59, são 
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mostrados os valores da correlação entre os construtos e, na diagonal, a raiz quadrada da 

variância média extraída.  

 

Tabela 59: Correlação entre os construtos e raiz quadrada da variância média extraída 

(diagonal) 
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Agilidade 0,810         

Desempenho 0,447 0,867        

Despacho 0,341 0,265 0,920       

Embarque 0,128 0,094 0,009 0,809      

Importação 0,615 0,633 0,272 0,227 0,756     

Negociação -0,174 -0,050 0,146 0,121 -0,227 0,840    

Posicionamento 0,316 0,229 0,344 0,172 0,467 -0,177 0,839   

Tempo -0,030 -0,051 -0,040 0,006 0,124 0,237 -0,117 1,000  

Transporte 0,397 0,233 0,146 -0,005 0,401 -0,132 0,357 -0,148 0,767 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Ressalta-se, para levantar as correlações entre os construtos, que se utilizou do modelo 

de mensuração, mostrado na Figura 15 e processado pelo algoritmo SMARTPLS.  

 

 

Figura 15:  Modelo de mensuração para avaliação de cargas cruzadas – Algoritmo PLS 

Fonte: Dados da pesquisa  (2010-2011) 

           Integração 
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Desta forma, validadas as medidas e escalas do modelo, prosseguiu-se na avaliação 

das relações estruturais do modelo de mensuração. 

 

6.7.2. Avaliação das Relações Estruturais do Modelo de Mensuração 

 

Buscou-se, na modelagem de equações estruturais, verificar possíveis discrepâncias ou 

variações mais específicas no modelo teórico-empírico em análise. 

Os dados tratados, por meio dos softwares  SMARTPLS, construiu-se o modelo 

teórico empírico, conforme são mostradas as correlações na Figura 16 e os valores de t na 

Figura 17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Coeficientes de correlações do modelo de mensuração 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se, pela Figura 16, que as variáveis independentes, dadas pela gestão logística 

do modelo de Logística de Classe Mundial, denominadas na Figura 16 como WCL e, do Ciclo 

do Processo Logístico de Exportação, denominadas na Figura 16 como Ciclo, explicam 

apenas 2,5% da variável dependente, dada pelo Tempo do Fluxo de Exportação. No entanto, o 
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percentual obtido não é estatisticamente significativo para α ≤ 0,05 como se pode ver na 

Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Valor de t para o modelo de mensuração 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

Observa-se pela Figura 17, que os valores da estatística t, entre a gestão logística 

(WCL) e o tempo do fluxo de exportação; e entre o tempo do fluxo de exportação e o ciclo de 

negociação, foram iguais a 0,145 e 0,727, respectivamente. Estes valores denotam que não 

existem correlações, em nível de significância (α ≤ 0,05), dado que, para este nível de 

significância, o valor da estatística de t deveria ser maior que 1,96, rejeitando assim, as 

hipóteses H1 e H2, formuladas para este estudo. 

As correlações relacionadas entre gestão logística (WCL), ciclo de negociação e tempo 

do fluxo de exportação e respectivas significâncias estatísticas são mostradas na Tabela 60. 
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Tabela 60: Coeficientes estruturais do modelo de mensuração e testes de hipóteses 

Relacionamento Estrutural 
Coeficiente 

Estrutural 

Erro 

Padrão 

Valor  

estatística t 

Valor-

p
(*)

 

Hipó- 

teses 

Decisão 

(α ≤ 05) 

Ciclo → Despacho 0,666 0,325 2,049 0,041   

Ciclo → Embarque 0,421 0,308 1,369 0,171   

Ciclo → Negociação 0,755 0,173 4,371 0,000   

Ciclo → Tempo 0,155 0,213 0,727 0,467 H2 Não Suporta 

Ciclo → Transporte 0,221 0,511 0,432 0,666   

WCL → Agilidade 0,770 0,056 13,704 0,000   

WCL → Integração 0,951 0,016 61,519 0,000   

WCL → Medida Desempenho 0,726 0,083 8,790 0,000   

WCL → Posicionamento 0,550 0,172 3,199 0,001   

WCL → Tempo 0,020 0,135 0,145 0,885 H1 Não Suporta 

Fonte: Dados da pesquisa (2010-2011) 

 

(*) Os valores de p foram calculados na planilha Excel, [função = DISTT(Célula; 999; 2)], 

bicaudal e bootstrap com amostra de 56 casos e 1000 reamostragens. 

 

Portanto, em nível de significância estatística (α ≤ 0,05 ou estatística t  1,96) não 

foram observadas correlações entre o Tempo do Fluxo de Exportação com variáveis 

preditoras (ou variáveis independentes): a) do Ciclo do Processo Logístico de Exportação, na 

Tabela 60 denominada de Ciclo, e; b) Logística de Classe Mundial, na Tabela 60 denominada 

de WCL.  
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7. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi  verificar o impacto  das atividades do Ciclo do 

Processo Logístico de Exportação e das competências logísticas do modelo de Logística de 

Classe Mundial (CLM, 1995), no tempo do Fluxo de Exportação, das empresas exportadoras 

brasileiras, via modal marítimo, dos setores de: açúcar; bens e equipamentos – mecânicos; 

carnes: aves, bovina e suína; café; papel e celulose, e soja. Para tanto, constituiu, assim, obter 

uma resposta ao problema de pesquisa formulado, com o direcionamento para o objetivo 

principal deste estudo. 

Para atingi-lo, estabeleceu-se uma série de procedimentos metodológicos, que 

contemplaram uma vasta pesquisa bibliográfica, seguida da formulação de um modelo 

estrutural, uma pesquisa exploratória para sua validação e, por fim, uma pesquisa descritiva 

para dar uma resposta ao problema de pesquisa e testar suas hipóteses.  

Os resultados da pesquisa contemplaram a análise conjunta dos dados qualitativos e 

quantitativos. Conforme já mencionado, embora metodologicamente a pesquisa qualitativa 

tenha sido formulada com um caráter exploratório, para dar suporte à validação do modelo 

teórico e para contemplar a construção do instrumento de pesquisa quantitativo,  os seus 

resultados foram além, mostrando uma grande valia,  pois deram subsídios para  análise dos 

resultados  agregados no questionário da pesquisa quantitativa: bloco 3 – Características da 

Gestão Logística; bloco 4 – Fluxo de Exportação, e bloco 6 - Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação.  

 

a) Com relação ao Problema de Pesquisa:  

Qual o impacto das atividades do Ciclo do Processo Logístico de Exportação e das 

atividades logísticas baseadas  no modelo de  Logística de  Classe Mundial no tempo do 

Fluxo de Exportação?  

Conforme Figura 16, o valor da medida da variância explicada de  R
2
 = 0,025, 

demonstra que não existe impacto entre as atividades do Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação e das atividades logísticas do modelo de Logística de Classe Mundial no tempo do 

Fluxo de Exportação.  
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b) Com relação aos testes de Hipóteses: 

Nos resultados dos testes de hipóteses, conforme observado na Tabela 58, obteve-se 

um resultado em nível de significância estatística (α ≤ 0,05 ou estatística t  1,96), onde   não 

se comprovou a correlação entre as competências logísticas do modelo de Logística de Classe 

Mundial – H1, e as atividades do Ciclo do Processo de Exportação,  no Tempo do Fluxo de 

Exportação, desta maneira, rejeitando-se as hipóteses H1 e H2. 

 

c) Com relação aos Objetivos Específicos:  

1) Identificar quais as principais variáveis de cada constructo do Ciclo do Processo 

Logístico de Exportação e o desempenho superior logístico. 

Verificou-se pela pesquisa qualitativa exploratória  realizada na primeira etapa que, no 

Ciclo do Processo Logístico de Exportação, a variável mais citada pelos exportadores 

entrevistados  foi ―Custo‖ com 41,6%, seguido das seguintes variáveis: Qualidade com 

17,6%; Agilidade com 16,4%; e Confiabilidade com 11,2%.  

Entretanto identificou-se que as organizações, mesmo tendo uma grande preocupação 

com reduções de custos, passaram a ver a Logística, de acordo com Courá (2002), como um 

dos elementos-chave na estratégia competitiva das empresas e uma parceria na agregação de 

valor ao seu produto e/ou negócio, atuando em estreita consonância com o moderno 

gerenciamento da cadeia de suprimentos para obtenção da vantagem competitiva em seus 

negócios.  

2)Identificar no Ciclo do Processo Logístico de Exportação as principais atividades 

como: Incoterms, Shipping Terms, modal de transporte da fábrica até o porto, e porto de 

origem  para embarque das mercadorias, mais utilizados pelas empresas exportadoras. 

Conforme demonstrado na Tabela 17, o porto mais utilizado por 48,3% dos 

respondentes é o de Santos. Estes dados confirmam que este porto, que é considerado o 

principal da América do Sul, e do Brasil, continua sendo o porto fundamental para o 

escoamento dos principais  produtos exportados, de acordo com dados  da Balança Comercial 

Brasileira dos anos de 2009 e 2010, (MDIC, 2010 e 2011). Outro dado interessante que vale 

ser destacado é o de que existe uma diversificação entre o modo do embarque das 

mercadorias, em que 66% dos respondentes, demonstraram  a utilização de contêineres de 20‖ 

e 40‖, como também embarque via carga solta. Este fato acentuou-se após a crise de 2007, em 

que  os exportadores, principalmente os de açúcar, carne e papel e celulose,  passaram a 
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contar com um espaço maior nos navios  de contêineres, assim como com um frete mais 

competitivo. Outro dado que vale ser destacado, conforme demonstrado na Tabela 31,  é a 

utilização armazéns alfandegados  na zona primária de 46,7% dos respondentes. 

Conforme demonstrado na Tabela 25, o Incoterms mais utilizado por 48,2% dos 

respondentes é o CIF – Cost Insurance and Freight (Custo, Seguro e Frete), em que,  de 

acordo com os Incoterms (2010),  o exportador é responsável pelo pagamento dos custos 

necessários para colocar a mercadoria a bordo do navio, pelo pagamento do frete até o porto 

designado, pelo desembaraço da exportação, e pelo seguro até o porto de desembarque. Neste 

Incoterms, a responsabilidade pela contratação do navio para embarque das mercadorias é do 

exportador. 

O Shipping Terms mais utilizado, conforme demonstrado na Tabela 29, por 48,2% dos 

respondentes é o F.L.T. – Full Liner Terms, em que,  de acordo com Ludovico (2007), o 

embarque e o desembarque (estiva e desestiva) da mercadoria é por conta do armador, 

portanto inclusas no frete.  

O modal mais utilizado, conforme demonstrado na Tabela 27, para o transporte da 

mercadoria da fábrica até o porto de embarque por 73,2% dos respondentes é o modal 

rodoviário, em que   75,0% dos respondentes, também demonstraram  a  utilização de um 

único  modal de transporte para envio da carga da fábrica  até o porto. Estes resultados 

corroboram com a afirmação do autor de Wanke (2006), em que aponta que a logística de 

exportação no Brasil possui deficiências e impactos operacionais que têm trazido vários 

gargalos, como: a) baixa eficiência dos modais de transportes: hidroviário, ferroviário, como   

também cabotagem. Mesmo com a privatização das ferrovias a partir de 1996 e do 

crescimento da participação deste modal na matriz de transportes brasileira, que segundo 

dados da ANTF (2010) entre os anos de 1997 a 2009, obteve um crescimento de 56,1%. De 

acordo com Fleury (2003) e ANFT (2010),  devido à distorção da matriz de transportes 

brasileira, mais de 60% da carga transportada no Brasil, ainda é  enviada via modal rodoviário. 

3) Identificar se as melhores práticas logísticas, baseado  no modelo de  Logística de 

Classe Mundial (CLM,1995), são similares entre as empresas exportadoras pesquisadas, 

independentemente  do setor, da posição do canal de distribuição ou do tamanho da empresa, 

permitindo com que se destaquem em relação as demais. 
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A pesquisa quantitativa descritiva, realizada na segunda etapa deste estudo, conforme 

demonstrado na Tabela 57,  nos demonstra as principais competências do modelo de Logística 

de Classe Mundial  e suas habilidades, como segue:  

a) Posicionamento, em que foram destacadas duas habilidades: 1) Estratégia e 2) 

Organização; 

b) Integração, em que foram destacadas cinco habilidades: 1) Unificação do Supply 

Chain; 2) Tecnologia de Informação; 3) Informação Compartilhada; 4) Conectividade; 5) 

Padronização.  

c) Agilidade, em que foram destacadas duas  habilidades: 1) Relevância; e 2) 

Acomodação. 

d) Medidas de Desempenho, em que foram destacadas duas habilidades: 1) Processos 

Ativos; e 2) Benchmarking. 

Denota-se que a competência Integração foi a de maior relevância para os 

entrevistados. A integração da cadeia de suprimentos pode ser definida como uma associação 

de clientes e fornecedores que, utilizando técnicas de gestão, trabalham conjuntamente para 

otimizar o desempenho coletivo na criação, distribuição e suporte de um produto (serviços 

envolvidos).  

De acordo com os autores Umeda e Jones (1997), dois pontos-chave são importantes 

para o sucesso da integração na cadeia de suprimentos: a) completo entendimento dos 

processos empresariais e suas qualidades; 2) a sincronização do fluxo de material e de 

informação pela cadeia, mediante  de compartilhamento e disseminação das informações de 

forma clara e objetiva a todos os parceiros, em que se deve  salientar que o compartilhamento 

e a disseminação da informação na cadeia de suprimentos só serão viáveis se houver como 

suporte um bom sistema de informações. 

Os autores Akkermans et al. (1999), afirmam que  a base   da integração pode ser 

caracterizada pela cooperação, colaboração, compartilhamento de informações, confiança, 

parceria, tecnologia compartilhada e uma fundamental mudança do ―administrar processos 

funcionais individuais‖ para ―administrar cadeias integradas de processos‖. Estes dados foram 

claramente evidenciados na pesquisa, as habilidades mais destacadas em integração foram: 1) 

Unificação do Supply Chain; 2) Tecnologia de Informação; 3) Informação Compartilhada; 4) 

Conectividade; 5) Padronização 
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Outra competência que também se destaca, de acordo com a Tabela 57, é a 

competência Agilidade.  Deve-se salientar que, na primeira etapa deste estudo, conforme 

demonstrado na 4ª Etapa – Embarque da Mercadoria, Tabela 9, a subcategoria Agilidade foi a 

mais citada pelos entrevistados. 

Os autores Christopher e Towil (2001), propõem que as empresas devem ter a 

habilidade em atender as inconstantes demandas de seus clientes através da Agilidade e 

resposta rápida, onde a Agilidade é dirigida para atendimento do cliente e coloca o cliente 

final em primeiro lugar, sendo que o foco é a Flexibilidade e a Velocidade. 

Outro dado que se deve levar em consideração foi o destaque dado pelos respondentes, 

conforme demonstrado na Tabela 54, sobre a  grande perda de produtividade no embarque de 

seus produtos, devido à inadequada  infraestrutura dos portos brasileiros, como: falta de 

armazéns, equipamentos portuários, acesso rodoviário e ferroviário, etc. 

  Os autores David e Stewart (2009), evidenciam que a crise da capacidade dos portos 

é um fator importante para a logística internacional. Muitos destes portos – e aqui se destacam 

os portos  brasileiros operam no limite ou muito próximo deste limite, já que existem limites 

para sua expansão à medida que o volume de cargas e tráfego aumentam - apresentam uma 

grande dificuldade na agilidade, flexibilidade e velocidade nas operações portuárias, como 

espaço em terminais nas zonas primárias e secundárias. 

Dos resultados obtidos, identificou-se, dentre as  empresas pesquisadas, que as 

melhores práticas de logísticas baseado no modelo de Logística de Classe Mundial 

(CLM,1995), foram consideradas similares, independentemente do setor, da posição do canal 

de distribuição ou tamanho da empresa.  

4) Identificar o tempo do Fluxo de Exportação  (estimado em dias) para produtos 

destinados à exportação desde a negociação do pedido até à entrega ao lado do costado do 

navio. 

O tempo do Fluxo de Exportação, de acordo com pesquisa realizada por Tamer   

(2006), que leva em consideração o prazo desde a saída do produto da fábrica até o embarque 

no navio é,  em média, de 39 dias. Na pesquisa, conforme demonstrado na Tabela 29, este 

tempo foi reduzido para 20 dias, demonstrando que a redução de tempo é muito importante 

para as empresas pesquisadas.  

De acordo com o autor Christopher (1997), encurtar o fluxo logístico, é enfatizar  a 

adoção dos princípios de just-in-time na entrega e na fabricação, para levar os produtos 
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rapidamente ao mercado desejado. Este mesmo autor afirma que a logística reflete uma 

preocupação com a necessidade de se obter uma vantagem competitiva em mercados que 

estão sujeitos a mudanças econômicas rápidas e que somente serão premiadas as empresas 

que forem capazes de proporcionar valor adicionado em escalas de tempo cada vez menores. 
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8) CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados, em  nível de significância estatística (α ≤ 0,05), não existiu 

evidência de que as atividades do Ciclo do Processo Logístico de Exportação e as 

competências do modelo de Logística de Classe Mundial, contribuem para a redução do 

tempo do fluxo de exportação.  

A lógica da inserção em mercados globais, segundo Christopher (1997), é realizada 

pela ampliação dos negócios da empresa por meio da expansão dos mercados, procurando, ao 

mesmo tempo, a redução de custos pela economia de escala e as operações concentradas de 

produção. De acordo com  o estudo, as  empresas pesquisadas atuam tanto no mercado 

externo como no interno, demonstrando que estas necessitam, por um lado, oferecer produtos 

aos mercados locais com a variedade que os clientes ou consumidores desejam,  submetendo, 

desta forma, a logística, a uma integração geográfica local; por outro,  gerenciar as conexões 

na cadeia global mediante combinação de recursos centralizados,  racionalizando os recursos 

disponíveis para a rede logística global (DORNIER; ERNST; FENDER et al., 2000).  

O balanceamento (ou tradeoffs) das atividades logísticas para se manter nestes dois 

mercados (interno e global) é o grande desafio para os gestores, quanto à disponibilização dos 

recursos para armazenagem centralizada de estoques, de informação e de negociação de 

prazos.  

A partir dos resultados empíricos e das fundamentações teóricas, pode-se concluir que 

as contribuições das atividades  do ciclo do processo logístico de exportação e das 

competências do modelo de classe mundial ainda necessitam ser trabalhadas para que haja um 

impacto na redução do tempo do fluxo de exportação.  No entanto, os resultados mostraram 

que o caminho está sendo construído, sendo que isto pode ser verificado nos construtos das 

atividades logísticas baseadas no modelo de classe mundial e do ciclo do processo logístico de 

exportação. Fortes evidências empíricas sobre a influência destes construtos nas empresas 

exportadoras pesquisadas, foram demonstradas, de forma isolada, entretanto, em conjunto,  

não foram suficientes para impactar de maneira estatisticamente significante a redução do 

tempo do fluxo. 

Adicionalmente, observou-se que a operacionalização do Ciclo do Processo Logístico 

de Exportação foi mais restrita ao pessoal da área de logística de mercado externo com visão 

voltada para a operacionalização da exportação. No ciclo do processo logístico de exportação, 
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a média aproximada avaliada foi de 4,15, de um total máximo de 6,00 na escala de 

discordância/concordância.  

Quanto às melhores práticas de logística, segundo a abordagem do modelo classe 

mundial, as empresas pesquisadas apresentaram uma média aproximada de 4,22, de um total 

máximo de 6,00 na escala de discordância/concordância.  

Outro ponto importante para a integração logística entre mercado interno e externo foi 

a competência Integração (construto baseado no modelo de  Logística de  Classe Mundial), 

sendo esta a mais citada pelos respondentes, pois ser integrado significa que as empresas 

pesquisadas possuem iniciativas específicas, de acordo com  regras claras e formalizadas com 

seus clientes e fornecedores. Dentro da cadeia de suprimentos, com diretrizes para 

monitoramento dos relacionamentos, com princípios de divisão de ganhas, perdas e riscos, 

assim como procedimentos planejados, a integração visa a facilitar o atendimento aos 

objetivos almejados, com clientes e/ou fornecedores dentro da cadeia de suprimentos, 

destacando-se que os setores pesquisados estão entre os 10 principais produtos exportados da 

Balança Comercial Brasileira nos anos de 2009 e 2010, (MDIC, 2010  e 2011).   

Um forte posicionamento das competências demonstrou que as empresas pesquisadas 

focam seus recursos nas necessidades de seus clientes, dando à gestão de logística 

internacional um papel de destaque no gerenciamento da cadeia de suprimentos. 

Esta pesquisa também demonstrou que as competências Integração e Agilidade são 

importantes e possuem correlação entre si. 

Por fim, este estudo leva à reflexão de que reduzir o tempo do fluxo de exportação 

com base nas atividades logísticas do ciclo do processo logístico de exportação e, das 

competências do modelo de logística de classe mundial, ainda necessita ser trabalhado. 
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8.1. Contribuições do Estudo 

 

Este pesquisa trouxe importantes contribuições, tanto acadêmicas como gerenciais, 

destacando as seguintes: 

a) a aplicação, no Brasil, de um estudo como este constituiu em  uma oportunidade 

única para avaliação da generalidade de um modelo teórico, bem como a certificação das 

validades dos instrumentos de pesquisa utilizados. O estudo demonstrou que o modelo 

proposto necessita ser mais bem refinado. Entretanto, de acordo com Gosling e Gonçalves 

(2003), ‖os modelos são uma tentativa de explicar como a realidade se comporta‖.  

b) outra contribuição do estudo se baseia no instrumento de pesquisa. São poucos os 

estudos, principalmente no Brasil, em que  o modelo de Logística de Classe Mundial foi 

replicado,  assim como a Gestão da Logística Internacional através  do Ciclo do Processo 

Logístico de Exportação, nos setores dos principais produtos exportados durante os anos de 

2009 e 2010. Dessa forma, esse trabalho contribuiu com um instrumento que, ainda demanda  

refinamentos; demonstrou ter boa validade e confiabilidade, podendo ser passível de ser usado 

em outras pesquisas, levando-se  em consideração que as escalas utilizadas foram traduzidas, 

adaptadas e testadas para a realidade brasileira.  

Outrossim, espera-se que este estudo possa contribuir para que as empresas 

exportadoras brasileiras busquem trabalhar direcionando-se para uma correta 

operacionalização do Ciclo do Processo Logístico de Exportação, utilizando as melhores 

práticas de Logística de Classe Mundial. 
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9. SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Para prosseguimento deste estudo, são sugeridos: 

a) A replicação desta pesquisa em outros setores das empresas exportadoras 

brasileiras, via modal marítimo, para a devida comparação e correspondente confirmação e/ou 

ajustamento do  modelo a outros contextos empresariais. 

b) A replicação desta pesquisa em outros setores das empresas exportadoras 

brasileiras, via modal marítimo, para identificar qual setor possui as melhores práticas do 

modelo de Logística de Classe Mundial. 

c) Levantar a existência de correlação entre o modelo de Logística de Classe Mundial 

e as práticas logísticas do  meio ambiente. 

d) Utilizar modelos alternativos em equações estruturais como concorrentes para 

refinar o modelo confirmatório. 
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APÊNDICE A – Carta Introdutória e Guia Roteiro de Entrevista da Primeira  Etapa: 

Exploratória  – Com gestores das empresas exportadoras brasileiras de cargas solta, a 

granel, líquida e em contêiner. 

 

                                                                                                                             

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Rua da Consolação, 896 – 5º andar – CEP 01302-907 

Fone: (011) 2114-8000 

Internet: www.mackenzie.com 

 

 

Prezado Senhor/Senhora 

 

Esta pesquisa tem como objetivos verificar os critérios competitivos considerados importantes 

para a exportação de seus produtos. Assim, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre os 

processos de logística internacional aplicado por sua empresa.  

Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico, por isso todas as 

informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Sua colaboração é muito importante 

para o sucesso de nossa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da fronteira do 

conhecimento. 

 

Antecipadamente 

Doutorando em Administração de Empresas 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Fone: (11) 5581-7373   - Celular: (11) 8667-9509 

Mail: ester.felix@uol.com.br 

 

 

 

 

 

http://www.mackenzie.com/
mailto:ester.felix@uol.com.br
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a) Roteiro de Entrevista aos Exportadores via modal marítimo 

 

 

Bloco 1 – Dados do Respondente 

 

O preenchimento dos dados deste bloco é opcional, sendo porém, desejável a fim de que 

possa permitir contato em caso de eventuais esclarecimentos . 

 

Nome (opcional)______________________________________Cargo:_____________ 

Empresa (Diretor Comercial/Logística,  Gerente de Logística, etc):________________________________ 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc)_________________________________________________________ 

Tempo na função:______ ano (s)       Tempo na empresa: ___________________ano (s) 

Telefone para contato (opcional)   ___________________________________________ 

 

Dados da Área 

Nome da Área:_________________________________________________________ 

Principal função da área:________________________________________________ 

Número de Funcionários da área: _________________________________________ 

 

Dados da empresa 

Nome da Empresa: 

Ramo de Atividade: (papel/café/açúcar/carne congelada,etc)__________________ 

Faturamento da UN (R$/ANO)____________________________________________ 

Número atual de Funcionários da empresa_________________________________ 

Linha de produtos e serviços_____________________________________________ 

Principais países exportadores: 

Município:______________________________________UF:____________________ 
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Bloco 2: Entrevista espontânea 

 

Estratégia competitiva: 

1) Por que a empresa decidiu internacionalizar? 

(aumentar competitividade e enfrentar a concorrência internacional, mercado interno saturado, aumentar número de clientes, 

buscar novos mercados com maiores oportunidades e lucro) 

 

2) De que forma a empresa atua no exterior? 

(exportação direta,  possui filial no exterior, através de trading company ou comercial exportadora)  

 

3) Quais é  o seu  principal  mercado alvo? 

(mercado amplo ou segmentado, concentração ou diluição de clientes) 

 

Prioridades competitivas da empresa: 

4) Quais são os principais fatores que tornam sua empresa competitiva no mercado mundial? 

(preço, qualidade, inovação, diversificação) 

 

5) Existem grandes empresas líderes no mercado em que você atua? E novos entrantes? 

(ambiente competitivo concentrado ou fragmentado) 

 

Competências Logísticas 

6) Você considera o fluxo do processo da logística internacional de sua empresa adequado às 

necessidades da empresa e de seus clientes? 

(colocação de pedidos, suprimentos, fabricação, modais transportes utilizados, tecnologia de informação ) 

 

7) O serviço logístico possui uma equilíbrio entre prioridade de serviço e custo? 

(disponibilidade de produto, estoque centralizado ou descentralizado, tempo, velocidade e consistência na entrega) 

 

8) Quais os principais problemas na logística internacional de sua empresa para que a mesma 

possa atuar de forma mais competitiva? 

(infra estrutura de transportes, portuária, morosidade na documentação, disponibilidade de navios e espaço, altos fretes, instabilidade no 

câmbio). 

 

9) Quais os modais utilizados para levar a carga da fábrica ao porto de embarque? 

(rodoviário, ferroviário) 
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10) Os serviços de transportes são: frota própria, terceirizada ou operador logístico? 

 

Roteiro Auxiliar 

1. História da empresa 

(estágio de desenvolvimento, perfil técnico/gerencial dos dirigente, senso de oportunidade e pró-atividade dos gestores) 

 

2. Qual o futuro do segmento na indústria, projetos para os próximos 5 anos. Aumento no 

mercado interno ou externo? 

(estratégia de preço, diferenciação, competidores, bem agressivos, tem autonomia, assumem riscos) 

 

3. Como se dá o processo de desenvolvimento de novos produtos e ou projetos? A logística é 

envolvida neste processo? 

(autonomia, compartilhamento, inovação de produtos, orientação para processos ou para mercado) 

 

4) Há uma preocupação constante com redução de custos?  

(eficiência operacional, inovação em processos) 

 

5) Os preços praticados pela empresa no mercado internacional são mais baixos que dos 

concorrentes? 

(liderança em custos) 

 

5) Qual o ciclo do pedido (lead time) entre a negociação do pedido até sua entrega no porto de 

embarque? 

(numero de dias) 

 

6) Os seus clientes estão satisfeitos com o ciclo do pedido (lead time) praticado atualmente 

por sua empresa? 

(satisfação do cliente, consistência do ciclo do pedido podendo variar entre : ruim, razoável, bom, ótimo) 

 

7) A exportação de sua mercadoria é realizada por container ou carga solta? Possui armazém 

na área portuária ou retro portuária. 

(somente carga solta, somente carga em container, ambas as formas, armazéns metragem, estufagem do container) 

 

8) Quais os principais portos de embarque de sua mercadoria? 

(Itajaí, Paranaguá, Pecém, Santos, Rio Grande, Vitória, outros) 
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9) Qual porto possui um nível  produtividade  bom ou excelente? (levando em consideração o 

(s) porto(s) utilizado pelo exportador)  

(eficiência operacional, relacionamento, prancha de embarque, custos) 

 

10) Quais os motivos que o levaram a trabalhar com este porto? 

(menor distância entre fábrica e porto, maior disponibilidade de modais de transportes, melhor infra estrutura das estradas, 

freqüência maior de navios) 

 

11) Quais os principais gargalos encontrados pelos exportadores na atual gestão portuária 

brasileira? 

(excesso de burocracia na liberação da carga, concessão de um terminal, falta de relacionamento a longo prazo e cooperação porto 

usuário, pouco dinamismo e flexibilidade, pouca adequação ao nível de investimentos) 

 

12) A gestão portuária brasileira se comparada com outros portos no mundo, deve ter qual 

modelo? 

(land lord, port authority, tool port, outros, ie, nas mãos total do governo, mista estado e iniciativa privada, contrato de prestação de 

serviço, gestão total nas mãos do setor privado, respectivamente) 

 

13)  Os seus clientes estão satisfeitos com o nível de avarias dos produtos a eles entregues? 

(nível de avarias (se houver), tipos de avarias, onde se origina, no transporte interno ou externo)  

 

14) Os seus clientes estão satisfeitos com a qualidade de seus produtos? 

(qualidade do produto, inovação) 

 

15) Os seus clientes estão satisfeitos com a capacidade de produção de sua empresa quanto a 

quantidade  desejado de que necessitam e especificações requeridas? 

(capacidade de produção, quantidade expedida,  correta especificação do produto) 

 

16) Quais os principais fatores que são barreira às exportações brasileiras na logística 

internacional? 

(infra estrutura portuária, infra estrutura de transportes, disponibilidade de navios e espaço, tarifas de fretes nacionais e  ou 

internacionais muito altas, outros) 
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Bloco 3 – Processos Logísticos 

Do ponto de vista da logística internacional, quais são os quatro processos logísticos que a sua 

empresa considera como os mais importantes.  

FÁBRICA 

(  ) Negociação do pedido 

(  ) Tempo para produção do pedido, com adequação a data de chegada do navio 

(  )  Embalagem da mercadoria  

 

TRANSPORTES 

(  ) Escolha do modal de transporte  até o porto 

(  ) Tempo de viagem de sua fábrica até o porto de embarque 

(  ) Disponibilidade de contêineres 

 

PORTO 

(  ) Disponibilidade de espaço nos armazéns nas área retro portuária e primaria no porto de 

embarque 

(  ) Tempo de descarregamento do modal de transporte escolhido no armazém portuário 

(  ) Tempo para o embarque da mercadoria 

 

GESTÃO – DOCUMENTOS 

(  ) Despacho aduaneiro da mercadoria 

(  ) Seguro 

(  ) Câmbio 

 

(  ) Outros: ___________________ 

 

Por que são importantes? 

(provocam atrasos, deterioram o produto, etc.) 
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Bloco 4 – Fatores Externos de Competitividade da Empresa 

 

Neste bloco relacionam-se os atributos considerados importantes da logística internacional, 

via modal marítimo, para a competitividade de sua empresa, baseado no modelo de logística 

mundial e atributos da logística. Para tanto, por gentileza, assinale com um ―x‖ a alternativa 

que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo. 

 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6  

Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 

 

Atributos da logística internacional via modal marítimo 
Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Agilidade: Foco em atividades da gestão da logística internacional 

que realmente agregam valor ao produto, fornecendo informações 

úteis para avaliar o desempenho da empresa. 

      

2 

Confiabilidade: Entrega confiável, certeza de que os produtos e 
serviços utilizados em sua empresa em todo processo da gestão 

logística internacional será cumprido, tendo como conseqüência a 

satisfação do cliente 

      

3 
Custos: Os custos logísticos de sua empresa estão relacionados com 

o desempenho desejado de serviço 

      

4 

Flexibilidade: Conseguir lidar com as solicitações inesperadas dos 

clientes. Adequar-se com facilidade às exigências e demandas do 

mercado. 

      

5 

Informação: Fluxo rápido e confiável de informação que está 

diretamente relacionada com o equilíbrio dos procedimentos de 

trabalho. 

      

6 Lugar: entrega do produto no lugar desejado pelo cliente.       

7 

Qualidade: Produtos livres de erros, de acordo com as 

especificações dos clientes, isto é, receber o produto que realmente 

comprou. 

      

8 
Tempo: O tempo decorrido entre o recebimento do pedido até a 

entrega da mercadoria no costado do navio ------------- 

      

 

 

Que outro processo, que a sua empresa considera importante na logística internacional, via 

modal marítimo, que o Sr.(a)  gostaria de mencionar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

 

 

APÊNDICE B - Carta Introdutória e Questionário da Segunda Etapa - sobre Ciclo do 

Processo Logístico de Exportação e do modelo Logística de Classe Mundial. 
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                             
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Rua da Consolação, 896 – 5º andar – CEP 01302-907 

Fone: (011) 2114-8000 

Internet: www.mackenzie.com. 

 

 

 

 

 

Prezado Senhor/Senhora 

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar a relação entre o Ciclo do Processo Logístico de 

Exportação e o Desempenho Logístico de Classe Mundial (World Class Logistics) das 

empresas exportadoras brasileiras. 

 

Esclarecemos que as respostas deste questionário são somente para fins acadêmicos e serão 

tratadas com toda a confidencialidade, para resguardo da sua empresa. Sua colaboração é 

muito importante para o sucesso de nossa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da 

fronteira do conhecimento. 

 

Os resultados da pesquisa serão retornados à comunidade acadêmica, mediante publicação de 

trabalhos acadêmicos, tão logo estiver concluída. 

 

 

Contando com o seu apoio, ficamos a disposição para qualquer esclarecimento. 

 

 

Antecipadamente agradecemos sua atenção. 

 

Ester Felix 

Doutoranda em Administração de Empresas 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Núcleo de Pós-Graduação em Administração de Empresas - Doutorado 

E-mail: ester.felix@uol.com.br 

Fone: (011) 8667-9509 

 

 

 

 

 

http://www.mackenzie.com/
mailto:ester.felix@uol.com.br
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BLOCO 1 – Dados do Respondente 

 

 

Nome(Opcional): ___________________________________ 

 

Empresa: __________________________________________ 

 

Endereço:_________________________________________ 

 

Telefone: __________________________________________ 

 

 

Sua área de atuação na empresa: 

 

(    ) Vendas Mercado Externo                            

(    ) Logística Mercado Externo 

(    )  Marketing 

(    ) Outros: _____________________________________                                                    

 

 

Tempo na função: _____ ano(s) Tempo na empresa: _____ ano(s) 

 

 

Formação superior:  

 

(   ) Administração        (    ) Economia          (    ) Engenharia           

 

Outros (especificar):____________ 

 

 

Sua função na empresa: 

 

(   ) Diretor        (    ) Gerente      (   ) Coordenador        (   ) Analista Pleno/Sênior             

 

Outros (especificar):_________________________ 
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Bloco 2 – Dados da Empresa 

 

1) Ramo de Atividade: (açúcar, equipamentos, café, carne  laranja, etc.). 

 

2) Principais países exportadores: Argentina, América Latina, Oceania, Europa e Asia 

3)  Principais portos de exportação: 

 

 Santos:     ____% 

 

 Paranaguá:    ____ % 

 

 Outros (especificar):  ____ % 

 

4) O mercador consumidor prioritário é: 

  

 Doméstico:   _________% 

 

 Exportação:  _________% 

  

 Outros:  _________ % 

 

5) A maior parte do capital é: 

 

 Nacional:     ______________% 

   

 Multinacional: %   ______________% 

 

 Outros (especificar):  ______________% 

 

6) A empresa possui: 

 

(1) Menos de 50 empregados 

(2) Entre 51 e 200 empregados 

(3) Entre 201 e 500 empregados 

(4) Acima de 500 empregados   

 

7) O faturamento anual da empresa está compreendido (em milhões de reais): 

 

(1) Abaixo de R$ 50 milhões de reais 

(2) Entre R$ 51 e R$ 200 milhões de reais 

(3) Entre R$ 201 e R$ 500 milhões 

(4) Acima de R$ 500 milhões  

 

8)  A exportação é contínua? 

  

 (    ) Sim    (   ) Não 
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9) Participação (%) das exportações no faturamento anual da empresa em 2009 

 

(   ) Menos de 25%  (  ) 26 a 50%  (  ) 51 a 75%       (  ) Acima de 75% 

 

10)  Há quanto tempo a empresa exporta seus produtos 

 

(  ) Menos de 5 anos  (  ) de 5 a 10 anos  (  ) Acima de 10 anos 

 

 

Bloco 3 - Características da Gestão Logística 

 

1)  Utilização de Incoterms 

 

FOB: _____%                             CIF: _______% 

 

Outros (especificar): ________% 

 

 

2)  Tipos de Acondicionamento no Navio: 

  

Carga solta ou granel: ______ %      Carga Líquida: _______ %     Carga Pallets: ________ %              

 

Contêiner (20‖ ):___________%      Contêiner  (40‖): ______% 

 

Outros (especificar): _________ % 

 

 

3) Modal utilizado até o porto (exportação) 

 

Rodoviário: _______%    Ferroviário: _____ %    Cabotagem: ______ % 

 

Outros (especificar): __________________________ % 

 

 

4) Número de modais utilizados até o porto (exportação) 

 

(  ) 1 ( ) 2  (  ) 3  (  ) Mais de três 

 

Qual (is) (especificar): __________________________________________ 

 

 

5) Contratos de Afretamento (Incoterms): 

 

F.L.T. (Full Liner Terms): ____ %                           LIFO (Liner in Free Out): _________% 

 

FISLO (Free in Stowage Liner Out): ______ %      FIOS (Free in Stowage Liner Out): ___ % 

 

Outros (especificar): _____________________________________ % 
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6) Canal de exportação: 

 

Canal Verde: ______%        Canal Amarelo: ______ %    Canal Vermelho: _______% 

 

 

7) Instalação alternativa para armazenagem e liberação aduaneira das exportações 

 

 

Recintos alfandegados de zona secundária (incluindo os EADI): ____ % 

 

Recintos alfandegados de zona primária: ________% 

 

Recintos especiais para despacho aduaneiro (incluindo REDEX): __________% 

 

Terminal Retro Portuário Alfandegado (TRA): _____ % 

 

Entreposto industrial: ____ % 

 

Tanques alfandegados: ____ % 

 

Outros (especificar): ____________________________ % 
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Bloco 4 - Fluxo de Exportação 

 

Esta parte do questionário pretende levantar o tempo do ciclo do ciclo logístico para a 

exportação de produtos desde a negociação do pedido até à entrega no costado do navio. 

 

Para responder, por gentileza, o Sr. (a) deve colocar na coluna tempo estimado (em dias) que 

melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com as seguintes fases do ciclo 

logístico: 

 

FASES DO CICLO LOGÍSTICO EXPORTAÇÃO Tempo estimado (em dias) 

Fase 1 Negociação do pedido  

Fase 2 Transporte da fábrica até o porto  

Fase 3 Despacho da mercadoria  

Fase 4 Embarque da mercadoria para o navio  

TOTAL DO CICLO LOGÍSTICO 

(Fase 1 + Fase 2 + Fase 3 + Fase 4) 
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Bloco 5 – Logística de Classe Mundial 

 

Esta parte do questionário pretende levantar qual é o grau de discordância / concordância de 

sua empresa com relação aos aspectos da vantagem competitiva. 

Para responder o Sr. (a) deve analisar com um "x" a alternativa que melhor corresponde à 

situação de sua empresa de acordo com a seguinte escala. 

 

(1) Discordo Totalmente  (4) Concordo Pouco 

(2) Discordo Muito  (5) Concordo Muito 

(3) Discordo Pouco  (6) Concordo Totalmente 

 

ASPECTOS 
GRAU DE CONCORDÂNCIA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

A minha empresa planeja com antecedência diferentes tipos 

de  serviços logísticos  para atender  à diversidade de  clientes 

no mercado externo. 

1 2 3 4 5 6 

2 

A minha empresa analisa e implementa possíveis 

recomendações  advindas do depto de logística como uma das 

bases de segmentação de clientes 

1 2 3 4 5 6 

3 
A estratégia de minha empresa tem sido substituída de 

gerenciamento de funções para gerenciamento de processos. 
1 2 3 4 5 6 

4 

 Minha empresa acredita que a direção estratégica, regras e o 

bom desempenho do supply chain de seus parceiros são 

fatores críticos para a obtenção de sucesso 

1 2 3 4 5 6 

5 

Minha empresa segue e compartilha de forma clara e 

constante seus objetivos e expectativas comuns com os seus 

parceiros dentro  da cadeia de suprimentos 

1 2 3 4 5 6 

6 

Em minha empresa  a melhora nos indicadores de 

desempenho  é obtida através da integração de operações com 

os parceiros dentro da  cadeia de suprimentos 

1 2 3 4 5 6 

7 

Minha empresa utiliza com sucesso soluções logísticas para 

mercadorias destinadas ao mercado internacional baseadas 

em tempo,  reposicionamento contínuo, resposta rápida e 

Just-in-Time com clientes e ou fornecedores. 

1 2 3 4 5 6 

8 

Minha empresa tem conseguido reduzir o ciclo de vida do 

processo de seus clientes para o mercado externo nos últimos 

3 anos. 

1 2 3 4 5 6 

9 

Minha empresa tem empregado o relacionamento logístico 

como uma combinação de distribuição de facilidades, cross-

dock, e em especial  operações de entregas  que são capazes  

de atender a  todas solicitações dos clientes.   

1 2 3 4 5 6 

10 

Minha empresa utiliza a rotatividade das funções nos  times 

de trabalhos  para uma melhor obtenção de competências 

entre os funcionários. 

1 2 3 4 5 6 

11 
A média gerencia de minha empresa tem poder de decisão 

para todos os problemas de seu departamento. 
1 2 3 4 5 6 

12 
Minha empresa tem reduzido  a estrutura formal da 

organização para uma estrutura totalmente integrada em 
1 2 3 4 5 6 
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operações. 

13 

 

 

Minha empresa possui uma política de  programas de 

recursos humanos  para identificar, desenvolver e reter 

profissionais altamente capacitados e distribuir  este 

conhecimento através da organização de acordo com a 

importância do funcionário dentro da estrutura 

organizacional. 

1 2 3 4 4 6 

14 

Minha empresa desenvolve e implementa  programas de 

integração  das operações dentro da cadeia de suprimento 

com os clientes e/ou fornecedores com o objetivo  de 

desenvolver  parcerias 

1 2 3 4 5 6 

15 

Minha empresa define claramente regras e responsabilidades 

com os seus clientes e/ou parceiros dentro da cadeia de 

suprimentos. 

1 2 3 4 5 6 

16 

Minha empresa possui diretrizes para o desenvolvimento, 

manutenção e monitoramento dos relacionamentos dentro da 

cadeia de suprimentos. 

1 2 3 4 4 6 

17 

Minha empresa opera dentro da cadeia de suprimentos com 

os princípios de divisão de ganhos, perdas e riscos com 

clientes e/ou fornecedores. 

1 2 3 4 5 6 

18 

Os sistemas de informações logísticos de minha empresa 

estão sendo expandidos para inserir mais integração nas 

aplicações. 

1 2 3 4 5 6 

19 

A base de dados das operações logísticas,  planejamento e 

operação de produção de minha empresa são integradas 

através de sistemas de informação. 

1 2 3 4 5 6 

20 
A informação em minha empresa é precisa, em tempo real e 

formatado para facilitar o seu uso. 
1 2 3 4 5 6 

21 
Minha empresa sempre compartilha informações 

operacionais entre os departamentos. 
1 2 3 4 5 6 

22 

Minha empresa sempre troca as informações operacionais 

externamente com clientes e/ou fornecedores previamente 

selecionados. 

1 2 3 4 5 6 

23 
Minha  empresa troca informações estratégicas com clientes 

e/ou fornecedores previamente selecionados. 
1 2 3 4 5 6 

24 
Minha  empresa tem investido em tecnologia de informação  

para facilitar a troca de dados  dentro da organização. 
1 2 3 4 5 6 

25 

Minha empresa tem a habilidade para compartilhar ambas as 

informações  padronizada  e customizada  fora da 

organização com clientes e/ou fornecedores. 

1 2 3 4 5 6 

26 

Os funcionários de minha empresa,  assim como os 

fornecedores e/ou clientes tem facilidade de conexão e um 

claro entendimento   da navegação dentro   do sistema de 

informação de sua empresa. 

1 2 3 4 5 6 

27 

Minha empresa possui políticas e procedimentos de 

conhecimento comum para a padronização das operações 

logísticas. 

1 2 3 4 5 6 
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28 
Minha empresa utiliza constantemente os padrões da 

indústria para troca de dados. 
1 2 3 4 5 6 

29 
As operações logísticas de minha empresa são realizadas de 

modo padronizado. 
1 2 3 4 5 6 

30 
Minha  empresa tem aperfeiçoado constantemente as rotinas 

e processos  nos últimos três anos. 
1 2 3 4 5 6 

31 
Minha empresa tem conseguido  reduzir a complexidade 

operacional nos últimos três anos.  
1 2 3 4 5 6 

32 
Minha empresa tem conseguido reduzir a complexidade do 

canal de vendas nos últimos três anos. 
1 2 3 4 5 6 

33 
Minha empresa possui programas que reforçam a 

padronização do desempenho logístico. 
1 2 3 4 5 6 

34 
A consistência de entregas de minha empresa tem aumentado 

nos últimos três anos. 
1 2 3 4 5 6 

35 
Minha empresa alcança constantemente o desempenho 

logístico estabelecido. 
1 2 3 4 5 6 

36 
As operações logísticas de minha empresa estão focadas no 

sucesso dos clientes. 
1 2 3 4 5 6 

37 
Minha empresa possui flexibilidade para atender a todas  

solicitações de última hora de seus clientes. 
1 2 3 4 5 6 

38 

Minha empresa desenvolve relacionamento de negócios 

específicos para atender individualmente cada cliente nas 

transações de vendas para o mercado externo. 

1 2 3 4 5 6 

39 
Minha empresa está apta para atender solicitações específicas 

dos clientes com soluções preplanejadas. 
1 2 3 4 5 6 

40 

Minha empresa possui um programa de autorização 

predeterminado para atender às solicitações especiais dos 

clientes previamente selecionados. 

1 2 3 4 5 6 

41 
A operação logística de minha empresa está sincronizada 

com o serviço de fornecedores para beneficiar os clientes. 
1 2 3 4 5 6 

42 
Minha empresa tem reduzido  a previsão da demanda   

compartilhando as informações com os clientes. 
1 2 3 4 5 6 

43 
Minha empresa tem aumentado a flexibilidade operacional 

através da cadeia de suprimentos. 
1 2 3 4 5 6 

44 

Minha empresa tem desenvolvido programas para facilitar o 

postergamento de produção e/ou entrega do produto 

manufaturado ou montagem até receber a confirmação ou o 

pedido final do cliente. 

1 2 3 4 5 6 

45 

Nos últimos três anos minha empresa tem utilizado com 

frequência  os dados obtidos através dos indicadores de 

desempenho internos. 

1 2 3 4 5 6 

46 

Os indicadores de  desempenho logístico têm sido usados em 

minha empresa para avaliação de custos, produtividade, 

serviço ao cliente, gerenciamento de ativos e qualidade. 

1 2 3 4 5 6 

47 

A qualidade de informações disponíveis para a medição dos 

indicadores de desempenho em minha empresa é superior há 

três anos. 

1 2 3 4 5 6 
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48 Minha empresa utiliza custos ABC na logística 1 2 3 4 5 6 

49 
Os gerentes em minha  empresa utilizam  indicadores de 

custo total para tomar decisões. 
1 2 3 4 5 6 

50 

Minha empresa tem desenvolvido indicadores de 

desempenho que são utilizados através das relações da cadeia 

de suprimentos. 

1 2 3 4 5 6 

51 
Minha empresa realiza o benchmarking externo com 

empresas do mesmo setor. 
1 2 3 4 5 6 

52 
Os gerentes de minha empresa entendem os indicadores de  

desempenho logístico comparados aos grandes competidores. 
1 2 3 4 5 6 

53 
O benchmark de minha empresa é o melhor em práticas e 

processos. 
1 2 3 4 5 6 
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Bloco 6 – Ciclo do Processo Logístico de Exportação 

 

Esta parte do questionário pretende levantar qual é o grau de discordância / concordância de 

sua empresa com relação aos aspectos do ciclo do processo logístico de exportação para a 

agilidade. 

 

Para responder o Sr. (a) deve analisar com um "x" a alternativa que melhor corresponde à 

situação de sua empresa de acordo com a seguinte escala. 

 

(1) Discordo Totalmente  (4) Concordo Pouco 

(2) Discordo Muito  (5) Concordo Muito 

(3) Discordo Pouco  (6) Concordo Totalmente 

 

ASPECTO  
GRAU DE CONCORDÂNCIA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

 

 

Em minha empresa, a escolha do Incoterms  está baseada 

em reduções de custos (fabricação, transporte, embalagem, 

etc.) visando às necessidades da  minha empresa. 

1 2 3 4 5 6 

2 
Em minha empresa, a venda de produtos ao exterior 

depende de linhas de crédito governamental 
1 2 3 5 5 6 

3 

Minha empresa investe em informatização que permite a 

integração da cadeia produtiva, reduzindo a ociosidade de 

equipamentos, o  material de transporte e a mão de obra. 

1 2 3 4 5 6 

4 
Minha empresa utiliza Incoterms que atendem às 

necessidades do cliente e da minha empresa. 
1 2 3 4 5 6 

5 

Em minha empresa, as datas de entregas dos produtos ou 

mudanças na programação de produção são 

frequentemente comunicadas ao departamento de Vendas 

de Mercado Externo, para que estes possam informar aos 

clientes. 

1 2 3 4 5 6 

6 

O ciclo do pedido (lead time) de minha empresa poderia 

ser menor se houvesse planejamento na programação de 

produção. 

1 2 3 4 5 6 

7 

O ciclo do pedido (lead time) de minha empresa poderia 

ser menor se houvesse preocupação logística para os 

produtos destinados ao exterior. 

1 2 3 4 5 6 

8 

Em minha empresa, a receita de exportações poderia ser 

aumentada se os produtos fossem embalados de forma 

mais adequada evitando avarias no transporte e 

vulnerabilidade do produto. 

1 2 3 4 5 6 

9 
Minha empresa utiliza a frequência de navios como uma 

ferramenta para a programação de produção. 
1 2 3 4 5 6 

10 

A frequência de navios e os bons serviços prestados 

influenciam na contratação de um armador, a fim de 

negociar contratos em médio e longo prazos tendo como 

consequência reduções de custos. 

1 2 3 4 5 6 

11 
Na minha empresa, existem programas de treinamentos 

para se obter zero de defeitos com o transporte de 
1 2 3 4 5 6 
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produtos. 

12 
Em minha empresa, a realização de atividades da cadeia 

produtiva em locais centralizados facilita o transporte. 
1 2 3 4 5 6 

13 

Em minha empresa, as operações de transbordo têm 

facilitado a carga e a descarga dos produtos para 

exportação. 

1 2 3 4 5 6 

14 

A oferta de serviços de transporte marítimo com maior 

número de origens e destinos tem reduzido o custo de 

transportes em minha empresa.   

1 2 3 4 5 6 

15 
O frete interno da fábrica até o porto de embarque está 

sujeito a custos abertos. 
1 2 3 4 5 6 

16 
Em minha empresa, a escolha do modal de transporte leva 

em conta os efeitos dos impactos sobre as embalagens. 
1 2 3 4 5 6 

17 

Em minha empresa, a disponibilidade de contêineres 

vazios contribui para agilidade do prazo de entrega do 

produto ao cliente. 

1 2 3 4 5 6 

18 

Em minha empresa, a liberação (despacho) das 

mercadorias no porto de embarque, é realizada em tempo 

hábil antes da chegada do navio. 

1 2 3 4 5 6 

19 
Em minha empresa o tempo utilizado para o despacho da 

mercadoria tem representado reduções de custos. 
1 2 3 4 5 6 

20 
Minha empresa, possui um ―Termo Especial‖ autorizado 

pela Receita Federal para o despacho das mercadorias. 
1 2 3 4 5 6 

21 

A informatização das atividades portuárias (porto sem 

papel) reduz consideravelmente o tempo para liberação 

(despacho) das mercadorias em minha empresa. 

1 2 3 4 5 6 

22 

A minha empresa considera que a rápida liberação do 

despacho das mercadorias é um fator agregador de valor 

em relação a custos.  

1 2 3 4 5 6 

23 
Minha empresa possui estoques de segurança nos 

armazéns portuários no Brasil. 
1 2 3 4 5 6 

24 

Em minha empresa, as penalidades associadas às 

sobreestadias (demurrage, detention de contêineres, diárias 

de caminhões e trens) e  atrasos de navios como  principais 

problemas para a obtenção da vantagem competitiva. 

1 2 3 4 4 6 

25 

Minha empresa considera a dragagem portuária como um 

dos principais empecilhos para que os armadores tragam 

navios com maior capacidade. 

1 2 3 4 5 6 

26 

A perda de produtividade no embarque das mercadorias 

nos navios em minha empresa está relacionada 

diretamente à regulamentações das funções portuárias 

(conferentes, estivadores, etc.). 

1 2 3 4 5 6 

27 

A perda de produtividade no embarque das mercadorias 

nos navios em minha empresa está relacionada 

diretamente à infraestrutura dos portos, à falta de 

armazéns, aos equipamentos portuários, ao acesso 

rodoviário e ou ferroviário, etc. 

1 2 3 4 5 6 
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28 

A informatização das atividades portuárias (porto sem 

papel) reduz consideravelmente o tempo de estadia dos 

navios nos portos agilizando a entrega dos produtos aos 

clientes de minha empresa. 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
Bloco 7: Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas 

respondidas), por gentileza inserir no campo abaixo: 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 


