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RESUMO 

 

Na medida em que os conteúdos competitivos das empresas são alterados por conta de 

inovações tecnológicas ou digitalização dos sistemas produtivos, surgem complexidades e 

problemas para a gerência. Atualmente, dentre os muitos problemas estratégicos enfrentados 

pelas empresas em função das mudanças desse ambiente, deve-se reconhecer que a logística 

está entre eles. Sob essa perspectiva, a aplicação da Internet das Coisas (IoT – Internet of 

Things) pode influenciar a Gestão Estratégica da Logística ao permitir maior flexibilidade, 

mobilidade e interconectividade com parceiros que compõem a cadeia de suprimentos. Assim, 

tendo como pano de fundo os custos de transação e linhas de pensamento teórico em autores 

da Gestão Estratégica da Logística, Desempenho Operacional e Internet das Coisas, desejou-

se com este estudo examinar o efeito mediador da IoT na relação entre Gestão Estratégica da 

Logística e Desempenho Operacional. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de natureza 

exploratória em duas fases. Em primeiro lugar, realizou-se uma pesquisa qualitativa por meio 

da coleta de dados com entrevistas em profundidade junto a uma amostra de três empresas e 

tratadas pela análise de conteúdo; e, em segundo lugar, uma pesquisa quantitativa, com coleta 

de dados por meio de questionário semiestruturado junto a uma amostra de 76 empresas e 

tratadas pela modelagem em equações estruturais com o suporte do software SmartPLS 3.0. A 

amostra pertenceu ao segmento econômico varejista e de provedores logísticos (CNAE’s: H e 

G), que empregam logística própria ou terceirizada. A pesquisa qualitativa, além de servir de 

base para a criação das assertivas da etapa quantitativa, permitiu verificar que a Gestão 

Estratégica da Logística era aplicada em decorrência do trade-off entre custo e oferta de um 

serviço de qualidade aos clientes. A IoT era aplicada no processo para melhorar o 

monitoramento/rastreamento, além de diminuir o erro humano. A pesquisa quantitativa, por 

sua vez, indicou ter uma relação positiva entre a Gestão Estratégica da Logística e o 

Desempenho Operacional, e que a aplicação da IoT, ao ser inclusa no modelo, teve um papel 

mediador parcial nesta relação, o que foi confirmado pelo teste de Sobel. Como implicação 

deste estudo, as empresas de transporte, armazenagem e varejo podem aumentar o 

Desempenho Operacional da Gestão Estratégica do transporte e armazenagem ao aplicar IoT.     

 

Palavras-chave: Gestão Estratégica da Logística. Internet das Coisas. Desempenho 

Operacional. 



 

ABSTRACT 

 

To the extent that the competitive contents of companies change due to technological 

innovations or digitization of production systems, their management teams struggle with new 

complexities and problems. Nowadays, among many strategic problems faced by companies 

due to changes in this environment, it must be recognized that logistics is a point of interest. 

Departing from this perspective, the application of the Internet of Things (IoT) can influence 

the Strategic Logistics Management by allowing greater flexibility, mobility and 

interconnectivity with partners that make up the supply chain. Thus, in the context of 

transaction costs and theoretical thinking of researchers of the Strategic Logistics 

Management, Operational Performance and Internet of Things, we wish to examine the 

mediating effect of IoT in the relationship between Strategic Logistics Management and 

Operational Performance. For that, an exploratory research was carried out in two phases. 

Firstly, we performed a qualitative research, comprised of data collection through in-depth 

interviews with a sample of three companies and treated by content analysis; Secondly, a 

quantitative research with data collection through a semi-structured questionnaire with a 

sample of 76 companies and treated by modeling in structural equations with the support of 

the SmartPLS 3.0 software. Data was collected in the retail industry and logistics providers 

(CNAE's: H and G), using proprietary or outsourced logistics. The qualitative research, 

besides serving as a basis for the creation of assertions of the quantitative stage, allowed us to 

verify that the Strategic Logistics Management was applied to act in the trade-off between 

cost and offer of a quality service to the clients. The IoT influenced the process by improving 

monitoring/tracking and reducing the rate of human error. Quantitative research, in turn, 

indicated a positive relationship between Strategic Logistics Management and Operational 

Performance, and that the application of IoT when included in the model, had a partial 

mediating role in this relationship, which was confirmed by the Sobel Test. As an implication 

of this study, transport, storage, and retail companies can increase the Operational 

Performance of Strategic Transportation and Storage Management when applying IoT.   

 

Keywords: Strategic Logistics Management. Internet of Things. Operational Performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Problema 

 

A logística é um elemento essencial para as atividades comerciais, pois incentiva o 

intercâmbio de mercadorias entre diferentes localidades produtoras do país ou mesmo de 

países. Para tanto, são utilizados sistemas logísticos bem desenvolvidos e de baixo custo. Esse 

processo de trocas comerciais segue o princípio da vantagem comparativa. Não obstante, 

segundo Williamson (1991), essa vantagem é relativa, por isso, os administradores devem 

concentrar-se em seus custos, especialmente nos custos de transação. Chandler (1990) 

recomendou às empresas maximizarem a utilização dos recursos, por meio da economia de 

escopo, e de minimizarem os custos de transação, acarretados por cadeias cada vez mais 

complexas de suprimentos e de distribuição.  

Em um mercado altamente competitivo, cuja tendência à adoção de inovações 

tecnológicas é cada vez mais crescente, para redução de custos e agilidade da entrega, tem 

feito surgir uma infinidade de atividades complexas que devem ser gerenciadas para 

conquistar e conservar o mercado. Esse é o desafio do gerenciamento logístico, que faz a 

ligação entre locais de produção e mercados separados por tempo e distância.   

Diversas ferramentas tecnológicas de informação e comunicação, de baixo custo e de 

fácil aplicabilidade têm sido desenvolvidas para integrar produção e mercado. Entre as 

diversas tecnologias que possibilitam essa integração está a Internet das Coisas (IoT – Internet 

of Things). A IoT é uma das tecnologias base da indústria 4.0, que tem a conectividade como 

uma de suas principais características. Essa revolução teve origem na Alemanha, e recebeu 

esse nome porque é a quarta onda de grandes mudanças tecnológicas que altera toda a cadeia 

de valor global, isto é, a comunicação, planejamento, logística e produção (VERMESAN; 

FRIESS, 2013). David Kupfer (REVISTA EXAME, 2017) referenciou que “o governo 

alemão queria tratar de um salto de mudanças tecnológicas, de inovações que permitem 

alcançar um grau disruptivo de digitalização da produção industrial”. A IoT, seguindo este 

foco, surgiu para auxiliar as empresas na dinâmica do mercado a qual precisam enfrentar para 

obter Desempenho Operacional superior em relação aos seus concorrentes. A ideia básica é, 

entre outras, trabalhar com tecnologias que descentralizam o controle por meio da introdução 

de sistemas inteligentes ligados à rede (GUBÁN; KOVÁCS, 2017), que resultam em 

Desempenho Operacional conquistado por meio da comunicação sem fio, comportamentos 
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autônomos e proativos (CHU; CHEN; DANG, 2013; NASSAR; HORN, 2014).    

A primeira aplicação da IoT foi fruto da necessidade do monitoramento da entrada e 

saída de produtos da linha de produção bem como do processo de entrega. Atualmente, as 

aplicações da IoT são variadas, penetrando em quase todas as atividades, tais como: 

transporte, construção, agricultura e saúde (PATEL; PATEL, 2016). A aplicação também é 

constante na rotina diária pessoal: um cidadão que está no caminho de volta para casa após 

um dia de trabalho cansativo que deseja passar algumas horas relaxando na hidromassagem, 

programa a banheira para encher por meio de um dispositivo que se conecta com o aplicativo 

de celular. Uma geladeira que detecta a falta de alimentos e cria automaticamente uma lista 

que pode ser acessada no smartphone ou relógio, e que lembra o usuário de passar no 

supermercado para pegar a mercadoria é outro exemplo da aplicação. Segundo a Verizon 

(2017), a IoT ganhou impulso nas empresas a partir de 2016. Em 2017, os executivos 

implantaram visando o crecimento de seus negócios, aumento da eficiência operacional e para 

fornecer uma experiência diferenciada aos parceiros e clientes. Um estudo da Gartner Group 

(2017), líder mundial em pesquisa e consultoria em tecnologia da informação, previu que em 

2017, oito bilhões e quatrocentos milhões de coisas conectadas serão utilizadas em todo o 

mundo, representando um salto de 31% em relação à 2016, e que atingirá vinte bilhões e 

quatrocentos milhões em 2020. Uma pesquisa realizada em 2016 pela consultoria de negócios 

PricewaterhouseCoopers (PwC) com 2.216 entrevistados revelou que a IoT recebeu 63% do 

investimento total das empresas em 2017 e receberá 73% até 2020 – é a tecnologia que mais 

recebeu e receberá investimentos.  

Fantana et al. (2013) elaboraram um gráfico para demonstrar o potencial percebido da 

aplicação da IoT na indústria, cujo eixo vertical representou o percentual desse benefício. O 

resultado demonstrou que a logística/supply chain é a principal, seguida dos serviços 

industriais, conforme o Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Benefícios da IoT por Área Industrial 

 

    Fonte: Adaptado de Fantana et al. (2013). 

 

Em uma entrevista, Marcos Valle (VALOR SETORIAL, 2016), diretor do segmento 

de logística da Totvs, argumentou que a gestão logística apresenta grande ineficiência e tem 

espaço para uma evolução tecnológica. Para ele, o gestor logístico enfrenta diversos desafios, 

entre eles, a tomada de decisão em tempo real com base no custo do frete, rentabilidade média 

dos contratos e índice de entrega dentro do prazo, além do monitoramento de ocorrência de 

falhas. A gestão logística foca em alocar produtos e serviços no momento e local oportuno, 

além de atentar-se para as condições desejadas pelos clientes, e promover o Desempenho 

Operacional da empresa (BALLOU, 2006). Esta tarefa é complexa, fato que se justifica pela 

quantidade de pedidos, armazenamento e embarques de mercadorias realizados por dia, e que 

cada atividade é executada por pessoas, máquinas e veículos – é preciso gerenciar cada uma 

delas para que o Desempenho Operacional seja atingido. Ailtom Nascimento, vice-presidente 

da Stefanini, afirmou que a logística está respondendo a esses desafios com uma 

transformação digital nos processos em todo o mundo (MARQUES, 2017). 

Percebendo que a IoT possibilita uma resposta rápida às mudanças do cenário, 

reduzindo a deficiência operacional (erros humanos, atividades mal intensionadas, entre 

outras) (ATZORI et al., 2010; PORTER; HEPPELMANN, 2015; MOTOROLA, 2016; 

PATEL; PATEL, 2016; ) e melhorando a eficiência geral de produção por meio da sinergia 

entre os processos (YU; BAI, 2013; CHU; CHEN; DANG, 2013; NASSAR; HORN, 2014; 

PORTER; HEPPELMANN, 2015; PATEL; PATEL, 2016; REBELO, 2017; VERIZON, 

2017), esta pesquisa buscou responder se A Aplicação da Internet das Coisas medeia a 

relação entre Gestão Estratégica da Logística e Desempenho Operacional, em outras 

palavras, investigou o comportamento da IoT na relação entre as duas variáveis. Para tanto, 

foi desenvolvido o modelo conceitual:  
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Figura 1 – Modelo Conceitual 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi de analisar o papel mediador da aplicação da 

Internet das Coisas na relação entre Gestão Estratégica da Logística e Desempenho 

Operacional.  

 

Para tanto, os objetivos específicos foram: 

 Identificar as variáveis relevantes da Gestão Estratégica da Logística; 

 Identificar as variáveis relevantes da Internet das Coisas;  

 Identificar as variáveis relevantes do Desempenho Operacional da Logística; e 

 Testar as hipóteses (relações). 

 

 

1.3. Delimitação do Estudo 

 

A Internet das Coisas aplicada à Gestão Estratégica da Logística é um tema recente na 

literatura acadêmica e nas práticas empresariais. Portanto, a definição da delimitação da 

pesquisa torna-se difícil de ser elaborada. Contudo, este trabalho ateve-se às relações da 

Internet das Coisas existentes entre empresas que a aplicam no processo de gerenciamento de 

Estoque/Armazenagem e Transportes. Isto ocorreu porque, entre os processos logísticos, são 

os que apresentam um custo maior, além da literatura confirmar que são os processos com 
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maior aplicação da Internet das Coisas no campo logístico. É válido ressaltar que não se 

intencionou a universalização das conclusões, isto é, a ideia não foi de afirmar que em todas 

as situações a Internet das Coisas medeia a relação entre Gestão Estratégica da Logística e 

Desempenho Operacional, mas a de gerar discussões para futuras pesquisas sobre o tema. 

A concepção desta pesquisa foi transversal, pois os questionários foram respondidos 

no mesmo período, no qual as condições sociais, políticas e econômicas são as mesmas. Além 

disso, devido à complexidade da realidade, não foi possível analisar os fatos como um todo 

(VERGARA, 2007). 

 

 

1.4. Relevância, Justificativa e Contribuição do Estudo 

 

Este estudo contribuiu ao estender a literatura sobre Gestão Estratégica da Logística, 

Desempenho Operacional e Internet das Coisas das seguintes maneiras: 

 

a) Em relação às políticas públicas: 

No que tange as políticas públicas, o Governo percebeu o quanto a IoT é importante 

para o desenvolvimento da economia, ao ponto que o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) já encomendaram um estudo para estabelecer um plano de ação para 

a implantação dessas tecnologias no Brasil (MARQUES, 2017). Desta forma, esta pesquisa 

auxiliou na identificação de definições mais claras quanto ao estímulo do seu uso, levando em 

consideração os desafios e benefícios de sua utilização. 

 

b) Em relação às práticas gerenciais:  

A aplicação da IoT na Gestão Estratégica da Logística é recente nas práticas 

empresariais. Assim, esta dissertação buscou alargar a fronteira do conhecimento entre essas 

variáveis bem como analisar se a Internet das Coisas influenciava no Desempenho 

Operacional da logística, implicando em mudanças nas práticas gerenciais. 

 

c) Para a ampliação da fronteira do conhecimento:  

Em relação às pesquisas científicas sobre o assunto, um estudo bibliométrico efetuado 

por Galegale et al. (2016) na base de dados ISI Web of knowledge identificou 450 artigos 

sobre o tema publicados em periódicos, não obstante, apenas 24 com referências sobre a 
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aplicação às práticas gerenciais, o que pareceu pouco razoável, em especial pelos benefícios 

que a IoT proporciona às empresas, tal como a agilidade na tomada de decisão.  

Além disso, Marques (2017) identificou que as publicações científicas sobre IoT estão 

em avanço no mundo. No ano de 2016, a China (4.995), Estados Unidos (2.394), Reino Unido 

(1.139), Índia (1.138) e Alemanha (1.128) têm se destacado no número de produções. O 

Brasil é carente de publicação sobre o conceito, então, oferece um leque de oportunidade para 

a execução de pesquisas. Assim, este estudo foi relevante para a academia ao ponto em que 

buscou demonstrar o relacionamento entre os constructos, possibilitando estudos futuros em 

seguimentos específicos (aeroportos, manufatura, entre outros).  

 

1.5. Local da Pesquisa 

 

Quanto ao escopo, a pesquisa foi realizada com empresas dos segmentos econômicos 

relacionados às seções H e G da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 

Todavia, dentre as várias divisões existentes na seção G, optou-se pela 47, que é representada 

pelo comércio varejista. A seção H compreende as atividades de transporte de passageiros ou 

mercadorias, nas modalidades ferroviária, rodoviária, aquaviária, aérea e dutoviária, as 

atividades de armazenamento e carga e descarga e as atividades de correio, de malote e de 

entrega. A seção G compreende as atividades de compra e venda de mercadorias, sem 

transformação significativa, inclusive quando realizadas mediante contrato.  

 

1.6. Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho foi estruturado em quatro seções. Após a introdução, encontra-se a 

revisão bibliométrica sobre Logística e Internet das Coisas. A seguir, a revisão teórica sobre 

Gestão Estratégica da Logística, Internet das Coisas e Desempenho Operacional. Na próxima 

seção, foram abordados os procedimentos metodológicos. Por fim, as análises da pesquisa 

qualitativa, quantitativa e considerações finais. 
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2. REVISÃO BIBLIOMÉTRICA 

 

2.1. Procedimentos Metodológicos 

 

Esta fase da pesquisa buscou demonstrar as publicações de artigos ao longo do tempo 

que abordaram a Logística e a Internet das Coisas como constructos. Optou-se pela Logística 

ao invés de Gestão Estratégica da Logística para aumentar o universo da busca. Este estudo 

foi de cunho quantitativo porque o objetivo foi identificar as características dos artigos 

publicados (MACHADO et al., 2014).  

 

2.1.1 Universo da Pesquisa, Amostra e Coleta de Dados 

 

O universo da pesquisa compreendeu os artigos disponíveis sobre os constructos 

mencionados no portal de periódicos da CAPES. Os artigos foram pesquisados da seguinte 

forma: 

 Busca pelas palavras-chave Logistic e Internet of Things nos resumos dos artigos; 

 Artigos publicados na língua inglesa; 

 Artigos restritos aos tópicos: Internet of Things, Logistics, Internet, Supply Chains, 

Business Logistics, Business, RFID, Internet of Things (IoT), Supply Chain Management e 

Sensors. Esta restrição foi aplicada para eliminar os artigos mais técnicos publicados na 

área da Engenharia e Ciência da Computação, por exemplo; e 

 Artigos que não estavam no Qualis-Capes foram eliminados da amostra. 

 

 

2.1.2 Limitação do Método 

 

Uma das limitações do método estava relacionada à escolha de artigos publicados em 

língua inglesa. Embora o portal de periódicos da CAPES seja um dos mais completos, isto 

pode ter implicado no não aproveitamento de artigos importantes publicados em outras bases. 

Outra limitação foi a seleção de artigos acadêmicos e revisados por pares, a restrição da busca 

por tópicos e a constatação no Qualis-Capes.   
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2.2. Análise Bibliométrica  

 

Esta fase da pesquisa teve como objetivo demonstrar a situação das publicações ao 

longo do tempo referente à Logística e Internet das Coisas. Para isso, utilizou-se o portal de 

periódicos da CAPES buscando identificar artigos que contemplassem de alguma forma as 

palavras-chave mencionadas. 

Existem algumas leis que regem os estudos bibliométricos. A lei de Lotka está mais 

relacionada à produtividade dos autores, a qual um pequeno número de autores é reponsável 

pela maior quantidade de publicações. A lei de Bradford se relaciona com a produtividade dos 

periódicos. Por fim, a lei de Zipf mede a frequência de palavras em relação à determinado 

tema (FERREIRA, 2010). 

Neste estudo, foi aplicada uma adaptação das três leis descritas. Primeiramente, foi 

ordenada a quantidade de publicações nos periódicos de forma decrescente a fim de 

identificar a concentração por periódico (lei de Bradford). Posteriormente, a quantidade de 

publicações por autor foi ordenada de forma decrescente para identificar a concentração por 

autor (lei de Lotka). Por fim, foi executada uma análise para verificar as palavras-chave que 

mais se repetiram (lei de Zipf).  

Em uma primeira análise, atribuindo todos os filtros de busca já mencionados, foi 

possível auferir que as primeiras publicações ocorreram no ano de 2013 (3) e que houve um 

salto em 2017 (15). Mesmo com o aumento das publicações ao longo dos anos, foi possível 

perceber que o número de publicações ainda é baixa – ao longo de quatro anos (sem 

considerar 2018), trinta e dois (32) artigos foram publicados. No entanto, o avanço de 150% 

de 2016 (6) para 2017 (15) indicou que os autores e periódicos estão percebendo a 

necessidade de publicações sobre o assunto. O Gráfico 2 ilustra o fato: 
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Gráfico 2 - Publicações por ano sobre Logística e Internet das Coisas 

 

    Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 O salto entre 2016 e 2017 remeteu a uma pergunta: Os artigos publicados em 2017 

foram em periódicos de baixo fator de impacto? Para responder a esta pergunta, a quantidade 

de publicações por ano foram analisadas pelo ponto de vista do Qualis-Capes, conforme a 

Tabela 1. A conclusão foi que a maior concentração de publicações está no A1 e A2, portanto, 

com alto fator de impacto. 

 

 

Tabela 1 - Publicações por Ano e Fator de Impacto 

Qualis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

A1 
 

1 2 1 6 1 11 

A2 1 1 1 2 3 2 10 

B1 2 
 

1 
 

1 1 5 

B2 
  

1 1 3 
 

5 

B3 
    

1 1 2 

B5 
  

1 1 
  

2 

C 
   

1 1 
 

2 

Total 3 2 6 6 15 5 37 

                   Fonte: Elaborado pelo autor. 

   

Esta tabela levou a identificar os periódicos que concentram o maior número de 

publicações. Os artigos foram publicados em vinte e oito (28) periódicos, que mostrou uma 

grande dispersão, em outras palavras, as publicações ocorreram em diversos periódicos a qual 

não foi possível afirmar que um determinado periódico foi referência sobre a relação 

abordada. O Quadro 1 demonstra os periódicos com maior número de publicações, 

representando 43,24% do total: 
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Quadro 1 - Número de Publicações por Periódico 

Periódico Área Qualis Total 

Industrial Management & Data Systems Administração A1 4 

Computers and Electronics in Agriculture Ciência da Computação A2 2 

Journal of Industrial Engineering and Management Administração B1 2 

Wireless Personal Communications Ciência da Computação B1 2 

Acta Technika Corviniensis Engenharia B2 2 

Applied Sciences Interdisciplinar B3 2 

Journal of Sensors Economia B5 2 

  

Total 16 

     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É válido salientar que mesmo aplicando os critérios de busca para eliminar os artigos 

publicados na área da Engenharia e Ciência da Computação, estes ainda apareceram e 

estavam no ranking dos periódicos com maior número de publicações, o que indicou que há 

predominância de artigos nessas áreas. 

As análises também permitiram concluir que as publicações concentraram-se em 

quatro (4) autores, e que os artigos foram publicados em periódicos de alto fator de impacto 

(A1 e A2). Também foi possível concluir que o resultado da contagem de artigos por autor foi 

de nove (9), no entanto, quatro (4) artigos foram escritos em conjunto pelos mesmos autores. 

O Quadro 2 retrata as publicações efetuadas e os respectivos periódicos: 

 

 

Quadro 2 – Publicações por Autor 

HUANG, G.Q. / XU, G. 

Physical assets and service sharing for IoT-enabled Supply Hub in Industrial 

Park 
A1 Administração 

2

2015 

Robot-enabled execution system for perishables auction logistics A1 Administração 
2

2017 

BEULENS, A.J.M. / VERDOW, C.N. 

Virtualization of food supply chains with the internet of things A2 
Ciência da 

Computação 

2

2016 

Virtualisation of floricultural supply chains: A review from an Internet of 

Things perspective 
A2 

Ciência da 

Computação 

2

2013 

QU, T. ; PAN, Y.; LIU, X.; KANG, K.; LI, C.; THURER, M.; HUANG, G.Q. 

Internet of Things-based real-time production logistics synchronization 

mechanism and method toward customer order dynamics 
A2 Engenharia 

2

2017 

Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

A quantidade de palavras-chave dos artigos selecionados foi analisada para confirmar 

os critérios de busca com o assunto principal dos artigos. Como resultado, identificou-se que a 
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palavra Internet of Things (Internet das Coisas) foi a que mais se repetiu (13,70% do total de 

palavras) seguida da palavra Logistics (Logística) (6,85%). Foi possível identificar palavras 

marginais, tais como: SCM (Supply Chain Management) – Gestão da Cadeia de Suprimentos 

(3,88%) e Business – Negócios (3,42%). O Gráfico 3 ilustra: 

 

Gráfico 3 - Percentual de Palavras-Chave 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

2.3. Conclusão  

 

O estudo bibliométrico permitiu concluir que há uma crescente de publicações de 

artigos sobre Logística e Internet das Coisas, mas que mesmo assim o número é baixo – foram 

trinta e sete artigos em cinco anos e três meses. Também foi possível concluir que a maior 

parte dos artigos foi publicada em periódicos de Qualis A1 (11) e A2 (10), havendo 

concentração de publicações no periódico “Industrial Management & Data Systems” (A1). 

Mesmo havendo um filtro por palavras-chave atrelado à área da Administração apareceram 

periódicos vinculados à Engenharia e Ciência da Computação, contribuindo para a conclusão 

de que há um predomínio de artigos publicados nestas áreas (a concentração de palavras-

chave também foi um indício). Outra descoberta é que houve concentração de publicações por 

um grupo de autores – uma possível explicação se deve ao fato do construto “IoT” ser 

contemporâneo, induzindo os autores a se reunirem para escrever sobre o assunto. Assim, esta 

revisão bibliométria fortaleceu a importância desta pesquisa para a comunidade acadêmica. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção foi segmentada conforme os constructos apresentados na Figura 1: GEL, 

IoT e DO. Em cada um deles foi apresentada uma revisão da literatura de forma a abordar os 

principais conceitos e bases teóricas inerentes a esta pesquisa. 

 

3.1. Gestão Estratégica da Logística (GEL) 

 

As atividades logísticas são essenciais para gerar valor aos clientes, assim, o valor da 

logística é confirmado fundamentalmente em termos de tempo e lugar, pois, produtos e 

serviços não têm valor se não estiverem em poder dos clientes quando (tempo) e onde (lugar) 

eles pretenderem consumi-los (BALLOU, 2006). No entanto, segundo Korpela e Tuominen 

(1996), Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) e Ballou (2006), as atividades logísticas eram 

desempenhadas com base na estratégia corporativa previamente definida, em outras palavras, 

a empresa definia uma estratégia geral para a logística desempenhar seu plano estratégico 

funcional. A Figura 2 esclarece a ideia: 

 

Figura 2 - Estratégia Corporativa e Funcional 

 

     Fonte: Adaptado de Ballou (2006). 

 

 Para entender a gestão estratégica, é necessário esclarecer o conceito de estratégia. O 

termo teve origem na atividade militar, na qual, de forma simplória, utilizava o termo para 

referir-se à aplicação das forças em grande escala para derrotar o inimigo (ANSOFF, 1990). 

Para o autor, no âmbito organizazional, a estratégia era um dos vários conjuntos de regras de 

decisão para orientar o comportamento da empresa diante do mercado (p.95). Porter (1996), 

em seu artigo seminal, definiu estratégia como a integração de um conjunto de atividades de 

uma empresa, e que o sucesso dependia da capacidade de se fazer muitas coisas e em saber 
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integrá-las ao longo do tempo.  

A separação geográfica entre fornecedores, empresas e clientes exigiu a construção de 

um sistema logístico eficaz pelas empresas. Nos tempos atuais, a logística é a essência do 

comércio, pois suas atividades permitem a conexão dos locais de produção à mercados 

separados pela distância. A definição de logística que se aproximou ao nível de gestão foi 

promulgada pelo Council of Logistics Management (CLM), uma organização de gestores 

logísticos, educadores e profissionais da área, criada em 1962 para incentivar o intercâmbio 

das ideias: a logística constitui do “planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e 

eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes”.  

Sum e Teo (2001) enfatizaram que a logística é uma das áreas funcionais estratégica 

mais importante de uma empresa, uma vez que não só contribui diretamente para o 

desempenho corporativo, mas também melhora o desempenho de outros departamentos 

funcionais, sendo essencial para a eficácia da estratégia da corporação. Novaes (2007) 

complementou ao afirmar que a logística é responsável pela garantia da disponibilização do 

produto ao consumidor no momento desejado.  

Para Christopher (2010, p.22), a logística consistia no gerenciamento estratégico da 

aquisição, movimentação e armazenagem de produtos acabados e os fluxos de informações 

correlatas por meio de organização, de modo a poder maximizar a lucratividade presente e 

futura por meio de atendimento dos pedidos a baixo custo. Paralelamente, Andrea, Cezar e 

Silva (2015, p. 329) mencionaram que “o papel da logística reside na busca de melhor 

rentabilidade por meio de ações que minimizem os custos de distribuição de mercadorias aos 

clientes, sem deixar de atendê-los corretamente”. A logística também foi definida como a 

ciência de gerenciar e controlar o fluxo de mercadorias, informações e outros recursos entre o 

ponto de origem e o ponto de consumo, a fim de atender aos requisitos dos clientes 

(PRASAD; SINGH, 2015).  

Ballou (2006) declarou que a logística empresarial tinha como objetivo atender as 

necessidades dos clientes, de forma a providenciar bens e serviços, no lugar certo, no tempo 

exato e na condição desejada ao menor custo possível. Para tanto, as estratégias logísticas 

eram guiadas pela redução de custo, redução de capital e melhoria de serviços. A redução de 

custos focava no enxugamento dos custos variáveis relacionados ao transporte e 

armazenagem. A redução de capital focava no enxugamento dos investimentos nos sistemas 

logísticos – embarcar a mercadoria diretamente para o cliente a fim de evitar armazenagem ou 

optar por um armazenamento público são exemplos. Se por um lado os custos eram 
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importantes, por outro, a participação dos clientes na estrutura de uma cadeia de suprimentos 

está cada vez mais considerada como uma variável chave – este assume um papel 

fundamental para todo o funcionamento da logística (ROUQUET, GOUDARZI, 

HENRIQUEZ, 2017). O tipo de de produto também exerce influência no gerenciamento das 

atividades logísticas, sendo uma variável importante para entender, por exemplo, o 

fornecimento e a distribuição do produto. Dessa forma, Ballou (2006) classificou os produtos 

em consumo e industriais, conforme o Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Tipos de Produtos 

Fonte: Adaptado de Ballou (2006). 

 

Com a definição do tipo de produto e o desenvolvimento do plano estratégico, a 

empresa inicia o processo de gerenciamento de suas atividades logísticas. O gerenciamento 

faz necessário para guiar as atividades para as estratégias funcionais pré-definidas e para 

controlar os trade-offs (de custo e valor ao cliente, por exemplo) (FIGUEIREDO; FLEURY; 

WANKE, 2003; BALLOU, 2006; MARQUEZ; PARDO; NIETO, 2015; PRASAD; SINGH, 

2015). Em outras palavras, o desafio do gerenciamento estratégico da logística é encontrar um 

equilíbrio em relação ao serviço oferecido para os clientes e os custos das atividades. Não 

obstante, Fleury e Wanke (2003) afirmaram que a gestão estratégica das atividades logísticas 

PRODUTOS CONCEITO IMPLICAÇÕES PARA A 

LOGÍSTICA 
EXEMPLOS 

Consumo 

Conveniência 

São os bens e serviços 

adquiridos rotineiramente, 

com frequência e sem 

grandes comparações pelos 

clientes. 

Requer uma ampla distribuição 

e de inúmeros pontos de vendas 

- os custos de distribuição são 

quase sempre altos. 

Serviços bancários, 

cigarros e 

inúmeros produtos 

alimentícios. 

Concorrência 

São os bens e serviços 

adquiridos pelo cliente 

mediante à pesquisa de 

preços, qualidade e 

desempenho. 

Os custos de distribuição são 

mais baixos que os produtos de 

conveniência e não requerem 

um amplo sistema de 

distribuição. 

Roupas de alta 

costura, 

automóveis, 

móveis 

residenciais e 

planos/atendimento 

de saúde. 

Especialidade 

São os bens e serviços em 

que os clientes fazem 

sacrifícios para comprar, 

inclusive esperar o tempo 

necessário. 

A distribuição é centralizada e 

os custos da distribuição são 

menores. 

Culinárias raras, 

automóveis sob 

encomenda e 

serviços de 

consultoria 

especial de gestão. 

Industriais - 

São os bens dirigidos aos 

indivíduos ou organizações 

para utilização no 

processamento de outros 

bens ou serviços. 

Os compradores não costumam 

ter uma preferência, então não 

pode ser definido se ela é ou 

não útil no planejamento da 

estratégia de distribuição física. 

Indústrias 
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estava interligada com o plano estratégico da empresa com relação à coordenação do fluxo de 

produtos, política de produção, alocação de estoque, dimensionamento da rede de instalações 

e escolha dos modais de transporte.   

Cittadin, Zanette e Ritta (2009) sintetizaram: “[...] o gerenciamento logístico é um 

instrumento que auxilia a gestão das entidades no desenvolvimento de um diferencial, pois 

promove a excelência na qualidade dos serviços prestados, levando os produtos até os 

clientes, com menores custos e no prazo determinado” (p. 13).  

Com base no que foi aferido, foi necessário conhecer as funções logísticas que mais 

impactavam no custo e experiência do cliente. Prasad e Singh (2015) mencionaram a 

integração das informações, transporte, estoque, armazenamento, manuseio de materiais e 

embalagens como os condutores centrais, além da infraestrutura logística que está como pano 

de fundo de todas as atividades. Bowersox et al. (2014) mencionaram a rede de instalações, 

processamento de pedidos, transportes, estoques, armazenamento – todas elas sendo guiadas 

por uma gestão integrada, conforme a Figura 3: 

 

Figura 3 - Funções Logísticas 

 

         Fonte: Bowersox et al. (2014). 

 

Guidolin e Monteiro (2010) afirmaram que as atividades de gestão logística incluia “o 

gerencimento de transporte, gestão de frota, armazenagem, manuseio de materiais, 

atendimento de pedidos, design de rede logística, administração de estoque, planejamento de 

demanda e gestão de provedores de serviços logísticos terceirizados”. Os autores também 

enfatizaram que: 

 

[...] a gestão logística é a parte da gestão da cadeia de suprimentos que planeja, 

implementa e controla  de modo eficiente o fluxo para frente e para trás e a 
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armazenagem de mercadorias, serviços e informações relacionadas, entre o ponto de 

origem e o ponto de consumo, a fim de satisfazer a exigências de clientes” (p. 440). 

 

 

Em uma aplicação prática no Brasil, Novaes (2007) explicou que é comum o vendedor 

prometer a entrega do produto numa certa data e não cumprir com o combinado. Um dos 

motivos para a ocorrência deste fato é que “o nível aceitável de gastos incorridos na logística 

está diretamente relacionado com a qualidade de serviço que se deseja prestar” 

(FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE, 2003, p. 29). Num estudo de caso, Marquez, Pardo e 

Nieto (2015), evidenciaram que os maiores custos logísticos são: transporte, comercial e 

separação de produtos (atrelado à armazenagem). 

O Gráfico 4 ilustra a representatividade dos custos logísticos em relação ao Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano de 2015: 

 

Gráfico 4 - Custos Logísticos em Relação ao Produto Interno Bruto - 2015 

 

     Fonte: Adaptado de Valor Setorial (2016). 

 

 

Em síntese, o custo logístico estava entre os principais balizadores da Gestão 

Estratégica da Logística porque, na maioria das empresas, estava entre os custos mais altos, 

perdendo apenas para o custo da mercadoria vendida (BALLOU, 2006). Neste sentido, 

Marquez, Pardo e Nieto (2015) verificaram que uma gestão logística adequada 

(monitoramento das demandas, por exemplo) pode reduzir os custos de maneira significativa 

(superior a 60%) e aumentar os lucros em mais de 75%. Essa pesquisa, então, considerou os 

custos como balizadores, abordando a Gestão Estratégica da Logística na perspectiva do 

Estoque/Armazenagem e Transporte.  
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3.1.1. Estoque/Armazenagem 

 

Para Castiglioni (2009, p. 23), a armazenagem era um conjunto de atividades 

relacionadas à função de abastecimento que requer meios, métodos e técnicas adequadas bem 

como instalações apropriadas; e era nesse processo que a gestão do estoque/armazenagem 

atuava. Esta, então, apresentou-se como um desafio dos gestores logísticos - isto porque era 

composta de diversas decisões que permitiam ao administrador verificar se os estoques 

estavam sendo bem utilizados, bem localizados em relação aos setores que deles se 

utilizavam, bem manuseados e bem controlados (CAMPOS; MARTINS, 2006, p. 198). A 

ocorrência de variações constante na demanda de produtos acabados contribui para este 

desafio, uma vez que incorre em elevação nos custos de armazenagem. O objetivo da gestão 

do estoque, portanto, é proporcionar, com base em objetivos definidos pela organização, uma 

tomada de decisão mais rápida, objetiva e com maior segurança (SAURIN; RAUPP; 

TRENTO, 2014). Para Guidolin e Monteiro F. (2010), a gestão do estoque era um processo 

diferenciado da armazenagem. A gestão do estoque envolve desde materiais e componentes 

até produtos acabados, sendo que cada tipo e nível devem ser avaliados sobre a perspectiva do 

custo total – mais ligado à matéria-prima. A gestão da armazenagem está presente em 

diferentes etapas da produção e inclui a separação de pedido, consolidação de cargas e 

modificação e montagem de produtos. No entanto, nesta pesquisa, a gestão do estoque e 

armazenagem foi retratada como um processo único porque a gestão do estoque é um 

processo inerente à gestão do processo de armazenagem (BALLOU, 2006). Andrea, Cezar e 

Silva (2015, p.334) também deixaram isto evidente quando argumentaram que “[...] a 

armazenagem é um conjuntos de atividades: recebimento, descarga, carregamento, estocagem 

dos produtos acabados” que tem como missão a garantia da redução de custo, tornando o 

espaço para a armazenagem proporcional à capacidade e/ou necessidade existente na 

organização. 

O gerenciamento do estoque/armazenagem consiste em fazer o planejamento de como 

controlar os materiais dentro da organização, de modo a manter o equilíbrio entre estoque e 

consumo (MARTELLI; DANDARO, 2015). Esta visão foi um complemento da lógica de 

Gianesi e Biazzi (2011, p.3) de que a gestão estratégica do estoque/armazenagem “consiste 

em agir sobre o processo de suprimento, já que pouca ação normalmente pode ser feita sobre 

o processo de demanda”, em outras palavras, era responsável pela decisão de o que suprir, em 

que quantidade e em que momento. 

Ballou (2006) argumentou que a gestão consistia no controle da quantidade do produto 
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armazenado, definição do momento correto de uma nova compra, identificação, classificação 

dos produtos com base em suas características, entre outros aspectos, e que a gestão estava 

concentrada na: 

 Entrada: momento em que o produto era desembarcado nas docas de recebimento 

do armazém e identificado por código e quantidade. Os leitores de códigos de 

barras e terminais de comunicação de dados com rádio frequência davam suporte 

no processo; 

 Estocagem: o produto que chegava era temporariamente estocado no armazém, 

então, era preciso um espaço disponível para cada classe de produto, facilitando a 

sua retirada para o estoque ou para o processo de transporte;  

 Gerenciamento de estoque: os níveis de estoque de cada produto deviam ser 

monitorados em cada ponto de estocagem do armazém – as quantidades e o 

momento de reposição deviam ser cuidadosamente controlados para que a 

demanda sempre fosse atendida no tempo correto e para que não ocorresse 

disperdício de mercadorias; 

 Processamento de pedidos e retirada: identificava no estoque os itens solicitados 

no pedido. Era viável que o pedido fosse segmentado por grupos de itens que 

exigiam tipos diferentes de processamento e separação para alocar menos mão de 

obra no processo e promover um ganho de tempo; 

 Preparação do embarque: os pedidos deviam ser separados para entrega no 

armazém com base na localização de entrega, de modo a chegarem na carroceria 

do caminhão ao mesmo tempo. A codificação da mercadoria por cores auxiliava na 

reunião dos produtos comuns provenientes a um pedido e no sequenciamento para 

o veículo de entrega a fim de contribuir para uma roteirização mais eficiente.  

 

Para Bowersox et al. (2014), o objetivo do gerenciamento do estoque/armazenagem 

era atender os requisitos relacionados à presença local, além de ser responsável por 

implementar a política de estoque da organização, que englobava o processo de controle de 

estoque, métodos reativos e métodos de planejamento. O controle de estoque era responsável 

pelo monitoramento das unidades disponíveis em um local específico e rastreio dos 

acréscimos e diminuições de estoque - definia com que frequência os níveis de estoque eram 

analisados para determinar quando e quanto comprar. De forma complementar, os métodos 

reativos respondiam às necessidades de estoque de um membro do canal de distribuição - os 
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envios de reabastecimento iniciavam quando os níveis de estoque disponível nos depósitos 

ficavam abaixo de um mínimo predeterminado - ponto de reposição. Já os métodos de 

planejamento de estoque utilizavam um banco de dados compartilhado para coordenar as 

necessidades de estoque em diversos locais ou etapas da cadeia de suprimentos - as atividades 

de planejamento podem ocorrer no nível do depósito da fábrica para coordenar a alocação de 

estoques e a entrega em diversos destinos. 

É fundamental salientar que o ambiente físico interno da organização deve ser 

compatível com as suas necessidades, sendo imprescindível que o espaço físico atenda o que a 

empresa necessita em termos de espaço (metragem e cubagem) para manter estoques 

(BULLER, 2012). A gestão do armazém é essencial para que ocorra o posicionamento 

adequado dos materiais a fim de reduzir espaço para a estocagem de uma maior quantidade de 

material, reduzindo os custos, sem causar prejuízos ou riscos desnecessários. Não obstante, é 

necessário o planejamento dos ambientes de estocagem com vistas a proporcionar benefícios 

– isto porque os ambientes de estocagem que não são planejados acabam por prejudicar as 

tarefas logísticas de armazenagem e movimentação além de, potencialmente, prejudicar as 

pessoas que ali trabalham o que aumentará os custos logísticos (ANDREA; CEZAR; SILVA, 

2015). 

 

3.1.2. Transporte 

 

O transporte sempre foi ponto de atenção dos gestores, isto porque impactava 

diretamente na produtividade, na segurança e nos custos da operação (MACHLINE, 2011). 

No âmbito organizacional, o consumo de recursos das atividades inerentes ao transporte de 

mercadorias fortalece a importância de sua gestão estratégica. Nas grandes empresas 

industriais brasileiras, por exemplo, a média dos custos logísticos em relação ao faturamento 

era de 64%, enquanto que a armazenagem estava em 21% e os demais correspondiam os 15% 

restantes (FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE, 2003). Os autores concluiram que administrar 

o transporte significava tomar decisões sobre um amplo conjunto de aspectos, que eram 

divididas em: decisões de longo prazo, de médio prazo e curto prazo. As decisões de longo 

prazo correspondiam as escolhas estratégicas, as de médio prazo as escolhas mais táticas e as 

de curto prazo eram operacionais. Entre as decisões estratégicas destacaram: a) Escolhas de 

modais; b) Decisões sobre propriedade da frota; c) Seleção e negociação com transportadores; 

e d) Política de consolidação de cargas. Entre as decisões táticas: a) Planejamento de 

transportes; b) Seleção e contratação de transportadores, e c) Análise de frete de retorno. Por 
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fim, as decisões operacionais: a) Planejamento de embarques; b) Programação de veículos; c) 

Roteirização; d) Auditoria de fretes; e e) Gerenciamento de avarias. O Gráfico 5 representa 

algumas decisões de transportes enquadradas nos três níveis de planejamento: 

 

Gráfico 5 - Níveis de Decisões de Transportes 

 

 

  Fonte: Figueiredo, Fleury e Wanke (2003). 

 

 “O transporte é a área operacional da logística que movimenta e posiciona 

geograficamente os estoques”, então, devido a essa importância, as grandes e pequenas 

empresas alocam gestores como responsáveis pelo transporte (BOWERSOX et al., 2014, 

p.39). Um bom gerenciamento do transporte pode garantir melhores margens para a empresa, 

através de reduções de custos e/ou uso mais racional dos ativos, e um bom nível de serviço 

para os clientes, através da disponibilidade de produtos e reduções no tempo de entrega 

Martins et al. (2011) afirmaram que a importância do transporte para a organização está tanto 

em níveis dos serviços oferecidos aos clientes quanto em sua contribuição na composição dos 

custos, e sua gestão estratégica está focada no cumprimento dos prazos de entrega, na 

transparência dos custos e no desenvolvimento de serviços apropriados e integrados com 

fornecedores e clientes. A escolha correta do serviço de transporte e o gerenciamento 

adequado representa uma ferramenta importante que resulta em vantagem para a empresa via 

redução de custos, melhoria da competitividade da empresa e relação com seus clientes 

(PACHECO; DROHOMERETSKI; CARDOSO, 2008).  

Segundo Ballou (2006), a gestão estratégica do transporte concentrava-se no processo 



32 
 

de seleção dos modais, a qual a empresa tinha como opção diversos modais de transporte para 

efetuar a entrega de seus produtos, podendo variar desde pequenos veículos rodoviários até 

grandes navios cargueiros. A decisão estratégica, neste caso, estava em alinhar o tamanho da 

carga com o tipo de transporte adequado, sem deixar de considerar os custos e desempenho. 

Nesta concepção, a empresa adotava o tipo de modal mais viável, de forma que poderia 

entregar o produto final com segurança e sem danos ao cliente. Após a seleção do modal, a 

empresa executava a consolidação dos fretes, a qual tinha a opção de selecionar uma carga 

grande para entrega, isto porque os custos unitários diminuiam. O processo de roteirização 

também era importante - com base nas informações do pedido e estoques, o gerenciamento do 

transporte designava a carga ao veículo e programava a rota a ser utilizada. O monitoramento 

do tempo das paradas, recolhimento de mercadorias devolvidas nas paradas, planejamento de 

frete de retorno, restrições quanto à duração da viagem, tempo de carga e descarga e 

capacidade do veículo é constante neste processo. A conectividade com informações do 

pedido e estoques e o armazenamento de dados da rota auxiliavam no processo. O 

processamento de reclamações, isto é, os danos na mercadoria incorridos no transporte eram 

considerados como “normal”, desde que não sejam regulares. No entanto, era importante 

gerenciar essas reclamações de modo a saber o motorista responsável pela entrega, o veículo 

utilizado e a transportadora (em caso de serviço terceirizado). As informações atualizadas do 

processo de carregamento auxiliavam no processo. O rastreamento dos embarques das 

mercadorias também era um fator de suma importância para clientes e fornecedores, uma vez 

que era possível planejar as vendas com mais segurança e fazer o controle das entregas. As 

tecnologias da informação como código de barras, rádio-transmissores, sistemas de 

posicionamento global e computadores de bordo permitiam a localização de qualquer carga a 

qualquer momento. Hubber, Klauenberg e Thaller (2015) complementaram sobre a 

necessidade da integração do transporte com os centros de armazenagem, que muitas vezes 

não ocorria por falta da disponibilidade de dados – o objetivo da integração, portanto, era 

melhorar a previsão das demandas. Atrelado a esta integração estava a flexibilidade de todas 

as áreas envolvidas no processo logístico, que deviam estar preparadas para atender as 

demandas, e assim oferecer valor ao cliente (SOON; UDIN, 2011). 

 

3.1.3. Variáveis da Gestão Estratégia da Logística 

 

Com base no levantamento teórico realizado, foi possível concluir que a Gestão 

Estratégica da Logística implicava em decisões estratégicas, táticas e operacionais. As 
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decisões estratégicas estavam relacionadas às questões de longo prazo, enquanto as decisões 

táticas de médio prazo e as decisões operacionais de curto prazo. Dessa forma, foram 

levantadas algumas decisões inerentes ao processo de transporte e estocagem/armazenagem. 

O Quadro 4 relaciona todas as decisões inerentes às atividades de Estoque/Armazenagem 

(E/A) e Transporte (T) evidenciadas na literatura:  

 

Quadro 4 - Decisões Logísticas 

Decisões Atividades Níveis de decisão Autores 

Localização do 

estoque/armazém 
E/A Estratégico 

BALLOU (2006); BOWERSOX et al. 

(2014) 

Normas de controle do 

estoque/armazém 
E/A Estratégico BALLOU (2006) 

Seleção do material de 

deslocamento 
E/A Estratégico BALLOU (2006) 

Layout da instalação E/A Estratégico 

BALLOU (2006); BOWERSOX et al. 

(2014); ANDREA; CEZAR; SILVA 

(2015) 

Quantidade de 

estoque/armazém 
E/A Estratégico/Operacional BALLOU (2006) 

Reposição de estoque E/A Operacional 
BALLOU (2006); BOWERSOX et al. 

(2014) 

Separação do pedido E/A Operacional 
BALLOU (2006); MARQUEZ; 

PARDO; NIETO (2015) 

Área de armazenamento E/A Tático 
BALLOU (2006); BOWERSOX et al. 

(2014) 

Níveis dos estoques de 

segurança 
E/A Tático BALLOU (2006) 

Estocagem sazonal E/A Tático 
BALLOU (2006); BOWERSOX et al. 

(2014) 

Propriedade da frota T Estratégico 
FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE 

(2003); BALLOU (2006) 

Modais de transporte T Estratégico 
FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE 

(2003); BALLOU (2006) 

Roteirização e programação 

dos veículos 
T Operacional 

FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE 

(2003); BOWERSOX et al. (2014) 

Consolidação dos fretes T Operacional 

FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE 

(2003); BALLOU (2006); 

BOWERSOX et al. (2014) 

Auditoria de fretes T Operacional 
FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE 

(2003) 

Gerenciamento de avarias T Operacional 
FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE 

(2003) 

Seleção dos transportadores T Tático 
FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE 

(2003) 

Planejamento da distribuição T Tático/Operacional 
FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE 

(2003);  BOWERSOX et al. (2014) 

Frete de retorno T Tático 
FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE 

(2003) 

Padronização dos produtos T/E/A Estratégico 

FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE 

(2003); BALLOU (2006); 

BOWERSOX et al. (2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.2. Internet das Coisas (IoT)  

 

A Internet das Coisas é adotada como estratégia gerencial por grandes empresas de 

serviços e indústrias – a ideia é gerenciar todo o processo por meio de análise de dados 

gerados pelos sensores. Em outras palavras, o mundo real aproxima-se do virtual por meio de 

sensores e softwares (ABERSFELDER et al. 2016). O conceito de IoT surgiu em 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) por Kelvin Ashton, em 1999 (LACERDA; 

MARQUES, 2015). Em um artigo publicado em 2009, ele discorreu que a ideia original 

previa a conexão de objetos físicos à internet por meio de sensores como o de identificação de 

rádio frequência (RFID) e tecnologias de sensoriamento, que permitiam a captação de 

informações sem a interferência humana. Para Pathak (2016), o termo era a extensão da 

conectividade por meio de sensores para coleta, análise e gerenciamento dos dados - em 

outras palavras, é um ambiente interconectado de objetos que têm capacidade de se comunicar 

uns com os outros. Para Presser e Gluhak (2009), era uma união de tecnologias como o RFID, 

redes wireless e sensores sem fios. Em uma visão paralela, Atzori et al. (2010) argumentaram 

que a IoT derivava de uma perspectiva de coisas orientadas, que iria muito além do RFID – é 

apenas uma etiqueta que permite a identificação ou rastreamento de um objeto. Neste sentido, 

a IoT é uma junção de diversas tecnologias, que não só permitem a simples identificação de 

objetos (tarefa principal do RFID), mas também a realização de tarefas diárias a partir de uma 

intensa utilização de smartphones, notebooks, GPS (GPS - Global Positioning System), redes 

Wi-fi, entre outros recursos. Outros componentes como o Wireless Sensor e o RFID Sensor 

são somados ao RFID System para possibilitar a IoT. A IoT, então, não consiste apenas em 

sensores que permitiam uma comunicação sem fio, mas também em comportamentos 

autônomos e proativos, resultados do compartilhamento de informações que permitiam a 

rastreabilidade de objetos, monitoramento e gerenciamento automatizado (CHU; CHEN; 

DANG, 2013; ZHANG et al., 2013; NASSAR; HORN, 2014).  

Porter e Heppelmann (2015) estruturaram a IoT em três componentes básicos: físicos 

(parte elétrica e mecânica), componentes inteligentes (sensores, microprocessadores, ie.) e 

conectividade dos componentes (antenas, redes que permitem a comunicação entre o 

componente físico e a núvem, ie.), e que os dados gerados por meio dos sensores eram 

valiosos por si só - seu valor aumentava de forma exponencial quando estava integrado com 

outros dados, como histórico de serviços, locais de inventário, padrões de tráfego, entre 

outros. Além da estrutura, a IoT apresentou as seguintes características: a) interconectividade 
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– qualquer coisa pode ser interligada com outra ou com a própria informação para gerar outro 

dado; b) serviços relacionados às coisas – deve fornecer serviços relacionados às coisas dentro 

das restrições das coisas, como proteção de privacidade; c) heterogeneidade – há comunicação 

entre diversas plataformas e redes, em outras palavras, há uma interação entre dispositivos ou 

plataformas de serviços através de diferentes redes; d) mudanças dinâmicas –  a mudança no 

estado dos dispositivos é dinâmica, por exemplo, dormir e acordar, conectado e/ou 

desconectado bem como mudanças nos dados gerados pelos dispositivos;  e) grande escala de 

dispositivos – há um grande número de dispositivos que precisam ser gerenciados e que se 

comunicam uns com os outros (PATEL; PATEL, 2016).  

Macaulay, Buckalew e Chung (2015) argumentaram que a IoT estava dividida em 

“Sensing” e “Sense Making”. O primeiro estava atrelado ao monitoramento dos objetos e o 

segundo estava preocupado com o manuseio de grandes quantidades de dados, em outras 

palavras, com a transformação das informações em ações. A Figura 4 demonstra a estrutura 

de uma implantação de IoT, onde os sensores captavam as informações, enviavam para um 

serviço previamente parametrizado com regras de negócios a fim de acionar as aplicações: 

 

 

Figura 4 - Esquema Básico da IoT 

 

          Fonte: Adaptado de Patel e Patel, 2016. 
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3.2.1. Plataformas de IoT 

 

 Para promover a conexão entre os objetos, faz necessário a utilização de uma 

plataforma de IoT. Esta, portanto, deve estar alinhada ao objetivo que se deseja atingir com a 

aplicação. São diversas as plataformas disponíveis no mercado, conforme demonstrado no 

Quadro 5 – uma delas é o Device Location, da Verizon, que permitia monitorar a frota, 

planejar as rotas dos veículos de entrega, estimar o horário de chegada de uma entrega, entre 

outras.  

A Sam Soluctions, um fornecedor internacional de soluções de software e serviços de 

tecnologia da informação com mais de 20 anos de experiência no segmento tecnológico, 

identificou cinco plataformas principais que viabilizam todo o processo de implantação da 

Internet das Coisas, que são: a) Azure IoT Suite (Microsoft); b) Watson (IBM) c) AWS 

(Amazon); d) Oracle IoT; e e) Kaa IoT. Todas essas plataformas são privadas, no entanto, há 

algumas iniciativas em oferecer plataformas open source (gratuitas). Um exemplo é a 

plataforma brasileira Dojot, que contava com o apoio do FUNTTEL (Fundo para o 

Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações), do MCTIC, para desenvolver e 

demonstrar tecnologias para cidades inteligentes com foco em segurança pública, mobilidade 

urbana e saúde. 

Uma busca realizada na internet permitiu identificar algumas plataformas que estavam 

em evidência, entre elas, plataformas de desenvolvimento gratuito que objetiva a 

disseminação do uso, além da Dojot. Outro dado importante, é que as empresas americanas 

dispararam em soluções, conforme o Quadro 5: 
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Quadro 5 - Plataformas de IoT 

Plataforma Responsável Origem Aplicações Tipo

Dojot Brasil
O foco é desenvolver aplicações para cidades inteligentes (segurança 

pública, mobilidade urbana e saúde).
Pública

Kaa IoT Emirados Árabes Unidos
Permite a conexão de atividades agrícolas, industriais, eletrônicos, 

Wearables  e saúde.
Pública

Azure IoT Suite Estados Unidos
Permite a conexão de fábricas, monitoramento remoto, manutenção 

preditiva, serviço de campo, automóveis e edifícios.
Privada

Thing Space Estados Unidos
Permite o gerenciamento de conectividade, localização de dispositivo, 

serviço de mensagens curtas (SMS), MapQuest , entre outros.
Privada

Watson Estados Unidos
Permite a conexão de automóveis, eletrônicos, energia e utilidades, seguros, 

manufatura e varejo.
Privada

AWS IoT Estados Unidos
É uma plataforma de nuvem gerenciada que permite a interação fácil e 

segura de dispositivos com aplicativos de nuvem e outros dispositivos.
Privada

Oracle IoT Estados Unidos
Permite a conexão entre as mais diversas atividades do negócio, além de 

poder ser aplicada aos campos da engenharia, construção, saúde e seguros.
Privada

HPE IoT Estados Unidos

É uma plataforma universal que pode ser aplicada nos campos: Serviços 

financeiros, Manufatura, Mídia e entretenimento, Provedores de serviços, 

Saúde e Ciências biológicas, Telecomunicações, Setor público e 

Pequenas/Médias empresas.

Privada

JASPER Estados Unidos

Permite a conexão e o monitoramento em tempo real nos mais diversos 

campos, tais como: Agricultura, Automóveis, Casas e Construção, Saúde, 

Equipamentos industriais, Varejo e soluções de pagamentos, Cidades 

inteligentes, Transportes e Logística.

Privada

HANA Alemanha

Permite o processamento de dados de qualquer tipo de máquina, 

dispositivo, sensor ou atuador e o combina com dados comerciais 

transacionais, serviços geoespaciais e informações não estruturadas das 

mídias sociais.

Privada

ARTIK Coreia do Sul
Permite a integração de dispositivos instalados em casas, edifícios, saúde, 

varejo e indústria.
Privada

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Na busca, também foi possível evidenciar que as plataformas atuavam de forma 

semelhante. A Figura 5, por exemplo, demonstra a aplicação da IoT utilizando a plataforma 

AWS, da Amazon: 

 

 

Figura 5 - Aplicação da IoT - Plataforma AWS 

 

Fonte: Adaptado de Amazon (2017). 
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Os códigos da figura demonstram as fases da estrutura, que, neste caso, são: a) Um 

sensor instalado no motor de uma máquina capta informações de temperatura; b1) Ocorre uma 

validação da conexão entre as informações transmitidas pelo sensor e a plataforma; b2) Se o 

sensor verificar que a temperatura está acima do limite proposto, a plataforma aciona a 

ventilação; b3) A conexão com o ventilador é verificada; c) O ventilador é acionado. Este 

exemplo pode ser aplicado em um hipotético armazém de chocolates – um sensor instalado no 

local pode capturar a temperatura e acionar o ar condicionado quando esta atingir o limite 

estipulado, evitando qualquer possibilidade de perda ocasionada pelo derretimento. É válido 

ressaltar que toda essa conexão pode ser realizada via dispositivo bluetooth ou internet.  

 

 

3.2.2. Aplicações da IoT na Logística 

   

 Devido ao vasto campo de aplicação da IoT, Patel e Patel S. (2016) elaboraram uma 

segmentação em sete campos diferentes: Internet of Smart Living (IOsL.), Internet of Smart 

Cities (IOsC), Internet of Smart Environment (IOsE), Internet of Smart Industry (IOsI), 

Internet of Smart Health (IOsH), Internet of Smart Energy (IOsE) e Internet of Smart 

Agriculture (IOsA).  

No que tange o mundo dos negócios, diversas aplicações foram encontradas:  

Internet of Smart Industry (IOsI): era possível detectar vazamentos de gases tóxicos e 

inflamáveis, monitorar os níveis de água e óleo das máquinas, e executar manutenções 

preventivas (PATEL; PATEL, 2016). Um sensor instalado em uma máquina também podia 

detectar vibrações anormais e parar a produção automaticamente. Além disso, eles poderiam 

detectar defeitos em uma peça e descartá-la antes mesmo que a tarefa da máquina seja 

executada, assim, a matéria-prima que seria utilizada nesta peça era poupada (ATZORI et al., 

2010). Ao implantar a Internet das Coisas, uma empresa de manufatura, por exemplo, podia 

receber e monitorar relatos sobre as condições dos equipamentos de sua produção; controlar 

atividades complexas de seus equipamentos remotamente, de forma a evitar acessos a áreas de 

riscos para os colaboradores. A combinação dos dados e a capacidade de controle remoto 

também criavam novas oportunidades de otimização e autonomia dos equipamentos – eles 

podiam se adaptar ao ambiente por conta própria (PORTER; HEPPELMANN, 2015). 

Internet of Smart Logistical (IOsL): era possível aumentar a sinergia com todas as 

atividades logísticas - sensores implantados em objetos que enviam a informação a um 

software inteligente pode reduzir o estoque, diminuir o tempo de resposta ao cliente e 
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melhorar a eficiência geral da produção. No transporte da mercadoria, por exemplo, é possível 

acoplar sensores nos veículos para que os vendedores ou revendedores tenham ciência sobre 

sua localização – desta forma, eles conseguem estimar o tempo de chegada da mercadoria 

para planejar suas vendas (ZHANG et al., 2013). Em uma expansão da escala de produção, 

que exigia um rápido crescimento do gerenciamento da demanda e armazenamento, a IoT 

fortalecia o controle de estoque, reduzia os custos da logística e distribuição, e otimizava o 

processo de compra (YU; BAI, 2013). Porter e Heppelmann (2015) contribuiram 

significativamente ao demonstrar o relacionamento ao longo de uma cadeia de suprimentos 

antes da aplicação da IoT - as empresas tinham que obter as informações através da 

verificação dos pedidos gerados, submissões de questionários de satisfação e de intenções aos 

clientes e visitas aos fornecedores. 

Internet of Smart Agriculture (IOsA): era possível, por meio de sensores, rastrear os 

animais que estavam pastando em lugares proibidos, monitorar a ventilação, a qualidade do ar 

e a umidade do solo para prevenir fungos (PATEL; PATEL, 2016). Os dados de sensores de 

umidade também podiam ser combinados com previsões meteorológicas para otimizar a 

irrigação e reduzir o consumo de água (PORTER; HEPPELMANN, 2015).    

 Ferreira, Martinho e Domingos (2010) argumentaram que a gestão da logística era a 

principal área que podia beneficiar-se da IoT. A Exame (2017) apontou que a Internet das 

Coisas era utilizada no monitoramento da temperatura ou da umidade dos estoques, e que 

permitia a troca de informações entre diferentes unidades produtivas, que otimizava toda a 

logística. Uma matéria publicada pela Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC) 

com base nas ideias de Timokhina (2017), apontou diversos exemplos práticos de aplicação 

da IoT, entre eles, na logística, com aplicações na gestão de estoques, de frota e de compras. 

Em uma gestão de estoques executada sem aplicação da tecnologia, por exemplo, o código de 

barras era a principal ferramenta – o problema dele é que é fácil de copiar e têm baixa 

eficiência. Na gestão de transporte, o gerenciamento inteligente era aplicado na gerência da 

carga e segurança. Com a aplicação da IoT, etiquetas RFID enviavam dados à central de 

informações por meio de sensores para a tomada de decisões (YU; BAI, 2013). 

  A Motorola (2016) desenvolveu um relatório sobre a tecnologia aplicada à logística 

aeroportuária - apontou que esta viabilizava a obtenção de informações sobre tudo que estava 

acontecendo ao redor do aeroporto, e mais do que isso, podia processar todas essas 

informações para agir e reagir com o objetivo de maximizar o desempenho. Segundo o 

relatório, a tecnologia atuava para fornecer um período de resposta mais curto e para evitar 

deficiências operacionais. Galegale et al. (2016, p.437) complementaram ao argumentar que a 



40 
 

aplicação permitia “maior e mais rápida adaptação às mudanças no ambiente, bem como 

maior agilidade na tomada de decisão” -  a aplicação de sensores que se comunicavam com 

sistemas e com equipamentos via internet ou bluetooth potencializava a qualidade e a 

quantidade de informações de forma simultânea para todas as atividades logísticas, “o que 

viabilizava aplicações diversas, como rastreamento da produção, impactando em melhorias na 

prontidão, velocidade, flexibilidade, redução dos custos de estoque e aumento da qualidade 

dos produtos e serviços” (REBELO, 2017). 

Macaulay, Buckalew e Chung (2015) reforçaram que a IoT permitia o monitoramento 

de todo o fluxo logístico e a automatização dos processos, melhorando a qualidade, 

previsibilidade e reduzindo os custos – ao mesmo tempo em que aumentava a eficiência 

operacional, criava configurações personalizadas aos clientes. Entre as aplicações da IoT 

estavam: 

Operação de armazenagem: a IoT atuava para que o processo de entrega fosse rápido, 

eficaz e para a melhor otimização do espaço do armazém. Sensores instalados em páletes, por 

exemplo, podiam oferecer informações sobre a mercadoria, tais como volume e dimensão – 

isto fazia com que a verificação manual fosse eliminada. Os responsáveis pelo gerenciamento 

do armazém podiam ser alertados pelos sensores quando uma mercadoria não estivesse em 

seu devido lugar, e qualquer movimentação desta mercadoria podia ser acompanhada em 

tempo real. Os recursos disponíveis no armazém também podiam ser monitorados – a 

exemplo da empilhadeira monitorada em tempo real em aspectos de velocidade, localização e 

produtividade, além do nível de “stress” das máquinas a fim de evitar avarias – atrelado a isto 

estava o processo de manutenção preditiva, que podia ser programada por meio das 

informações do estado dos equipamentos geradas pelos sensores. A IoT também podia ser 

aplicada para garantir uma melhor segurança no armazém – os sensores combinados com 

câmeras permitiam que as empilhadeiras se comunicassem com objetos para evitar colisão, 

além de detectar o armazenamento imperfeito que podia ocasionar em queda de uma 

mercadoria da prateleira, além de detectar a baixa de estoque no armazém a fim de ativar 

automaticamente o processo de compra para reduzir o tempo de entrega do pedido; 

Transporte de carga: a IoT permitia o rastreamento rápido, preciso e previsível de todo 

o processo de transporte, em outras palavras, a gestão do transporte podia ser executada com 

maior visibilidade – metro por metro, segundo por segundo. Os sensores podiam monitorar a 

temperatura, umidade e indicar choques na mercadoria durante o processo de transporte, a fim 

de garantir a integridade. Além disso, o monitoramento fazia necessário devido ao roubo 

frequente de mercadoria - os sensores podiam transmitir a localização do veículo, condição e 
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em qual momento o container foi aberto. A aplicação da IoT também era viável para medir a 

capacidade de cada carga, isto é, para fornecer informações adicionais sobre as capacidades 

extras nos veículos em determinadas rotas – isto garantia a eficiência da rota, economizando 

combustível, por exemplo. A tecnologia também impactava no processo de manutenção dos 

veículos, ao ponto que sensores podiam prever as falhas e programar as manutenções 

automaticamente; e 

Entrega de última milha: correspondia à parte final da viagem, ou seja, a entrega da 

mercadoria ao consumidor final. Neste caso, a IoT atuava para oferecer valor ao cliente e 

eficiência operacional ao provedor logístico. Um sensor instalado na mercadoria podia 

disparar ao cliente que sua mercadoria estava prestes a chegar, mitigando o risco do regresso 

da mercadoria ao armazém – há tecnologias que os clientes conseguem reagendar a entrega, 

automaticamente. A Amazon, por exemplo, desenvolveu um algorítmo que prediz uma 

compra por um cliente antes que ele o confirme, a finalidade é antecipar o envio da 

mercadoria para o armazém mais próximo da entrega, reduzindo o tempo de entrega.  

Turner (2016), com base na pesquisa efetuada pelo IDC´s Global IoT Decision Maker 

Survey em 2015, com 1.971 respondentes, elaborou um gráfico com as respostas geradas por 

meio da pergunta de qual era o principal fator que influenciou/influenciará a decisão da 

organização em investir em IoT. O acréscimo na produtividade, rapidez no tempo de mercado 

e automação do processo foram destaques, conforme o Gráfico 6: 

 

 

Gráfico 6 - Motivos para Adoção da IoT 

 

         Fonte: Adaptado de Turner (2016). 
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O autor ainda exemplificou uma aplicação da IoT com o problema a ser solucionado e 

os benefícios gerados: 

Problema a ser solucionado: Um fornecedor de serviços de energia rural devia 

otimizar seu processo em dois níveis. O primeiro era o despacho de seus motoristas para a 

execução das entregas e o segundo era a execução dos reparos programados e não 

programados do sistema de ventilação e ar condicionado. Isso exigia que a empresa 

executasse o balanceio da logística associada aos caminhões, peças e pessoal para que não 

houvesse a movimentação dos veículos das frotas sem retorno financeiro tão pouco a 

ociosidade do pessoal. 

Aplicação da IoT: O sensor era aplicado pelo provedor de serviço de entrega para 

rastrear a localização de seus veículos. Caso fosse detectado o mal funcionamento dos 

sistemas de ventilação e ar condicionado, a solução IoT gerava, automaticamente, um ticket 

de serviço e usava um algoritmo para determinar a equipe de serviço que era responsável pela 

solução. O algorítmo também levava em consideração quais caminhões estavam 

transportando as peças necessárias para completar o trabalho, bem como peças localizadas em 

armazéns próximos. 

Benefícios da aplicação: Reduzia o tempo de viagem e os custos de combustíveis em 

mais de 40%, além disso, o provedor podia analisar dados relacionados ao histórico de 

reparos para procurar padrões e insights para otimizar horários de serviço e manutenção, 

níveis de estoque de peças dentro de armazéns e pedido de peças. 

A literatura comprovou que entre as diversas possibilidades de emprego da IoT e 

benefícios proporcionados pela tecnologia, as empresas precisavam verificar os desafios 

inerentes ao processo para evitar problemas futuros, entre eles estava a segurança dos dados e 

descumprimento das leis. Rose, Eldridge e Chapin (2015) elencaram os principais desafios: 

 

 Segurança: devia ser prioridade na aplicação da tecnologia porque era preciso que 

os dados estivessem protegidos para que não ocorresse interferência de usuários 

mau intencionados.  

 Privacidade: o potencial total da aplicação dependia de estratégias que respeitavam 

os indivíduos, em outras palavras, a IoT devia ter limites para não ultrapassar as 

regras definidas pelos sujeitos – a combinação de dados obtidos pelos sensores 

podiam revelar coisas que são confidenciais. 

 Interoperabilidade/Normas: a aplicação mal projetada e configurada podia gerar 

consequências negativas para os recursos de rede que eles se conectavam, gerando 
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informações incorretas. O uso de padrões genéricos, abertos e amplamente 

disponíveis geravam maiores benefícios de usuários, inovação e oportunidade 

econômica. 

 Legal/Regulação: A utilização da IoT superava a velocidade da criação de normas 

governamentais para controle, por isso, era preciso estar atento para não violar as 

leis em vigor.  

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) também 

elencou os principais desafios da IoT: a) Capital Humano; b) Investimento, Financiamento e 

Fomento; c) Ambiente de Negócios; d) Governança e Internacionalização; e) Infraestrutura de 

Conectividade; f) Aspectos Regulatórios; g) Privacidade de Dados; e h) Segurança de Dados.  

Nagy et al. (2009), Bandyopadhyay et al. (2011), Chaqfeh e Mohamed (2012) 

argumentaram que os principais desafios da Internet das Coisas são: 

 

a) Interoperabilidade: capacidade de diversos dispositivos e plataformas trabalharem 

de forma conjunta; 

b) Descoberta e gerenciamento de dispositivos: capacidade dos dispositivos em 

detectar outros dispositivos de forma dinâmica a fim de atender os requisitos da aplicação, e 

capacidade de fornecer informações dos dispositivos, permitindo, entre outras coisas, 

desconectar algum dispositivo roubado ou não reconhecido, modificar configurações de 

segurança, modificar remotamente configurações de hardware e localizar um dispositivo 

perdido. 

c) Ciência de contexto: capacidade em coletar, gerenciar e processar informações de 

contexto (utilizada para caracterizar uma pessoa, lugar ou objeto); 

d) Escalabilidade: capacidade em assimilar um número crescente de dispositivos e 

funcionar corretamente. 

e) Gerenciamento de grande volume de dados: capacidade em acompanhar a demanda 

de coleta e análise de dados e, consequentemente, prover decisões de maneira eficiente.  

f) Segurança: capacidade em manter a privacidade e a integridade dos dados, além de 

proteger os dispositivos e os recursos expostos à rede. 

g) Adaptação dinâmica: capacidade em disponibilizar com qualidade todos os recursos 

disponíveis, independente da situação externa (mobilidade do usuário, queda de energia, entre 

outros).  
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TU (2018), em um estudo exploratório com empresas Taiwanesas, identificou que a 

IoT não exercia impacto satisfatório na gestão logística porque as empresas apresentavam 

incertezas sobre a aplicação em relação aos custos e benefícios que ela podia proporcionar, 

além dos desafios inerentes: segurança dos dados, estrutura organizacional ajustada para a 

implantação das tecnologias, entre outros. Kranz (2017) acrescentou que para a IoT ser 

aproveitada em sua totalidade, em outras palavras, para operar em sua capacidade máxima, as 

empresas precisavam deixar os modelos de negócios tradicionais - as estruturas precisavam 

ser abertas e flexíveis nas quais os parceiros poderiam resolver os problemas do negócio de 

forma conjunta, integrada. A IoT também exigiu novas habilidades técnicas, que foram desde 

a ciência de dados e arquitetura de sistemas até a segurança cibernética. A necessidade de 

especialistas em tecnologia com habilidades de negócios quanto as pessoas para colaborar 

entre grupos dentro e fora da empresa também foi um fator essencial no processo (KRANZ, 

2017; POTER; HEPPELMANN, 2015). Kranz (2017) ainda argumentou que era preciso 

treinar os funcionários em habilidades de IoT, não apenas em tecnologias e processos, mas em 

colaboração, e que uma cultura de inovação também devia ser implantada em todos os graus, 

funções e regiões. 

 

 

3.3. Desempenho Operacional (DO) 

 

O desempenho está totalmente relacionado à capacidade de gerenciamento da cadeia 

de suprimento e logística, e é um indicador de vantagem competitiva (PATEL; AZADEGAN; 

ELLRAM, 2013). Dessa forma, sua avaliação é indispensável para uma empresa que pretende 

manter-se no mercado. Ela é executada para controlar suas atividades operacionais, identificar 

problemas que precisam de interferência dos gestores, feedbacks para orientar o 

planejamento, entre outras funções. Esta avaliação é comum no cotidiano das empresas, 

porém não é uma tarefa simples, pois “é necessário estabelecer o que se pretende medir para, 

em seguida, estabelecer parâmetros adequados que avaliem o que se quer mensurar” 

(CALLADO; CALLADO; MACHADO, 2007). Sobre a importância dos indicadores de 

desempenho, Berliner e Brimson (1992) retrataram que eram utilizados para mensurar o 

quanto a empresa está evoluindo em relação aos seus objetivos e metas estabelecidos no 

planejamento estratégico, e para criar condições favoráveis para eliminação dos desperdícios. 

Muller (2003) sintetizou que sua principal função era identificar se a estratégia definida estava 

sendo seguida.  
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Hall (2004) afirmou que as estruturas e processos organizacionais existiam                                                                                                         

para atingir a eficácia. Esta, então, era sinônimo de desempenho e era baseada naquilo que a 

empresa estava tentando atingir – quanto mais a empresa alcança seus objetivos, mais eficaz 

ela é. Com a mesma ideia de Muller (2003) e Hall (2004), Roberts (2005) afirmou que a 

empresa atingirá o desempenho se tiver êxito em todos os desafios definidos pela estratégia, e 

que este dependia do estabelecimento e manutenção do equilíbrio de três elementos: a 

estratégia da empresa, sua estrutura organizacional e o ambiente em que ela opera. 

Paiva, Finger e Teixeira (2012, p. 129) declararam que o Desempenho Operacional era 

um constructo multidimensional, isto porque é “composto pelos resultados que a empresa 

atingia em diversos aspectos operacionais, tais como custo, flexibilidade, qualidade, entre 

outros”.  

Jabbour et al. (2012) elaboraram um levantamento bibliográfico sobre os principais 

indicadores de Desempenho Operacional. Os indicadores que apresentaram relação com a 

logística estão retratados no Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Indicadores de Desempenho Operacional 

Indicadores Medidas Fonte 

Custo 

Busca menor preço que os 

concorrentes e/ou obtenção 

do menor custo total de 

produção e/ou aumento da 

capacidade de produção 

resultando em custos 

inferiores. 

Hayes e Wheelwright (1984); Avella, Fernández e 

Vázquez (2001); Christiansen, Berry, Bruun e Ward 

(2003); Gonzaléz-Benito (2005); Kaya, Caliskan e Gozlu 

(2007); Dal Pont, Furlan e Vinelli (2008); Chi, Kilduff e 

Gargeya (2009); Jabbour (2009); Furlan, Dal Pont e 

Vinelli (2011) 

Qualidade 

Fabricação de produção sem 

defeitos e/ou 

produtos duráveis. 

Hayes e Wheelwright (1984); Avella et al. (2001); 

Christiansen et al. (2003); Gonzaléz-Benito (2005); Kaya 

et al. (2007); Dal Pont et al. (2008); Chi et al. (2009); 

Jabbour (2009); Furlan et al. (2011) 

Flexibilidade 

Mudanças rápidas de projetos 

de produtos, mudanças 

rápidas de volumes de 

produção, ampla variedade de 

produtos, e/ou mudança rápida 

de mix de produtos. 

Hayes e Wheelwright (1984); Avella et al. (2001); 

Christiansen et al. (2003); Gonzaléz-Benito (2005); Kaya 

et al. (2007); Dal Pont et al. (2008); Chi et al. (2009); 

Jabbour (2009); Furlan et al. (2011) 

Prazo de 

entrega 

Consiste em um processo em 

que a empresa busca 

atender de maneira eficiente os 

prazos prometidos aos 

seus clientes. 

Hayes e Wheelwright (1984); Avella et al. (2001); 

Christiansen et al. (2003); Gonzaléz-Benito (2005); Kaya 

et al. (2007); Dal Pont et al. (2008); Chi et al. (2009); 

Jabbour (2009); Furlan et al. (2011) 

 

   Fonte: Adaptado de Jabbour et al. (2012). 

 

Os indicadores de Desempenho Operacional logístico tornam-se importante ao pensar 

que o sucesso de uma empresa só acontece quando ela entrega com valor o produto/serviço ao 
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cliente (KATO, 2003, p. 119). Desta forma, pensando que o foco desta pesquisa foi este 

desempenho, é válido relatar seus indicadores separadamente. Para Ballou (2006), 

considerando as inúmeras dimensões dos serviços aos clientes, encontrar uma mensuração 

com a abrangência suficiente para garantir uma avaliação efetiva do desempenho não é uma 

tarefa tão simples.  

 Para Bowersox e Closs (1996), a medição do desempenho possuia três objetivos 

principais: a) Monitorar: atuava no sentido de acompanhar o desempenho dos processos 

logísticos, identificando oportunidades de melhorias; b) Controlar: visava o acompanhamento 

contínuo dos processos logísticos de forma a mantê-los em conformidade; c) Direcionar: 

estabelecia ações de estímulos aos empregados, visando o aumento da produtividade. As 

medidas de desempenho que se enquadraram ao processo operacional foram: 

 

 Custo: O desempenho era medido em termos de valores monetários, percentuais de 

vendas ou ainda como custos unitários por volume. Como exemplo: custo de 

fabricação, armazenagem e fretes;  

 Serviço ao Cliente: Examinava a capacidade relativa da empresa em satisfazer seus 

clientes. Como exemplo: taxa de atendimento, percentual de reclamações por 

pedidos errados, taxa de devolução de mercadorias, tempo de espera para 

ressuprimento e taxa de atraso em entregas; 

 Produtividade: Era a relação entre o resultado produzido (serviços e/ou produtos) e 

a quantidade de recursos (insumos) utilizados pelo sistema para obter tais 

resultados; 

 Qualidade: Determinava a eficácia de um conjunto de atividades ao invés de uma 

atividade individual. Como exemplo: índice de avarias e número de devoluções de 

clientes. 

 

Bowersox et al. (2014) complementaram que o Desempenho Operacional lidava com o 

tempo necessário para entregar o pedido de um cliente e envolvia: 

 

 Velocidade de entrega; 

 Consistência da entrega; 

 Flexibilidade para atender solicitações incomuns e inesperadas dos clientes; 

 Falhas; 
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 Disponibilidade 

 

Segundo Lohman, Fortui e Wouters (2004), a avaliação do desempenho devia ocorrer 

com base em três aspectos relevantes: recursos, produção e flexibilidade. Os aspectos que se 

enquadraram ao processo operacional foram: 

 

 Recursos: Despesas (ex.: custos de distribuição e de serviços) e Ativos (ex.: custos 

de inventários); 

 Produção: Tempo (ex.: tempo de resposta ao cliente, tempo de entrega, entregas no 

prazo e pedidos atendidos) e Qualidade (ex.: confiabilidade, erros de carregamento 

e reclamação de clientes); 

 Flexibilidade: Flexibilidade de volume, na entrega, no mix da demanda, e da 

demanda por novos produtos. 

 

Ballou (2006) foi mais preciso em relação aos indicadores de Desempenho 

Operacional logístico, uma vez que os separou por atividade logística. Abaixo, estão os 

indicadores inerentes às atividades logísticas consideradas nesta pesquisa: 

 

 Armazenagem/Estocagem: a) Percentagem de artigos em falta no estoque; b) 

Percentagem de pedidos atendidos completamente; c) Índice de atendimento e de 

atendimento médio ponderado dos pedidos; d) Percentual médio de itens de 

pedidos em atraso; e) Índice de atendimento dos itens; e f) Tempo mínimo, 

máximo e médio de processamento dos pedidos; 

 Transporte: a) Percentagem de entregas no prazo; b) Percentagem de pedidos 

entregue na data estabelecida pelo cliente; e c) Danos e reclamações de prejuízos 

como percentagem do frete. 

 

3.4. Modelo Estrutural e Hipóteses 

 

Considerando as diversas possibilidades de aplicação da Internet das Coisas nos 

negócios, este estudo buscou compreender como essa tecnologia pode ser utilizada para 

mediar a relação entre a Gestão Estratégica da Logística e o Desempenho Operacional, 

conforme o modelo da Figura 6: 
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Figura 6 - Modelo Estrutural 

 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O modelo construído contou com dois caminhos entre a GEL e o DO. O primeiro foi 

constituído pela relação direta entre GEL e DO (H1). O segundo foi composto pela mediação 

da Internet das Coisas, ou seja, a GEL atingia o DO passando pela IoT em duas relações (H4): 

GEL e IoT (H2); e IoT e DO (H3). Além dos constructos, o faturamento foi inserido no 

modelo como variável de controle, isto para verificar se empresas com faturamento maior ou 

menor apresentavam resultados diferentes porque, com base no referencial teórico, a 

aplicação da IoT exige que a empresa invista um valor considerável em sensores, 

comunicação sem fio, armazenamento e processamento de dados (YU; BAI, 2013), além do 

investimento em capital humano (KRANZ, 2017). 

A IoT é utilizada em diversos setores da economia para que o melhor Desempenho 

Operacional seja atingido. A gestão estratégica das atividades logísticas é um exemplo. 

Conforme o referencial teórico levantado nesta pesquisa, a Internet das Coisas proporcionava 

maior agilidade na tomada de decisão, melhorava o rastreamento/monitoramento do fluxo 

logístico, auxiliava na otimização do espaço do armazém, entre outros. O Valor Setorial 

(2016) afirmou que os sistemas de definição de roteiro de transporte e monitoramento de 

entregas bem como a automatização da gestão do armazém são exemplos práticos de como 

aumentar a eficiência do processo logístico. 
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3.4.1. Gestão Estratégica da Logística e Desempenho Operacional 

 

Com base no arcabouço teórico desta pesquisa, identificou-se que a Gestão Estratégica 

da Logística é composta por decisões que são tomadas para se obter maior Desempenho 

Operacional, e que são dividas em curto, médio e longo prazo. No entanto, o DO pode não ser 

atingido em sua totalidade, afetado, por exemplo, pelo descompasso exagerado no trade-off 

entre custo e melhor experiência do cliente – a busca pelo baixo custo pode levar a empresa a 

oferecer um serviço de baixa qualidade (BOWERSOX et al., 2014).  

Macaulay, Backalew e Chung (2015) verificaram que a gestão logística necessita de 

mais transparência, controle de integridade, rastreamento detalhado de embarque e otimização 

constante dos ativos para gerar Desempenho Operacional. Marcos Valle (Valor Setorial, 

2016), diretor do segmento de logística da Totvs, complementou que a gestão logística 

apresenta diversas ineficiências, que impactam de forma negativa no Desempenho 

Operacional.  

Considerando os fatos, desenvolveu-se a seguinte hipótese: 

 

H1: A Gestão Estratégica da Logística tem um efeito positivo no Desempenho 

Operacional.  

 

3.4.2. Gestão Estratégica da Logística e Aplicação da Internet das Coisas 

 

A aplicação das tecnologias na gestão estratégica da logística tem ocorrido porque o 

processo de transporte e armazenagem afetam os custos e a qualidade do serviço prestado, 

então, a logística inteligente (junção da logística com internet das coisas) é aplicada aos 

processos de gestão para que tenham a capacidade de imitar a inteligência humana, a 

percepção, a aprendizagem, raciocínio e auto-resolução de problemas (YU; BAI, 2013). Além 

disso, ao combinar dados junto à capacidade de controle remoto, é possível criar 

oportunidades de otimização das atividades logísticas (PORTER; HEPPELMANN, 2015). 

Considerando os fatos, desenvolveu-se a seguinte hipótese: 

 

H2: A Gestão Estratégica da Logística tem um efeito positivo na aplicação da 

Internet das Coisas. 



50 
 

 

3.4.3. Gestão Estratégica da Logística, Aplicação da Internet das Coisas e 

Desempenho Operacional 

 

Giudice (2016) declarou que a IoT viabiliza o Desempenho Operacional porque 

permite obter informações reais e refinadas do mundo real, otimizando o processo de 

gerenciamento do negócio. Macaulay, Backalew e Chung (2015) afirmaram que logística e 

internet das coisas é uma combinação perfeita, uma vez que a tecnologia conecta diversos 

ativos correspondentes ao fluxo logístico e viabiliza a análise de dados gerados a partir dessas 

conexões, a fim de capturar novas ideias para se obter níveis mais altos de Desempenho 

Operacional. A Motorola (2016) afirmou que a IoT consiste no processamento de 

informações para agir e reagir com o objetivo de maximizar o desempenho.  

Com base no referencial teórico levantado nesta pesquisa, duas hipóteses foram 

levadas em consideração: 

 

H3: A aplicação da Internet das Coisas tem um efeito positivo no Desempenho 

Operacional. 

H4: A aplicação da Internet das Coisas medeia a relação entre Gestão Estratégica 

da Logística e Desempenho Operacional. 

 

Portanto, este estudo considerou o modelo estrutural indicado na Figura 6 e as 

hipóteses formuladas a partir dele para suas análises qualitativas e quantitativas, conforme 

procedimento metodológico detalhado na Seção 4. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O estudo foi dividido em duas etapas, conforme apresentado na Figura 7. Na primeira, 

utilizou-se da abordagem qualitativa para buscar a interpretação da ocorrência do fenômeno 

(IoT como ferramenta de Gestão Estratégica da Logística), que permitiu ao pesquisador 

desenvolver um raciocínio detalhado sobre este fenômeno (CRESWELL, 2010). Na segunda 

fase, após ter obtido os cursos de ação, foi empregada a pesquisa descritiva – ela guiou na 

descrição das características demográficas da população relacionadas às empresas, 

respondentes e variáveis latentes (ou constructos).  

A mescla entre os métodos qualitativo e quantitativo é denominada de pesquisa de 

métodos misto, que concentra-se em coletar, analisar e misturar dados qualitativos e 

quantitativos em um único estudo. A combinação foi empregada para proporcionar um melhor 

entendimento do problema de pesquisa (CRESWELL, 2010). Dentro da abordagem de 

métodos mistos, Creswell (2010) elaborou uma distinção entre diversas estratégias de 

pesquisa, tais como: explanatória sequencial, triangulação concomitante e aninhada 

concomitante. Esta pesquisa baseou-se na estratégia transformadora sequencial porque a fase 

inicial foi de cunho qualitativo (exploração do problema) seguida da fase quantitativa a partir 

da fase anterior. A Figura 7 ilustra as fases do estudo: 
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Figura 7 - Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 

 

          Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.1. Fase I – Pesquisa Exploratórica de Natureza Qualitativa 

 

4.1.1. Objetivo, Tipo e Natureza da Pesquisa 

 

 A aplicação da Internet das Coisas na Gestão Estratégica da Logística é um tema 

recente nas organizações. Assim, nesta primeira etapa da pesquisa, o objetivo foi de 

aprofundar o conhecimento sobre o assunto, além de ser base, junto ao referencial teórico, 

para a construção das assertivas do questionário utilizado na pesquisa quantitativa.  

 Para melhor ajuste ao objetivo da pesquisa, empregou-se o estudo exploratório nesta 

fase, porque possibilitou “aumentar o conhecimento do pesquisador sobre os fatos, permitindo 

a formulação mais precisa de problemas, criar novas hipóteses e realizar novas pesquisas mais 

estruturadas” (MALHOTRA, 2005, p.21). 
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4.1.2. Instrumento de Coleta de Dados, Amostra e Participantes da Pesquisa 

  

A construção de dados se deu por meio de entrevista com especialista porque há 

menos interesse no entrevistado como pessoa, mas em seu conhecimento sobre o campo a ser 

pesquisado (FLICK, 2009). A entrevista foi conduzida por meio de um roteiro, preparado 

previamente com base no referencial teórico, que, para o autor, têm suma importância na 

exclusão dos tópicos improdutivos em relação ao domínio de interesse. O roteiro utilizado foi 

do tipo semiestruturado porque foi empregado como um guia para a condução das entrevistas 

e não como um limitador da compreensão da realidade, que é o caso do roteiro estruturado 

(TAKAHASHI, 2013, p.63). Antes de ser empregado na pesquisa, este foi validado de forma 

informal com dois gestores logísticos com vasta experiência de mercado em grandes empresas 

de logística (superior a cinco anos). Nesse processo, o roteiro sofreu aproximadamente seis 

alterações na forma como foi apresentado. O roteiro final foi composto por cinco blocos (vide 

apêndice B). O primeiro foi composto por dados demográficos, isto é, questões sobre o ramo 

de atividade da empresa, número de funcionários, tempo do gestor na empresa, entre outros. 

O segundo refere-se a seis questões com o objetivo de identificar as variáveis relevantes da 

Gestão Estratégica da Logística (primeiro objetivo específico). O terceiro foi composto por 

oito questões com o objetivo de identificar as variáveis relevantes da Internet das Coisas 

(segundo objetivo específico). O quarto foi composto por três questões com o objetivo de 

identificar as variáveis relevantes do Desempenho Operacional da Logística, associado à 

Internet das Coisas (IoT) (terceiro objetivo específico). Por fim, o último bloco objetivou 

entender se a IoT colaborou com o DO e de que forma. 

As entrevistas foram realizadas com três gestores logísticos, selecionados por 

conveniência - os três empregavam internet das coisas em transporte ou armazenagem. O 

objetivo, neste caso, não foi o de obter a saturação mas explorar o estágio da aplicação da IoT 

por essas empresas a fim de auxiliar na estruturação do questionário da pesquisa quantitativa. 

Quanto ao perfil dos entrevistados, o G1 era coordenador de supply chain há 

aproximadamente dois anos em uma empresa varejista com linha de produtos em 

eletroeletrônicos com mais de cinco anos no mercado, e que apresentava um faturamento de 

trezentos milhões de reais. Com mais de quinhentos empregados, aplicava IoT na atividade de 

transporte há mais de três anos. Por sua vez, o G2 era coordenador de logística há mais de 

cinco anos em uma empresa de transporte e armazenagem com linha de produtos em cargas 

sólidas com mais de cinco anos no mercado, e que apresentava um faturamento entre noventa 

e trezentos milhões de reais. Com uma faixa de cem a quatrocentos empregados, aplica IoT 
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nas atividades de transporte e armazenagem há mais de três anos. Por fim, o G3 era gerente de 

novos negócios (Logística) há mais de cinco anos em uma empresa de transporte e 

armazenagem com linha de produtos gerais com mais de cinco anos no mercado, e que 

apresentava um faturamento acima de trezentos milhões de reais. Com mais de quinhentos 

empregados, aplicava IoT na atividade de armazenagem há menos de um ano. O Quadro 7 

resume o perfil dos entrevistados: 

 

 

Quadro 7 - Perfil dos Entrevistados 

Entrevistados Linhas de produto 

Tempo no 

Mercado 

(Anos) 

Faturamento anual 

(R$/Milhão) 
Emprego da IoT (Anos) 

G1 Eletroeletrônicos > 5 > 300 > 3 em Transporte 

G2 Cargas sólidas > 5 > 90 e < 300 
> 3 em Armazenagem e 

Transporte 

G3 Mercadorias em geral > 5 > 300 < 1 em Armazenagem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Quanto à condução das entrevistas, foram realizadas em salas fechadas, sem a 

presença de outras pessoas que não estivessem envolvidas na pesquisa; isto permitiu melhor 

qualidade dos áudios e maior tranquilidade para os entrevistados. Alguns cuidados éticos 

foram tomados, como o de explicação prévia do tema da pesquisa aos entrevistados quando 

convidados a participar, solicitação de permissão para gravação das entrevistas e solicitação 

de autorização para utilização dos dados para publicação.  

 

 

4.1.3. Tratamento e Análise dos dados  

  

As entrevistas foram transcritas de forma literal, seguindo a rigor o que foi dito pelos 

entrevistados (vide apêndice D) para análise pelo método de Bardin (2010), isto é, codificados 

levando em consideração a frequência das palavras chaves para posterior categorização, a 

qual consistiu na “classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação 

e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 

previamente definidos” (BARDIN, 2010, p.117).  
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4.1.4. Limitação do Método  

  

O número de entrevistas pode ser um limitador, uma vez que um maior número de 

empresas poderia oferecer descobertas adicionais (HAIR et al., 2005). A entrevista com 

especialista contribuiu para contornar essa limitação. Além disso, esta pesquisa não forneceu 

uma evolução das perspectivas dos entrevistados ao longo do tempo (GODOI; MATOS, 

2006). 

 

 

4.2. Fase II – Pesquisa Descritiva de Natureza Quantitativa 

 

4.2.1.  Objetivo, Tipo e Natureza da Pesquisa 

  

Com os resultados da primeira fase em mãos, foi realizada a segunda fase. Esta 

consistiu de uma pesquisa empírica do tipo descritiva visando verificar o grau de mediação do 

constructo Internet das Coisas no Desempenho Operacional Logístico. Esta etapa 

proporcionou uma visão descritiva dos dados coletados, validação das medidas, escalas e a 

determinação das correlações entre as variáveis. Para Creswell (2010), a pesquisa quantitativa 

descritiva demonstra uma caracterização numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma 

população. 

 

 

4.2.2. Instrumento de Coleta de Dados, Amostra e Participantes da Pesquisa 

  

O universo a ser considerado neste estudo foram empresas inscritas nos CNAE’s H e 

G (divisão 47): empresas de transporte, armazenagem e varejistas. As empresas participantes 

foram requisitadas por meio de contato pessoal com alguns executivos e empresas associadas 

à Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos (ABTLP) e 

Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC) – juntas somaram cerca de 

140 empresas. Além disso, o questionário foi publicado no LinkedIn e enviados a um mailing 

list de 13.000 empresas – cerca de 40% dos e-mails voltaram com erro, então, o envio efetivo 

foi de 7.800. Ao total, o questionário foi enviado a aproximadamente 7.940 empresas. 

A coleta de dados foi desenvolvida por meio de um questionário composto por 
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assertivas objetivas segmentadas em quatro blocos (vide apêndice C): a) Dados demográficos 

(faturamento da empresa, quantidade de empregados, entre outros); b) Dez assertivas do 

constructo “GEL”; c) Dez assertivas do constructo “IoT”; e d) Dez assertivas do constructo 

“DO”. Nos três últimos grupos, foi solicitado aos respondentes para assinalar com um “X” no 

grau de concordância ou discordância, numa escala de 1 (DT = Discordo Totalmente) à 6 (CT 

= Concordo Totalmente). Para obter respostas apenas de empresas que realmente aplicavam 

IoT, este foi conceitualizado na capa do questionário.  

Os questionários foram validados por meio de um pré-teste com uma amostra de três 

gestores logísticos (definidos por conveniência), assim, foi possível identificar e eliminar 

problemas em relação ao entendimento das questões, ao formato, entre outros. Após a 

validação, o questionário foi enviado via formulário eletrônico aos gestores logísticos. O 

tamanho da amostra foi definido com base no software G*Power 3.1.9. Para o cálculo, foi 

utilizado o poder de 0,80, f² mediano = 0,15 e dois preditores, uma vez que o constructo DO 

recebeu duas setas (HAIR et. al, 2005b). Assim, a amostra mínima calculada foi de no 

mínimo 68 casos.  

 

4.2.3. Tratamento e Análise dos Dados 

  

Os dados foram tratados pela estatística descritiva e estatística multivariada com a 

técnica da modelagem em equações estruturais. A modelagem em equações estruturais 

viabilizou uma avaliação simultânea de diversas equações distintas que se relacionam (HAIR 

et al., 2005b). Antes da aplicação da técnica da modelagem em equações estruturais, os dados 

foram submetidos a testes de validade convergente, Alpha de Cronbach, Confiabilidade 

Composta (CC) e discriminante. Feito isto, foi empregada a técnica de análise fatorial para a 

definição das medidas dos constructos. Para validar o ajuste estrutural, foi utilizado o 

coeficiente de determinação (R²), isto é, a porcentagem da variância da variável que é 

explicada pela outra variável (endógena), além da significância dos coeficientes. As relações 

foram estimadas pelo método PLS (Partial Least Squares) porque é o mais indicado para 

pesquisas que não apresentam dados normais e que apresentam amostra insuficiente para 

estimação com Lisrel (BIDO et al., 2010). Para tanto, foi utilizado o software SmartPLS 3.0. 
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4.2.4. Limitação do Método 

  

Um dos fatores limitadores é que esta pesquisa considerou um espaço de tempo 

restrito, mantendo as mesmas condições socioeconômicas no momento da resposta. A 

utilização da estatística multivariada em uma amostra pequena também pode fazer com que 

sejam utilizadas inferências estatísticas cujo erro independe da técnica utilizada, podendo 

dificultar a interpretação dos resultados (CRESWELL, 2010). Em relação ao tamanho, Ringle, 

Silva e Bido (2014) sugeriram que a amostra deveria ser de duas a três vezes mais ao que foi 

sugerido pelo G*Power, sendo de 136 a 204, mas que esta pesquisa não conseguiu atender por 

se tratar de um tema recente e pouco conhecido pelas empresas – diversos gestores enviaram 

mensagens durante a fase de coleta dos questionários relatando que não empregavam IoT 

porque desconheciam a tecnologia, que a aplicação estava em estudo e que apresentava alto 

custo de implantação.  

Em relação a qualidade das respostas, apesar de executar o processo de exclusão dos 

respondentes (empresas que ainda não aplicavam IoT, respostas homogêneas, entre outros), 

foi considerada como uma limitação, uma vez que a variância de cada assertiva não foi 

expressiva.  

As limitações reforçaram o fato de que esta pesquisa deve ser vista com as ressalvas 

mencionadas e que não se recomenda a generalização dos resultados observados para outros 

setores sem os devidos ajustes, ao começar pelo tipo da amostra (KERLINGER, 1980).  
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5. INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS 

 

5.1. Gestão Estratégica da Logística (GEL)  

 

Ao analisar os dados obtidos nas entrevistas inerentes ao constructo GEL, foi possível 

identificar cinco categorias e quarenta e uma subcategorias, conforme o Quadro 8: 

 

Quadro 8 - Categorias e Subcategorias - GEL 

GEL 

1. Conceito C.Com foco no cliente (necessidades). 

A.Receber e escoar mercadorias. D.Com acompanhamento refinado das atividades. 

B.Manter o equilíbrio entre custos e performance. E.Com melhoria contínua. 

2. Objetivos F.Com integração entre áreas. 

A.Atuar nos trade-offs. G.Com base nos colaboradores. 

B.Suprir demandas imprevisíveis. H.Com base em sistemas. 

C.Integrar a logística aos pontos chaves do negócio. I.Com planejamento da distribuição. 

D.Tirar a visão de que a logística é custo. J.Com controle de estoque. 

E.Colocar a visão de que a logística agrega valor. K.Com separação de produtos. 

F.Maximizar os resultados. L.Com inspeção de qualidade. 

G.Garantir o nível de estoque. M.Com disciplina e flexibilidade. 

H.Atingir as metas estipuladas. N.Com base em informações. 

I.Garantir entregas dentro do prazo. O.Com rastreamento/monitoramento dos veículos. 

J.Garantir frota que comporta o volume de 

mercadorias. 
5. Desafios 

K.Variam conforme a atividade logística. A.Trade-offs. 

L.Reduzir os custos. B.Garantir a disponibilidade de produtos. 

3. Principais atividades 
C.Cumprir os prazos de entregas a serem realizadas 

em pontos extremos. 

A.Compra. D.Colaboradores. 

B.Transporte. E.Crescimento exponencial da demanda. 

C.Armazenagem. F.Organizar o armazém em datas sazonais. 

4. Execução G.Unit picking (separação por unidade). 

A.Com base no planejamento estratégico. 
H.Garantir transparência nas informações do 

estoque. 

B.Dependendo da atividade logística, ela determina 

a estratégia. 
I.Gestão da distribuição. 

    Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A categoria “Conceito” foi definida com base no questionamento aos entrevistados 

sobre o que era Gestão Estratégica da Logística. Com essa categoria foi possível constatar que 

a GEL era responsável por escocar e receber mercadorias, em outras palavras, que estava 

centrada tanto na gestão do recebimento da carga como no processo logístico de vendas. Além 

disso, era encarregada por manter o equilíbrio entre custo e performance, uma vez que era 

preciso reduzir custo e apresentar performance para manter-se no mercado, conforme 

declarado pelo G2: 

 

Gestão estratégica da logística é....seria assim...você....colocar de 

maneira assim, equilibrada as condições a qual o seu trabalho persiste. No 

caso seria assim...você tem um custo e você tem que administrar esse custo 

e ao mesmo tempo você tem que apresentar uma performance, porque hoje, 

né...o mercado, ele....trabalha em cima de performance, ou você tem 

performance, você tá no mercado; se você não tem performance, você sai. 

(G2) 

 

 A análise do questionamento aos entrevistados sobre os objetivos da GEL permitiu 

obter a categoria “Objetivos”, que foi composta por doze subcategorias. Com essa categoria, 

foi possível identificar que o principal objetivo da GEL era o de maximizar os resultados, 

atingindo as metas estipuladas, garantindo o nível de estoque (disponibilidade) e mostrando 

que a logística podia agregar valor ao consumidor – fugindo da mentalidade de que logística 

era custo. Também foi possível identificar que a GEL devia atuar de forma precisa nas 

demandas imprevisíveis, pois havia um aumento desenfreado da demanda de pedidos nos 

últimos cinco dias do mês, que impactava em todos os processos logísticos - havia grande 

incidência de erros na operação do armazém e transporte, gerando atrasos nas entregas, 

conforme constatado na fala do G2: 

 

Nos últimos 5 dias do mês, de 10 [pedidos] por dia ele vai pra 

30...Cê entendeu? Aí o que acontece, a empresa não consegue...mesmo que 

ela tenha demanda pra atender isso, ela sai fora do seu ciclo normal [...] 

Aí, esse volume de pedido vai para a armazenagem que gera todo esse 

estresse, esse tumulto de separação de carga, conferência, isso gera...um 

processo que aumenta rapidamente, descontroladamente. Aí no transporte 

acontece a mesma coisa [...]. (G2) 
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Também foi possível identificar nesta categoria que a GEL devia trabalhar a favor da 

entrega de produtos conforme as especificidades dos pedidos, sem avarias e com entregas 

dentro do prazo. Neste processo, o processamento do pedido, armazenagem e transporte 

caminhavam juntos, conforme observou-se na fala do G1: 

 

Eu entendo que os principais objetivos [da Gestão Estratégica do 

Transporte] são...O primeiro é garantir as entregas dentro dos prazos, 

garantir também uma frota que comporte todos esses volumes e 

necessidades e também diminuir custos, né?! [...] Pra eu melhorar a 

disponibilidade [de produtos], eu preciso empregar um estoque maior, é 

fato. (G1) 

 

No momento em que os entrevistados argumentaram como executavam a GEL, surgiu 

uma nova categoria denominada “Execução”. Com ela foi possível verificar que as empresas 

executavam acompanhamento refinado dos pontos chaves da logística; empregavam o 

processo de melhoria contínua; e o processo de integração entre as áreas, principalmente com 

vendas (responsável pela receita) e compras (origem das margens de lucro). O G3 

complementou ao falar que o objetivo (categoria “Objetivos”) principal da GEL era a 

otimização dos resultados logísticos, podendo ser conquistado via redução de custo ou 

melhoria do nível de serviço, além de ser flexível para mudar quando fosse necessário, 

quando houvesse oportunidades de ganho, levando sempre em consideração a atividade que 

seria desempenhada.  

 

Na categoria “Execução” também identificou-se que havia impacto da estratégia da 

organização na GEL. Para o G1 e G3, a empresa executava o Gerenciamento Estratégico da 

Logística com base no plano estratégico definido e resultados da companhia, em outras 

palavras, a empresa definia a estratégia e ao longo do tempo pilotava os processos logísticos 

rumo àquele objetivo. No entanto, para o G2, dependendo do tipo de atividade que a empresa 

desempenhava (transporte ou armazenagem), a estratégia da logística antecedia a estratégia 

global da organização. Na armazenagem, por exemplo, foi preciso primeiro conhecer o 

produto que seria alvo da logística para depois executar o planejamento estratégico e a gestão, 

ou seja, o que definia a estratégia organizacional era o tipo de produto que estava sendo 

trabalhado - a estratégia foi por produto, por necessidade do cliente, conforme observou-se na 
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fala do G2:  

 

[...] pra você armazenar, então, você primeiro precisa saber o tipo 

de produto que você vai armazenar, como deve ser a contenção desse 

armazenamento, qual é o fluxo desse armazenamento, como é a entrada e a 

saída, o tipo de crossdocking [preparação da carga para envio aos clientes] 

que vai ser aplicado [...]. (G2) 

 

O G3 convergiu com o ponto de que a armazenagem era mais flexível, mas ressaltava 

que no caso de transporte a flexibilidade era menor devido ao alto capital empregado com 

veículos, por exemplo; a empresa, nesse caso, precisava seguir à rigor a estratégia 

inicialmente proposta para não perder dinheiro, confome observou-se na fala do G3: 

 

Quando você fala de transportes, eu vejo que é um pouco mais 

rígido, pegando nossa experiência aqui, porque já existe uma malha 

bastante forte definida e que se você desvia muito dessa malha a tendência 

de perder dinheiro é muito alta [...] No transporte você tem que determinar 

e seguir exatamente aquilo. (G3)  

 

Ao perguntar quais eram os principais desafios da GEL, os entrevistados 

argumentaram que entre eles estava o trade-off entre custo e experiência do cliente, isto 

porque se a empresa desejava manter um baixo custo operacional, por exemplo, não 

conseguiria oferecer um serviço melhor. Atrelado à experiência do cliente, o cumprimento 

dos prazos de entrega em regiões periféricas também mostrou-se um desafio, isto porque os 

clientes acabavam insatisfeitos com os prazos. O crescimento exponencial da demanda 

também foi definido dessa forma, conforme declarou o G2:  

 

De 30 dias que você tem no mês, você tem uma demanda baixa 

durante 25 dias e nos últimos 5 dias do mês, o mundo acaba em pedidos, a 

demanda é altíssima. Aí o que acontece? Esse volume de pedido que 

acontece no final do mês, gera um estresse, gera um tumulto...tanto o 

pedido quanto movimentação, ele chega a causar erros [...]. (G2) 

 

Da mesma forma que a demanda exponencial foi um desafio, a demanda unitária foi 
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definida como um caso crítico, conforme defendeu o G3: 

 

E tem o caso crítico ainda que a gente chama de unit picking 

[separação por unidade]...a gente vai abrir uma caixa, pegar uma pecinha, 

levar na área de conferência, conferir, reembalar esse negócio porque ele 

não pode ir sem embalar para o cliente e aí chega na expedição, então, é o 

extremo da não produtividade [...]. (G3) 

 

 

5.2. Internet das Coisas (IoT) 

 

Ao analisar os dados obtidos nas entrevistas inerentes ao constructo IoT, foi possível 

construir quatro categorias e vinte e quatro subcategorias, conforme o Quadro 9: 

 

 

Quadro 9 - Categorias e Subcategorias - IoT 

IoT 

1. Conceito E.Gera alertas. 

A.Comunicação entre aparelhos sem a intervenção 

humana. 
F. Atua em segurança. 

B.Conexão entre objetos. G.Gera informações aos clientes. 

C.Permite o gerenciamento dos objetos. H.Gera satisfação aos clientes. 

2. Características I.Viabiliza a produtividade. 

A.Baseada em pessoas. J.Elimina o erro humano. 

B.Estrutura enxuta. K.O foco não é a segurança. 

C.Mobilidade. L.Auxilia na tomada de decisão. 

D.Acessível. M.Muda o patamar de qualidade da operação. 

3. Aplicações N. Melhora o desempenho operacional. 

A.Monitoramento da frota (entrega). 4. Desafios 

B.Monitoramento do produto. A.Custo. 

C.Bloqueio do veículo. B.Pessoas. 

D. Atua na inspeção dos produtos. C.Manter a aplicação diante de mudanças. 

    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A categoria “Conceito” foi produto do questionamento aos entrevistados sobre o 

significado de IoT. A capacidade de conectividade foi unânime, conforme pode ser observado 

pelas falas do G1 e G3: 
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[A IoT] Ah...É você poder conectar um objeto de informática à 

outro...Pra mim, um rastreador, um GPS, monitoramento, sensores...Pra 

mim, é essa conexão de objetos [...]. (G1) 

 

[...] Pra mim [a IoT] é o seguinte, cara...é você conectar, né? Ter a 

possibilidade de fazer uma conexão das informações mais variadas 

possível...pra obter algum tipo de benefício na sua operação. Então...E da 

forma mais fácil, né? Sem uma infraestrutura física muito parruda [...]. 

(G3) 

 

Todos os entrevistados chegaram próximo a concepção de Porter e Heppelmann 

(2015) quanto a estrutura da IoT (componentes físicos, inteligentes e conectividade). No 

entanto, o G2 foi mais enfático no ponto em que a IoT deveria funcionar sem a intervenção 

humana:  

 

Internet das Coisas, pra mim, é são...é assim...a interface...É a 

conexão de internet que os aparelhos que estão ao nosso redor utilizam 

para se comunicar sem a nossa intervenção. (G2) 

 

Ao questionar sobre o objetivo da aplicação da IoT, surgiu a categoria “Aplicações” 

com quatorze subcategorias. Com ela, foi possível identificar que a IoT melhorou o 

monitoramento/rastreamento do fluxo logístico, a segurança nos processos logísticos, o 

patamar de qualidade dos serviços logísticos, minimizou o erro humano, além de ser de fácil 

aplicação a qualquer processo complexo a um baixo investimento, conforme as falas do G1 e 

G2: 

 

Principalmente segurança de processos e uma possibilidade de 

auditoria – tirar um pouco o erro humano desses procedimentos que são 

realizados diariamente e que eles são muito repetitivos. Então, gerar 

alguma automação e principalmente segurança de processos. (G1) 

 

O principal [objetivo da IoT] que é o rastreamento, né!? O 

rastreamento e o monitoramento. (G2) 
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O G3 ainda complementou que a redução de custo é uma consequência da aplicação: 

 

[O objetivo da aplicação da IoT] é...mudar o patamar de qualidade 

da tua operação, seja qualidade percebida ou qualidade real mesmo...tanto 

em percepção de qualidade do seu cliente quanto a qualidade real mesmo, 

então, isso pra mim é o maior diferencial e o maior motivo pra ter esse 

conceito sendo aplicado em todas as operações, e o resto é 

consequência...redução de custo é consequência [...]. (G3) 

 

Ainda na categoria “Aplicações”, foi possível verificar que os gestores enfatizaram a 

utilização da IoT nos processos de monitoramento e rastreamento dos produtos, no 

desempenho das tarefas de armazenagem e transporte - isso para atender as especificidades 

acordadas com o cliente no momento do pedido. Nos três casos, a plataforma foi aplicada no 

processo de rastreamento do veículo, em que uma rota foi estabelecida no sistema e uma 

equipe de monitoramento era responsável por acompanhar todo o processo de entrega com 

base no sensor de rastreamento acoplado no caminhão. Com isso, foi possível oferecer um 

serviço de qualidade aos clientes, dado que permitiu antecipar a ocorrência de problemas 

(atraso não previsto), execução de previsões, entre outros, conforme a fala do G2: 

 

[...] Pro transporte ela [a IoT] é fundamental, ela é 

fundamental...Hoje eu não vejo transporte sem ter IoT [...] dentro de uma 

qualidade, de uma performance...Pra você ter um bom 

desempenho...Porque assim...A rastreabilidade do produto hoje num 

mercado que a gente tem hoje imediatista que você compra você quer à 

noite na sua casa já, então, você só consegue isso se você ter 

rastreabilidade do produto [...]. (G2) 

 

Partindo do referencial teórico de que a IoT vai além do monitoramento das coisas, em 

outras palavras, de que a própria “coisa” realiza uma tarefa, houve uma aplicação mais 

transparente: o processo de bloqueio do veículo transportador por meio do rastreamento, 

conforme é ilustrado na Figura 8: 
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Figura 8 - Aplicação Prática da IoT - Transporte 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste caso, havia um colaborador responsável pelo monitoramento da rota predefinida 

para determinado caminhão, que era executado com a utilização de um sistema de 

rastreamento. Caso fosse percebida alguma mudança na rota, o operador contatava o 

motorista pelo próprio sistema de monitoramento, pois havia uma conexão, via internet, entre 

o computador e o caminhão. Caso o motorista não justificasse o desvio da rota, o operador 

bloqueava o caminhão, em outras palavras, cortava a potência do motor.  

 

O G3 empregava uma tecnologia de monitoramento semelhante, mas a ação era ainda 

mais dependente do colaborador. Nesse caso, a temperatura dos produtos era monitorada pelo 

sensor acoplado na embalagem térmica. O sensor fornecia os dados a um aplicativo instalado 

no celular dos colaboradores responsáveis por esta tarefa, e caso houvesse uma variação na 

temperatura acima dos limites predefinidos, o aplicativo alertava o colaborador para dirigir-se 

ao local a fim de solucionar o caso, conforme é ilustrado na Figura 9: 
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Figura 9 - Aplicação Prática da IoT - Armazenagem 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com isso, percebeu-se que havia uma conexão entre “coisas”, mais precisamente entre 

a plataforma e o objeto, mas que a decisão, tanto do bloqueio do caminhão, quanto da 

resolução da variação de temperatura dos produtos, ainda era dependente da ação do 

colaborador, que divergia do conceito de gerenciamento autônomo e proativo (CHU et al., 

2013; ZHANG et al., 2013; NASSAR; HORN, 2014), conforme foi observado pela fala do 

G3: 

 

Então é uma operação [logística] que eu preciso fazer 

monitoramento de temperatura porque são embalagens térmicas, né? Que 

você tem que fazer... coloca esse produto, coloca dentro de uma embalagem 

para ser enviado para o cliente. E você tem um tempo que essa embalagem 

segura essa temperatura necessária. Então, tanto no depósito quanto no 

transporte até o destino, tem uma...a gente tem uns tags, sensores e tudo 

mais que eles vão medindo isso e você consegue acessar a qualquer 

momento. (G3) 

 

A IoT também poderia permitir um maior ganho de produtividade, uma vez que no 

processo de separação de um pedido no armazém, o colaborador receberia notificações de 

pedidos que estão próximo ao seu local de separação, assim, evitaria passos repetitivos no 

armazém, conforme argumentou o G3: 

 

[...] ele tá fazendo um picking [separação de pedido], né? Ele 

terminou o picking, esse picking ele terminou na rua “x” do 
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depósito...usando essa questão de posicionamento, o WMS [sistema de 

gestão de armazém] poderia facilitar a próxima tarefa para ele fazer 

considerando onde ele está, ou seja, [que] a próxima tarefa evite de andar 

mais do que você necessita para fazer a próxima tarefa. (G3) 

 

A última categoria deste constructo denominada “Desafios” surgiu ao analisar os 

dados obtidos com a pergunta sobre os desafios da IoT. Nela, foram elencados três 

subcategorias: “Custo”, “Pessoas” e “Manter a aplicação diante de mudanças”.  Para o G2, o 

custo de implantação da IoT ainda é um fator determinante para algumas empresas não a 

adotarem, além da alta dependência dos colaboradores. Em outras palavras, a IoT dependia de 

alguém para finalizar uma tarefa, sua aplicação não era autônoma, conforme a fala do 

entrevistado G2: 

 

Você trabalha com eletrônico, mas se o humano digitou errado, não 

funciona! Ele funciona errado do mesmo jeito [...]. (G2) 

 

O G1 ainda complementou que a empresa estava receosa em aplicar a tecnologia 

porque não sabia se ficará obsoleta antes do esperado, que se deve ao fato da rápida evolução 

tecnológica. Para ele, o investimento necessário pode não ser viável pelo tempo que a 

tecnologia será funcional: 

 

Então, o principal desafio desses aparelhos [IoT] é se manterem 

funcionais diante dessa enxurrada de tecnologias que vem após. A gente 

percebe que as vezes a gente corre o risco de implantar uma tecnologia e 

ela se tornar obsoleta muito rápido, em dois/três anos, cê corre o risco de já 

ter esse produto que você instalou e empregou tanto dinheiro já sem 

funcionalidade [...]. (G1) 

 

 

5.3. Desempenho Operacional (DO) 

 

Ao analisar os dados obtidos nas entrevistas inerentes ao constructo DO, foi possível 

construir duas categorias e dezenove subcategorias, conforme o Quadro 10: 
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Quadro 10 – Categorias e Subcategorias - DO 

DO 

1. Importância E.Produtividade por função. 

A.Está relacionada a custo. F.Utilização de veículos. 

B.Está relacionado com a garantia do nível de 

serviço. 
G.Avarias. 

C.Está relacionado com a otimização dos 

processos. 
H.Metas diárias de separação de produtos por pessoa. 

D.Está relacionado com a proposição de 

melhorias. 

I.Metas diárias de carregamento/descarregamento do 

veículo. 

E.Está relacionado com a produtividade. J.Ocupação do armazém. 

2. Indicadores K.Absenteísmo de funcionários. 

A.Agilidade na entrega. L.Qualidade do estoque. 

B.Entrega garantida, dentro do prazo. M.Tamanho do estoque. 

C.Qualidade. N.Disponibilidade de produtos. 

D.Redução de custos. - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

A categoria “Importância” foi produto do questionamento aos entrevistados sobre a 

importância de se avaliar o Desempenho Operacional logístico. Para eles, o desempenho 

estava totalmente relacionado aos custos logísticos ao mesmo tempo em que estava atrelado 

com a garantia do nível de serviço, conforme declarado pelo G1: 

 

O ponto chave é garantir o nível de serviço que foi estipulado, e aí 

com base nesse nível de serviço estipulado nós vamos ter um custo maior ou 

menor [...]. Definido o nível de serviço, devemos observar sim os custos pra 

não fugir daquela realidade que foi proposta. (G1) 

 

Aferiu-se que o desempenho também estava atrelado a otimização de processos e 

proposição de melhorias, de modo que a empresa trabalhava para reduzir os custos ao mesmo 

tempo que precisava melhorar o faturamento. Dessa forma, o Desempenho Operacional 

apresentou uma relação com a produtividade da empresa, conforme as falas do G1, G2 e G3: 

 

[...] Então, se eu não tiver uma boa produtividade, se eu não tiver 

bem afinado com os custos...Fica evidente as despesas. (G1) 

 

A gente trabalha 24 horas sobre controle de monitoramento de todo 

o trabalho, porque precisa de produção, precisa diminuir custo, precisa 
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melhorar faturamento, precisa melhorar lucro [...] Otimizar mais de como 

tá sendo feito, o que poderia ser feito, né? Então, isso é constante. Isso é 

constante! (G2) 

 

[...] Conhecer o que você pode fazer dentro da operação é 

primordial pra você saber onde pode chegar e trabalhar a melhoria 

contínua. (G3) 

 

 Ao perguntar aos entrevistados sobre os indicadores operacionais logísticos, foi 

possível identificar diversos indicadores que eram utilizados com o objetivo de oferecer uma 

melhor experiência ao cliente, entre eles estavam: agilidade na entrega, qualidade na entrega, 

entrega garantida dentro do prazo e disponibilidade de produto. O G3 esclareceu: 

 

Tudo que você fez lá trás, fabricou direito ou não, teve seus insumos 

na hora certa, no momento certo, mandou pro CD [Centro de Distribuição], 

regularizou estoque, fez o picking [separação do pedido] de forma 

produtiva e tal... A hora que expediu, que vai chegar no teu cliente é a hora 

da verdade, onde tudo vai valer à pena, então assim, olhando pra cadeia eu 

não vejo grandes diferenças, mas pensando no cliente, a ponta final é o 

mais importante, é onde você tem que ter maior confiabilidade do que você 

prometeu...Então sei lá, você faz uma compra, você tem um prazo, cê tem 

uma qualidade pra ofertar, preço, e assim por diante...(G3) 

 

Também foram aferidos indicadores relacionados à operação interna da empresa, entre 

eles o de meta diária de carregamento e descarregamento de veículos, ocupação do armazém, 

qualidade do estoque e tamanho do estoque. O G2 argumentou sobre a ocupação do armazém: 

 

Pela ocupação do armazém a gente consegue perceber se a gente 

tem uma ineficiência e aí uma sobra de espaço no armazém ou se a gente 

precisa de armazém e não tem disponível pra colocar mais produto. (G2) 
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5.4.  Resultados da Pesquisa Qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa permitiu estabelecer relações entre Gestão Estratégica da 

Logística (GEL), Desempenho Operacional (DO) bem como entre a Aplicação da Internet das 

Coisas (IoT) e GEL. Quanto ao processo metodológico empregado, o roteiro semiestruturado 

foi de suma importância, pois permitiu o aprofundamento do pesquisador nos temas que 

foram surgindo em cada pergunta; a análise de dados guiada pelo método de Bardin (2010) 

também mostrou-se decisiva para estabelecer as categorias e subcategorias de cada 

constructo. 

Em relação à GEL e DO, foi identificado que a entrega de um serviço satisfatório aos 

clientes era primordial para a maximização dos resultados operacionais. No entanto, ao tentar 

atingir esse objetivo, verificou-se que as empresas assumiram custos maiores. Então, a GEL 

foi empregada para atuar de forma significativa no trade-off entre custo e Desempenho 

Operacional. O trade-off também foi considerado um desafio para as empresas pois se a 

empresa apresentava baixos custos e não entregava uma boa experiência de serviço ao cliente 

perdia mercado para os concorrentes, e o inverso, não conseguia manter o fluxo devido aos 

custos elevados não compensados pelo retorno da operação. Neste processo de oferecer um 

melhor serviço ao cliente, aferiu-se que o processo de armazenagem era mais flexível que o 

transporte, uma vez que o capital empregado no segundo era maior – isto permitiu concluir 

que o processo de armazenagem era menos resistente a mudanças que objetivam atender tais 

necessidades. Isto também permitiu concluir que a gestão do transporte seguia a rigor o que 

foi determinado pela estratégia global da companhia (ocorreram mudanças, mas tangenciavam 

a estratégia global), e que a gestão do armazém era executada de uma forma mais periférica à 

estratégia global. 

Em relação a influência da aplicação da IoT na Gestão Estratégica da Logística foram 

identificadas influências da IoT combinados com a GEL na melhoria do 

monitoramento/rastreamento do veículo e mercadoria em fase de armazenagem, além da 

diminuição do erro humano. No que tange o monitoramento do veículo, identificou-se que o 

foco principal da aplicação da IoT não era a segurança da carga e veículo, mas a melhoria do 

nível de qualidade de serviços aos clientes, isto é, auxiliando na prevenção de atrasos, 

identificando desvios não previstos das rotas dos veículos e bloqueando o veículo de 

transporte em caso de ocorrência de alguma anormalidade. Na armazenagem, identificou-se 

que a IoT foi aplicada no armazém para monitoramento da temperatura, o que permitiu 

reduzir as perdas dos produtos por condições térmicas.  
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Constatou-se também que a aplicação da IoT nas três empresas não desempenhou uma 

função autônoma, isto é, tanto no processo de transporte quanto na armazenagem, houve a 

necessidade de um colaborador para tomar a decisão final. No processo de bloqueio do 

caminhão, por exemplo, o colaborador tentava contato com o motorista e em última hipótese 

bloqueava o caminhão, não era o sistema que tentava contato e bloqueava automaticamente. 

No armazém, o sensor detectava a variação de temperatura e informava o colaborador 

responsável, não era a aplicação que acionava o sistema termostático. No entanto, mesmo não 

exercendo função autônoma, a aplicação foi considerada IoT porque apresentou os três 

componentes básicos: físicos, inteligentes e conectividade (PORTER; HEPPELMANN, 

2015).  

Além de colaborar com o entendimento das relações, as categorias e subcategorias 

identificadas nesta fase da pesquisa permitiram construir o questionário de pesquisa 

quantitativa, conforme o Quadro 11:  

 

 

Quadro 11 - Variáveis Observadas 

Código Assertiva Variável 

GEL Minha empresa executa a Gestão Estratégica da Logística com... 

GEL1 Base no planejamento estratégico. Planejamento estratégico 

GEL2 Sistemas de gerenciamento. Sistemas 

GEL3 Acompanhamento/rastreamento das atividades. Acompanhamento/Rastreamento 

GEL4 Integração entre as áreas da companhia. Integração 

GEL5 Planejamento da distribuição. Planejamento da distribuição 

GEL6 Separação de produtos. Separação 

GEL7 Inspeção de qualidade. Inspeção 

GEL8 Flexibilidade. Flexibilidade 

GEL9 Disciplina  Disciplina 

GEL10 Foco nas necessidades dos clientes. Foco no cliente 

IoT A Internet das Coisas aplicada nos processos logísticos... 

IoT1 Auxilia na tomada de decisão. Auxilia na tomada de decisão 

IoT2 
Permite a tomada de decisões sem interferência 

humana (autônoma). 
Sem interferência humana 

IoT3 Identifica as falhas antes de ocorrerem (proativa). Proativa 

IoT4 Interconecta recursos. Interconecta recursos 

IoT5 Permite o monitoramento das atividades.  Monitora 

IoT6 Automatiza o gerenciamento.  Automatiza 

IoT7 Ajusta-se a qualquer mudança na rotina (dinâmica). Dinâmica 

IoT8 Permite o controle remoto das atividades. Controle remote 

IoT9 Gera informações aos clientes.  Gera informações aos clientes 

IoT10 Elimina os erros dos colaboradores. Elimina os erros 
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DO Em relação ao Desempenho Operacional Logístico, minha empresa apresenta... 

DO1 Baixo custo operacional.  Baixo custo operacional 

DO2 Eficiência na execução dos processos Eficiência 

DO3 Baixo índice de reclamações. Baixo índice de reclamações 

DO4 Baixo índice de falhas nos processos. Baixo índice de falhas 

DO5 Qualidade na entrega dos serviços aos clientes. Qualidade 

DO6 Flexibilidade de atendimento às demandas. Flexibilidade 

DO7 Rapidez nos processos logísticos. Rapidez 

DO8 Alto índice de cumprimento dos prazos de entrega. Cumprimento dos prazos de entrega 

DO9 Alto índice de atendimento às demandas. Atendimento às demandas 

DO10 Alto índice de produtividade dos recursos. Produtividade 

      Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6. INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS 

 

6.1. Estatística Descritiva  

 

Após o envio de aproximadamente 7.940 questionários às empresas do setor de 

transporte, armazenagem e varejo, foram respondidos 84 entre 25/06/2018 e 15/08/2018, 

totalizando 1,06% de taxa de retorno. A coleta de dados foi realizada on-line por meio do 

Google Forms®, na qual foram aceitas apenas questionários com preenchimento completo 

(com exceção das informações pessoais: nome, telefone e outros). Para a realização do estudo, 

foram selecionadas apenas empresas em que a média das respostas foi diferente de 6, neste 

caso, as respostas homogêneas foram interpretadas como incoerentes para a realização do 

estudo. Também foram expurgadas da amostra as empresas que estavam em processo de 

estudo da aplicação, pois não seria possível obter o impacto no Desempenho Operacional sem 

ao menos ter aplicado. As empresas que não pertenciam ao segmento de transporte, 

armazenagem ou varejo também foram desconsideradas porque não foi o foco desta pesquisa. 

Com a aplicação dos diversos critérios com o objetivo de aumentar a qualidade da amostra, 

restaram 76 empresas, totalizando 0,96% dos questionários enviados.  

Na Tabela 2 tem-se o perfil dos respondentes. Como pode ser observado, mais de 

68,00% fazia parte de algum posto gerencial (CEO, Diretor, Gerente e Coordenador); destes, 

64,47% estava há mais de cinco anos nessas funções consideradas: 

 

Tabela 2 - Perfil dos Respondentes 

Função Frequência Porcentagem 

CEO 5 6,58% 

Diretor 20 26,32% 

Gerente 18 23,68% 

Coordenador 9 12,00% 

Outras 24 31,58% 

Total 76 100% 

Tempo na função Frequência Porcentagem 

Acima de 5 anos 49 64,47% 

Entre 2 e 5 anos 11 14,47% 

Até 2 anos 16 21,05% 

Total 76 100% 

Tempo na empresa Frequência Porcentagem 

Acima de 5 anos 48 63,16% 

Entre 2 e 5 anos 12 15,79% 

Até 2 anos 16 21,05% 

Total 76 100% 

              Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em relação às regiões do país em que as empresas respondentes se concentravam, 

57,89% era de São Paulo, 13,16% do Rio Grande do Sul, 10,53% do Paraná e 18,42% das 

demais regiões. Devido ao foco dessa pesquisa ser empresas de logística (transporte e 

armazenagem) e varejo, 42,11% dos respondentes foram empresas de transporte, 30,26% de 

transporte e armazenagem, 11,84% de varejo, 9,21% de armazenagem, 3,95% de 

armazenagem e varejo e 2,63% de armazenagem, transporte e varejo. No que diz respeito à 

linha de produto que trabalhava, 50,00% atuava com cargas sólidas, 31,58% com cargas em 

geral, 6,58% com produtos perigosos e 11,84% com outros produtos, tais como medicamentos 

e líquidos. Em relação a longevidade das empresas no mercado, mais de 96,00% atuava há 

mais de cinco anos e 31,58% foram consideradas de grande porte para o setor em número de 

empregados e 22,37% em faturamento, conforme a Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Perfil das Empresas 

Ramo de atividade Frequência Porcentagem 

Transporte 32 42,11% 

Transporte e Armazenagem 23 30,26% 

Varejo 9 11,84% 

Armazenagem 7 9,21% 

Armazenagem e Varejo 3 3,95% 

Armazenagem, Transporte e Varejo 2 2,63% 

Total 76 100% 

Linha de produto Frequência Porcentagem 

Cargas sólidas 38 50,00% 

Cargas em geral 24 31,58% 

Cargas perigosas 5 6,58% 

Outras (Líquidas, Medicamentos, etc.) 9 11,84% 

Total 76 100% 

Tempo da empresa no mercado Frequência Porcentagem 

Acima de 5 anos 73 96,05% 

Entre 2 e 5 anos 2 2,63% 

Até 2 anos 1 1,32% 

Total 76 100% 

Número de funcionários Frequência Porcentagem 

Grande: mais de 500 empregados 24 31,58% 

Média: de 100 a 499 empregados 20 26,32% 

Pequena: de 20 a 99 empregados 20 26,32% 

Micro: com até 19 empregados 12 15,79% 

Total 76 100% 

Faturamento anual Frequência Porcentagem 

Acima de R$ 300,0 milhões 17 22,37% 

Entre R$ 90,0 e R$ 300,0 milhões 13 17,11% 

Menor ou igual a R$ 90 milhões 46 60,53% 

Total 76 100% 

     Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quanto a aplicação da IoT pelas empresas, 48,68% aplicavam no processo de 

transporte, 34,21% em transporte e armazenagem e 17,11% em armazenagem. Do total, 

55,26% aplicava a tecnologia há mais de 3 anos e 92,11% declarou que utilizava plataforma 

privada. A Tabela 4 explora a análise: 

 

Tabela 4 - Aplicação da IoT pelas Empresas 

Aplicação Frequência Porcentagem 

Transporte 37 48,68% 

Transporte e Armazenagem 26 34,21% 

Armazenagem 13 17,11% 

Total 76 100% 

Tempo de aplicação Frequência Porcentagem 

Acima de 3 anos 42 55,26% 

Entre 1 e 3 anos 18 23,68% 

Menos de 1 ano 16 21,05% 

Total 76 100% 

Tipo de plataforma Frequência Porcentagem 

Privada 70 92,11% 

Pública 6 7,89% 

Total 76 100% 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A estatística descritiva permitiu constatar que as respostas representaram amostra 

satisfatória ao propósito da pesquisa em relação ao perfil do sujeito e empresa, uma vez que a 

maior parte dos respondentes fazia parte de algum cargo gerencial com mais de cinco anos na 

função e na empresa. Em relação ao perfil das empresas, a maior parte atuava em transporte e 

transporte e armazenagem de cargas sólidas há mais de cinco anos, e foi classificada como 

grande e média empresa pelo número de funcionários. Sobre a aplicação da IoT, a maior parte 

aplicava em transporte há mais de três anos, o que foi qualificado como um fator importante 

para evidenciar o impacto no desempenho operacional.  

 

 

6.2. Análise do Modelo de Mensuração 

 

Para executar a análise das relações entre as Variáveis Latentes (VL) ou constructos 

(modelo estrutural), deve-se primeiro avaliar o modelo de mensuração, em outras palavras, a 
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relação entre as variáveis observadas e suas respectivas VLs. Para tanto, foram analisadas a 

validade convergente, consistência interna (alfa de Cronbach), Confiabilidade Composta 

(CC) e a validade discriminante (BIDO et al., 2010).  

O primeiro aspecto analisado foi a validade convergente, obtida pelas observações das 

Variâncias Médias Extraídas (Average Variance Extracted – AVEs). Ela representou o total 

de dados que foi explicado por cada VL, respectivos aos seus conjuntos de variáveis de 

mensuração, ou quanto, em média, as variáveis se correlacionavam positivamente com seus 

respectivos constructos. Neste caso, para admitir que o resultado seja satisfatório, elas devem 

ser maiores que 0,50 (FORNELL; LARCKER, 1981; CHIN, 1998). 

Após a análise da AVE partiu-se para a observação dos valores da consistência 

interna, que foi baseado nas intercorrelações das variáveis. É válido salientar que este 

indicador é sensível ao número de variáveis observadas. Em relação aos valores de referência 

para esta análise, pode-se considerar valores acima de 0,60 e 0,70 como adequados para 

pesquisas exploratórias (HAIR et al., 2014). Simultaneamente, foi possível avaliar a 

Confiabilidade Composta do modelo, que segundo Ringle, Silva e Bido (2014) é mais 

adequada ao PLS-PM porque prioriza as variáveis de acordo com as suas confiabilidades, sem 

levar em consideração o número de variáveis observadas de cada construto. O valor de 

referência para admitir que as variáveis sejam satisfatórias é 0,70 e 0,90. Não obstante, os dois 

casos (alfa de Cronbach e CC) avaliaram se a amostra estava livre de vieses, ou seja, se as 

respostas eram confiáveis. 

A análise da Tabela 5 permitiu constatar que todos os constructos apresentavam valor 

da AVE > 0,50. O alfa de Cronbach dessas variáveis também ficou acima dos 0,60 e a 

Confiabilidade Composta, não diferente, também foi superior ao mínimo de 0,70. 

 

Tabela 5 - Valores da Qualidade das Variáveis 

Variáveis AVE CC Alfa de Cronbach 

GEL 0,57 0,93 0,92 

IoT 0,60 0,94 0,93 

DO 0,61 0,94 0,93 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 10 - Modelo de Mensuração 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Legenda: as variáveis em destaque apresentaram menor carga fatorial. 

 

Após validar a relação das Variáveis Observadas (VOs) com as respectivas VLs, foi 

necessário verificar a independência das variáveis latentes, isto é, verificar se as variáveis de 

mensuração apresentavam maior relação com seu constructo do que outros. Uma das formas 

de efetuar a validade discriminante é por meio das cargas cruzadas (Cross Loading) – neste 

caso, os indicadores precisavam ser mais altos nas suas respectivas VLs (CHIN, 1998). Para 

efeito de cálculo, o SmartPLS recalculou as cargas fatoriais de cada VO em todas as VLs do 

modelo estrutural (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). A Tabela 6 permitiu constatar que todas 

as variáveis apresentavam maior correlação com seu respectivo constructo:  

 

Tabela 6 - Cargas Cruzadas 

  GEL IoT DO 

GEL1 0,764 0,493 0,560 

GEL2 0,798 0,434 0,466 

GEL3 0,671 0,349 0,432 

GEL4 0,758 0,440 0,469 

GEL5 0,817 0,445 0,614 

GEL6 0,625 0,349 0,457 

GEL7 0,760 0,473 0,544 

GEL8 0,760 0,498 0,558 

GEL9 0,832 0,362 0,658 

GEL10 0,784 0,285 0,601 
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IoT1 0,423 0,743 0,474 

IoT2 0,153 0,610 0,263 

IoT3 0,271 0,767 0,519 

IoT4 0,477 0,877 0,604 

IoT5 0,544 0,885 0,542 

IoT6 0,517 0,855 0,511 

IoT7 0,435 0,742 0,550 

IoT8 0,473 0,783 0,437 

IoT9 0,355 0,731 0,434 

IoT10 0,371 0,729 0,585 

DO1 0,293 0,248 0,507 

DO2 0,552 0,552 0,718 

DO3 0,502 0,403 0,774 

DO4 0,487 0,406 0,769 

DO5 0,693 0,566 0,871 

DO6 0,575 0,567 0,801 

DO7 0,638 0,513 0,839 

DO8 0,557 0,578 0,820 

DO9 0,572 0,617 0,845 

DO10 0,585 0,513 0,810 

        

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O critério de Fornell e Larcker (1981) também foi utilizado para efetuar a validade 

discriminante. Neste caso, as raízes quadradas dos valores das AVEs de cada constructo 

foram comparados com as correlações de Pearson entre as variáveis latentes – as raízes 

quadradas deviam ser maiores que as correlações apresentadas (BIDO et al., 2010). Os 

valores da diagonal da Tabela 7 referem-se às raízes quadradas das AVEs e os demais às 

correlações. A validade discriminante, portanto, também foi confirmada por esse método. 

 

Tabela 7 - Matriz de Correlações e Raízes Quadradas das AVEs 

DO 0,78 

  GEL 0,71 0,75 

 IoT 0,64 0,54 0,77 

                  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.3. Análise do Modelo Estrutural 

 

Após as validações das medidas de cada constructo, foram analisadas as hipóteses 

desta pesquisa, isto é, se as relações eram significantes. Para tanto, adotou-se a técnica 
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bootstrapping (reamostragem) para estimar a significância do modelo a um p-valor ≤ 0,05. No 

processo de estimação, um grande número de subamostras foram geradas a partir da amostra 

original, com substituição para se obter os erros-padrão que, por sua vez, possibilitaram a 

estimação aproximada dos valores “t” (WONG, 2013). A primeira análise executada foi 

quanto à consistência interna (R²), que avaliou a porção da variância das variáveis endógenas 

que foi explicado pelo modelo estrutural, em outras palavras, ele sugeriu o quanto as variáveis 

independentes explicavam a dependente. Cohen (1988) definiu que para a área das ciências 

sociais e comportamentais, R² de 2% é classificado como efeito pequeno, R² de 13% como 

efeito médio e R² de 26% como efeito grande. O teste do R² foi executado para o modelo que 

não considerou e que considerou a variável de controle (faturamento), isto para verificar o 

efeito dessa variável. 

O resultado do modelo foi satisfeito nos dois casos, apresentando uma melhora 

significativa no R² do Desempenho quando foi incluída a variável de controle, conforme a 

Tabela 8: 

 

Tabela 8 - Ajustamento do Modelo R2 

 

Sem controle Com controle 

Variável R² R² ajustado R² R² ajustado 

IoT 0,29 - 0,29 - 

DO 0,60 0,59 0,64 0,63 

                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após, realizou-se a análise das relações, que neste caso admitiu-se um grau de 

confiança de 95%, na qual interpretou-se os valores de graus de liberdade acima de 1,96 como 

correspondentes ao p-valor de ≤ 0,05, ou seja, dentro da probabilidade de 95% (HAIR et al., 

2014; RINGLE; SILVA; BIDO, 2014; NASCIMENTO; MACEDO, 2016). Para analisar o 

efeito da variável mediadora, os modelos foram calculados em dois momentos: a) sem a 

presença da Internet das Coisas; b) com a presença da IoT. A Figura 11 apresenta o resultado 

da estimação do modelo sem a variável mediadora: 
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Figura 11 - Modelo Estrutural - Sem Controle e Sem Mediação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A figura evidenciou que houve correlação entre a variável Gestão Estratégica da 

Logística e Desempenho Operacional, com t-valor de 14,420 (p-valor 0,00). Em outras 

palavras, a Gestão Estratégica impactou no Desempenho Operacional das empresas.  

No segundo momento, a IoT foi inserida no modelo como variável mediadora - o 

objetivo foi de verificar o efeito na relação entre as variáveis mencionadas acima, confome a 

Figura 12: 

 

Figura 12 - Modelo Estrutural - Sem Controle e Com Mediação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como resultado do modelo, a presença da variável mediadora reduziu o impacto da 
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Gestão Estratégica da Logística no Desempenho Operacional, mas não foi o suficiente para 

anular a relação. Então, todas as relações entre VOs-VLs e VLs-VLs foram satisfeitas ao grau 

de confiança de 95%. Em todos os casos, então, confirmou-se que as correlações e os 

coeficientes da regressão eram significantes, confirmando a hipótese de que a Gestão 

Estratégica da Logística impactava no Desempenho Operacional, que a GEL impactava na 

IoT e que a IoT impactava no DO. 

Para testar o efeito da variável de controle, o modelo demonstrado na Figura 13 foi 

executado sem a presença da variável mediadora e com a presença da variável de controle: 

 

Figura 13 - Modelo Estrutural - Com Controle e Sem Mediação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O resultado do modelo indicou que a variável de controle aumentou a força do 

impacto da Gestão Estratégica da Logística no Desempenho Operacional em 3,64%. 

Para verificar o comportamento da variável dependente sobre a independente, após a 

inclusão da variável mediadora, o modelo da Figura 14 foi executado com a presença da IoT, 

mas diferente do modelo proposto na Figura 12, este considerou a variável de controle:  
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Figura 14 - Modelo Estrutural - Com Controle e Com Mediação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

O modelo permitiu evidenciar que a variável mediadora, mesmo com a variável de 

controle, continuou exercendo efeito parcial, uma vez que todas as relações apresentaram um 

p-valor inferior à 0,05. No que tange a relação entre a variável GEL e DO, constatou-se um 

aumento de 7,41% no impacto em comparação com o modelo que não considerou a variável 

de controle para estimação. Em comparação com o mesmo modelo, verificou-se uma redução 

no impacto da IoT no Desempenho Operacional de 7,90%, o que permitiu constatar que o 

faturamento foi capaz de reduzir a força da relação entre essas variáveis.  

Dando sequência, foram avaliados os valores de dois outros indicadores de qualidade 

de ajuste do modelo: Relevância ou Validade Preditiva (Q²) ou indicador de Stone-Geisser e 

Tamanho do efeito (f²) ou indicador de Cohen. O Q² avaliou a qualidade da predição do 

modelo ou acurácia do modelo ajustado, e como critério de avaliação deve ser obtido valores 

maiores que zero (HAIR et al., 2014). O f² foi obtido pela inclusão e exclusão de cada 

constructo do modelo e o objetivo foi de avaliar quanto cada constructo era “útil” para o 

ajuste do modelo. Em relação aos valores de referência, 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados 

pequenos, médios e grandes, respectivamente (HAIR et al., 2014). Os resultados para o 

modelo de mensuração (com a inclusão da variável de controle) permitiram constatar que a 

variável DO teve uma excelente capacidade preditiva, que a IoT teve uma média capacidade e 

que a variável GEL não teve capacidade. No entanto, o indicador f² demonstrou que todas as 

variáveis apresentaram alta representatividade no modelo, conforme a Tabela 9: 
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Tabela 9 - Ajustamento do Modelo: Validade Preditiva e Tamanho do Efeito 

 

Variável Q² f² 

DO 0,35 0,50 

GEL - 0,45 

IoT 0,16 0,50 

      

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os testes acima detectaram o efeito mediador parcial da aplicação da IoT na relação 

entre GEL e DO, mas para comprovar tal efeito foi realizado o teste de Sobel a qual foi 

efetuada uma comparação entre a força do efeito indireto da variável independente sobre a 

dependente, em que a hipótese nula foi o efeito igual a zero, que foi dado pela equação 

(BARON; KENNY, 1986):  

 

 

 

Na fórmula, o “a” refere-se ao coeficiente de caminho entre a variável independente 

(GEL) e a variável mediadora (IoT). O “b” refere-se ao coeficiente de caminho entre a 

variável mediadora e a dependente (DO). Por fim o “Sa” e “Sb” são os erros padronizados dos 

respectivos coeficientes de caminho, conforme a Tabela 10: 

 

 

Tabela 10 - Teste de Sobel 

  Coeficiente de caminho Erro padrão (S) 

GEL → IoT (a) 0,54 0,10 

IoT → DO (b) 0,34 0,11 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

O valor de referência para z é de ± 1,96, isto para rejeitar a hipótese de que o efeito 

seja nulo. O resultado para o modelo em questão foi de z = 2,6486, o que comprovou a 

significância da mediação no modelo final proposto (IACOBUCCI; SALDANHA; DENG, 

2007; VINZI et al., 2010). Em outras palavras, a aplicação da Internet das Coisas corroborou 
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com a redução da influência direta da Gestão Estratégica da Logística no Desempenho 

Operacional.   

 

6.4. Resultados da Pesquisa Quantitativa 

 

Em relação ao modelo de mensuração, em outras palavras ao processo de identificação 

das variáveis relevantes do modelo, a GEL3 (acompanhamento/rastreamento das atividades) e 

a GEL6 (separação de produtos) apresentaram menor relação com a variável Gestão 

Estratégica da Logística, que pode ter ocorrido pelo fato de que 42,11% das empresas 

pertenciam ao ramo de transporte que não executavam as atividades como armazenagem. Em 

relação à IoT, a variável observada IoT2 (sem interferência humana) também representou 

menor correlação, suportando o que foi levantado na fase qualitativa de que ser autônoma não 

foi uma característica da IoT aplicada pelas empresas em questão. Por fim, a variável DO1 

(baixo custo operacional) apresentou menor correlação com o constructo DO.  

Os modelos de estimação também permitiram constatar que a variável de controle 

“Faturamento” apresentou impacto no modelo, que foi evidenciado ao verificar um aumento 

significativo no ajustamento do modelo (R²). 

Considerando o objetivo geral desta pesquisa, que foi o de verificar a influência 

mediadora da aplicação da IoT entre a Gestão Estratégica da Logística e o Desempenho 

Operacional nas áreas de transporte e armazenagem de provedores logísticos e empresas 

varejistas, os resultados evidenciaram: 

a) Houve relação mediadora da aplicação da Internet das Coisas entre Gestão 

Estratégica da Logística e Desempenho Operacional, ou seja, a aplicação da IoT na GEL 

influenciou e mediou o DO. O efeito mediador da aplicação da IoT ocorreu com auxílio da 

tomada de decisão, proatividade, interconectividade de recursos, automatização, dinamismo, 

controle remoto, geração de informações aos clientes e eliminação de erros. Com isso, a 

hipótese H4 definida para esta pesquisa foi suportada. 

b) A Gestão Estratégica da Logística teve um efeito positivo no Desempenho 

Operacional. Assim, a hipótese H1 desta pesquisa foi satisfeita. 

c) A Gestão Estratégica da Logística teve um efeito positivo na aplicação da Internet 

das Coisas. Os modelos estruturais permitiram concluir que a aplicação da Internet das Coisas 

ocorreu quando foi praticada a Gestão Estratégica da Logística com base no planejamento 

estratégico, sistemas, acompanhamento/rastreamento das atividades, integração entre as áreas, 

planejamento da distribuição, inspeção dos produtos e flexibilidade. Então, foi confirmada a 
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hipótese H2 definida para este estudo.  

d) A aplicação da Internet das Coisas teve um efeito positivo no Desempenho 

Operacional. O DO foi beneficiado pela aplicação da IoT em suas operações de transporte e 

armazenagem, principalmente quando considerados os indicadores relativos à eficiência, 

baixo índice de reclamações, baixo índice de falhas, qualidade, flexibilidade, rapidez, 

cumprimento dos prazos de entrega, atendimento às demandas e produtividade.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa qualitativa permitiu verificar que a entrega de um serviço satisfatório aos 

clientes foi primordial para a maximização dos resultados operacionais, mas que ao buscar 

esse objetivo as empresas enfrentavam custos maiores. A GEL, então, era aplicada para atuar 

na troca compensatória entre custo e valor ao cliente, que era um desafio para as empresas. 

No processo de oferecer um serviço melhor ao cliente, aferiu-se que o processo de 

armazenagem era mais flexível que o transporte, o que permitiu evidenciar que o primeiro é 

menos resistente a mudanças que objetivam atender as necessidades dos clientes. Foi 

constatada a relação da GEL com a IoT na melhora do monitoramento/rastreamento, além da 

diminuição do erro humano. Ficou evidente que o foco principal da aplicação da IoT não foi a 

segurança, mas a melhoria do nível de qualidade de serviços aos clientes. Além disso, é válido 

salientar que a aplicação da IoT nas empresas em estudo não desempenhou uma função 

autônoma e proativa, isto é, houve a necessidade de um colaborador para tomar a decisão 

final, o que não confirmou as ideias de Chu et al. (2013), Zhang et al. (2013) e Nassar e Horn 

(2014), mas configuram-se IoT porque apresentaram os componentes básicos de Porter e 

Heppelmann (2015): físicos, inteligentes e conectividade.  

Apenas a pesquisa quantitativa direcionou ao caminho da resposta do problema de 

pesquisa proposto: A aplicação da IoT medeia a relação entre a Gestão Estratégica da 

Logística e Desempenho Operacional? A resposta desta pergunta foi sim, a Internet das 

Coisas apresentou um papel mediador parcial na relação entre a Gestão Estratégica da 

Logística e o Desempenho Operacional. A mediação parcial significou que a aplicação da IoT 

foi capaz de reduzir o efeito da GEL no DO, mas que não foi capaz de anular tal efeito. De 

forma suplementar, o faturamento, ao ser incluído no modelo, permitiu auferir que é capaz de 

reduzir o impacto da aplicação da IoT no DO em 7,90% e que aumentou o impacto da GEL 

no DO em 7,41%, em outras palavras, a aplicação da IoT foi mais sensível à variável de 

controle que a Gestão Estratégica da Logística. 

 

 

7.1. Implicações Gerais do Estudo 

 

Diante dos resultados obtidos, foi possível segregar as aplicações entre práticas e 

teóricas, a primeira destinada ao mundo corporativo e a segunda a academia. Foram elas: 
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a) Do ponto de vista gerencial: os executivos do setor de transporte, armazenagem e 

varejo podem tirar alguns insights deste estudo. O principal deles é que a aplicação da Internet 

das Coisas impacta positivamente o Desempenho Operacional logístico. A aplicação da IoT 

ao permitir tomar decisões proativas, interconectar recursos, automatizar, dinamizar, controlar 

remotamente, gerar informações aos clientes e eliminar erros pode proporcionar uma melhor 

eficiência, reduzir os índices de reclamação e falhas nos processos, melhorar a qualidade, 

flexibilidade e produtividade dos serviços de armazenagem e transporte, além de auxiliar no 

prazo de entrega das demandas, por mais incomum que sejam.  

 

b) Do ponto de vista acadêmico: estudos de IoT ainda estão acomodados no seu berço 

de origem, que são os campos de conhecimento da Ciência da Computação e da Engenharia, 

cujo principal objetivo é estudar o funcionamento técnico da ferramenta. Conforme 

identificado na análise bibliométrica desta dissertação, estudos de IoT voltado para a área de 

negócios, em outras palavras para as práticas gerenciais, ainda são escassos, assim, esta 

pesquisa contribuiu com a construção de uma escala para autores que desejam estudar a 

aplicação da IoT no campo da administração (Apêndice C), além de explorar aplicações 

práticas da IoT na Logística e demonstrar seu efeito na relação entre Gestão Estratégica da 

Logística e Desempenho Operacional. 

 

7.2. Sugestões para Novas Pesquisas 

 

Para prosseguimento a este estudo, sugere-se o aumento do tamanho da amostra da 

etapa qualitativa como possibilidade em ampliar as medidas, e da etapa quantitativa para 

melhorar o poder de generalização das correlações. Propõe-se, ainda, a realização de 

pesquisas em caráter longitudinal para verificar o comportamento do modelo proposto ao 

decorrer do tempo. Ainda, são sugeridos comparar os resultados obtidos com outras empresas 

de diferentes segmentos econômicos e realizar estudos em empresas modelo para buscar 

responder o “porquê” adotaram IoT, verificar se as expectativas foram alcançadas, se houve 

retorno financeiro, entre outras abordagens. 
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APÊNDICE A - MATRIZ DE AMARRAÇÃO TEÓRICA 

 

Objetivo principal: Analisar o papel mediador da Aplicação da IoT entre a GEL e DO. 

Referencial teórico Principais propostas Questões abertas 

É possível aumentar a sinergia com todas as atividades logísticas, reduzir o tamanho 

do estoque, diminuir o tempo de resposta ao cliente, rastrear produtos, estimar o 

tempo de chegada de uma mercadoria (ZHANG et al., 2013). 

Fortalece o controle de estoque, reduz os custos da logística e distribuição (YU; 

BAI, 2013). 

Antes da aplicação da IoT, as empresas tinham que obter as informações sobre os 

pedidos através da verificação dos pedidos gerados, submissões de questionários de 

satisfação e de intenções aos clientes e visitas aos fornecedores (PORTER; 

HEPPELMANN, 2015). 

A combinação dos dados e a capacidade de controle remoto também criam novas 

oportunidades de otimização e autonomia dos equipamentos - eles podem se adaptar 

ao ambiente por conta própria (PORTER; HEPPELMANN, 2015). 

Permite a automatização dos processos, melhorando a qualidade, previsibilidade e 

reduzindo os custos, ao mesmo tempo que cria configurações personalizadas aos 

cliente (MACAULAY; BUCKALEW; CHUNG, 2015). 

Viabiliza a obtenção de informações sobre tudo que está acontecendo ao redor, 

podendo processar todas as informações para agir e reagir com o objetivo de 

maximizar o desempenho. Também oferece um tempo de resposta mais curto e evita 

deficiências operacionais (MOTOROLA, 2016). 

Permite maior e mais rápida adaptação às mudanças no ambiente, bem como maior 

agilidade na tomada de decisão (GALEGALE et al., 2016). 

Permite a troca de informações entre diferentes unidades produtivas, otimizando 

toda a logística (EXAME, 2017). 

A IoT viabiliza o desempenho operacional porque permite obter informações reais e 

refinadas do mundo real, otimizando o processo de gerenciamento do negócio 

(GIUDICE, 2016). 

A IoT influencia no desempenho 

operacional da logística com 

aumento da sinergia entre as 

atividades, controle de estoque, 

entre outros. 

1) A IoT ajuda no 

desempenho operacional 

da logística? De que 

forma? 

A IoT auxilia na gestão estratégica 

da logística e melhora o 

desempenho operacional via 

automatização de processos, 

redução de custos, entre outros. 

2) Quais foram as 

mudanças que ocorreram 

no gerenciamento 

estratégico da logística 

após a aplicação da IoT?  

A IoT é importante para o 

desempenho operacional logístico 

porque permite obter informações 

refinadas do mundo real. 

3) Para você, sem a 

aplicação da IoT, o 

desempenho operacional 

logístico seria o mesmo? 
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Objetivo específico: Identificar as variáveis relevantes da GEL. 

Referencial teórico Principais propostas Questões abertas 

A estratégia da logística está interligada com a estratégia corporativa geral - a 

corporação define uma estratégia e a logística desempenha seu plano estratégico 

funcional com base nessa diretriz (KORPELA; TUOMINEN, 1996; BALLOU, 

2006). 

A logística  é uma das áreas funcionais estratégica mais importante de uma 

empresa, uma vez que não só contribui diretamente para o desempenho 

corporativo, mas também melhora o desempenho de outros departamentos 

funcionais, sendo essencial para a eficácia da estratégia da corporação (SUM; 

TEO, 2001). 

A gestão estratégica das atividades logísticas depende de um plano estratégico 

inicial da empresa em relação à coordenação do fluxo de produtos, política de 

produção, alocação de estoque, dimensionamento da rede de instalações e 

escolha dos modais de transporte (FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE, 2003). 

A definição estratégica sobre o tipo de produto exerce um impacto significativo 

no projeto do sistema logístico (BALLOU, 2006). 

A estratégia da empresa impacta 

na gestão estratégica da logística.  

1) Existe relação entre a 

estratégia geral da 

organização e a 

estratégia logística? 

Qual(is)? 

A gestão do transporte é uma atividade que se faz importante no âmbito 

organizacional, isto, porque entre as atividades logísticas, é a que consome a 

maior parte dos recursos (FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE, 2003). 

As atividades de gestão logística incluem o gerencimento de transporte, gestão de 

frota, armazenagem, manuseio de materiais, atendimento de pedidos, design de 

rede logística, administração de estoque, planejamento de demanda e gestão de 

provedores de serviços logísticos terceirizados (GUIDOLIN; MONTEIRO F., 

2010). 

As atividades logísticas que devem ser geridas são: rede de instalações, 

transportes, estoques, processamento de pedidos, armazenamento/manuseio de 

materiais ou embalagens (BOWERSOX et al., 2014). 

O processamento do pedido, 

armazenagem/estocagem e 

transporte estão entre as principais 

atividades logísticas. 

2) Quais são as 

principais atividades 

logísticas? Por que? 

Qual é a mais 

desafiadora para 

executar a gestão? 
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O processamento de pedidos, estocagem/armazenagem e transporte são as 

principais atividades logísticas porque impactam de forma mais significativas em 

custo e na experiência do cliente (BALLOU, 2006; BOWERSOX et al., 2014). 

 

O gerenciamento faz necessário para guiar as atividades para as estratégias 

funcionais pré-definidas (FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE, 2003; BALLOU, 

2006). 

Os objetivos de uma estratégia logística são: redução de custos, redução de 

capital e estratégias de melhoria de serviços (BALLOU, 2006). 

A gestão logística tem por objetivo alocar produtos e serviços no momento e 

local oportuno, além de atentar-se para as condições desejadas pelos clientes, e 

promover o desempenho operacional da empresa (BALLOU, 2006).  

O gerenciamento logístico é um instrumento que auxilia a gestão das entidades 

no desenvolvimento de um diferencial, pois promove a excelência na qualidade 

dos serviços prestados, levando os produtos até os clientes, com menores custos e 

no prazo determinado (CITTADIN, ZANETTE; RITTA, 2009). 

A logística consiste no gerenciamento estratégico da aquisição, movimentação e 

armazenagem de produtos acabados e os fluxos de informações correlatas através 

de organização, de modo a poder maximizar a lucratividade presente e futura 

através do atendimento dos pedidos a baixo custo (CHRISTOPHER, 2010). 

A gestão estratégica da logística 

existe para controlar os trade-offs 

(custo e valor ao cliente, por 

exemplo). 

3) O que é gestão 

estratégica da logística? 

Para que serve? Quais 

são os objetivos? 
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O gerenciamento pode ser executado centralizado em diversas fases: entrada do 

produto, estocagem, gerenciamento do estoque, processamento do pedido e 

retirada e preparação do embarque (BALLOU, 2006). 

Os sistemas podem auxiliar no gerenciamento estratégico dos processos 

logísticos (GUIDOLIN; MONTEIRO F., 2010). 

A empresa executa a gestão tomando decisões de curto, médio e longo prazo 

(FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE, 2003; BALLOU, 2006; BOWERSOX et 

al. 2014). 

O gerenciamento pode ser feito  por meio de controle de estoque, utilizando 

métodos reativos e métodos de planejamento (BOWERSOX, 2014). 

O gerenciamento pode ser executado com base no planejamento de como 

controlar os materiais dentro da organização, de modo a manter o equilíbrio entre 

estoque e consumo (MARTELLI; DANDARO, 2015). 

A empresa executa a gestão 

estratégica da logística com 

tomada de decisões (curto, médio 

e longo prazo), planejamento, 

entre outros. 

4) Sua empresa executa 

a gestão estratégica da 

logística? De que 

forma? 

Administrar o transporte significa tomar decisões sobre um amplo conjunto de 

aspectos, que são divididas em: decisões de longo prazo, de médio prazo e curto 

prazo (FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE, 2003). 

A gestão do estoque/armazém consiste no controle da quantidade do produto 

armazenado, definição do momento correto de uma nova compra, identificação, 

classificação dos produtos com base em suas características, entre outros 

aspectos (BALLOU, 2006). 

A gestão estratégia do transporte está focada no cumprimento dos prazos de 

entrega, na transparência dos custos e no desenvolvimento de serviços 

apropriados e integrados com fornecedores e clientes (MARTINS et al., 2011). 

O objetivo da gestão do estoque/armazenamento é proporcionar, com base em 

objetivos definidos pelas organização, uma tomada de decisão mais rápida, 

objetiva e com maior segurança (SAURIN; RAUPP; TRENTO, 2014). 

O gerenciamento do estoque/armazenagem consiste em fazer o planejamento de 

como controlar os materiais dentro da organização, de modo a manter o 

equilíbrio entre estoque e consumo (MARTELLI; DANDARO, 2015). 

Os objetivos da gestão estratégica 

da logística podem variar para 

cada atividade (transporte, 

armazenagem, entre outras). 

5) Em que consiste e 

quais são os objetivos da 

gestão estratégica do: 

a) Transporte b) 

Estoque/Armazenagem 



104 
 

O principal problema do transporte é o custo elevado (FIGUEIREDO; FLEURY; 

WANKE, 2003). 

A gestão do estoque/armazenagem é um desafio dos gestores logísticos, isto 

porque é composta de diversas decisões que permitem ao administrador verificar 

se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados em relação aos 

setores que deles se utilizam, bem manuseados e bem controlados (CAMPOS, 

2006, p. 198) 

A gestão de estoque é um desafio dos gestores porque as variações nas demandas 

de produtos ocorrem constantemente, o que eleva os custos de armazenagem 

(SAURIN; RAUPP; TRENTO, 2014). 

Há diversos desafios provenientes 

da gestão estratégica do transporte 

e armazenagem/estocagem. Entre 

eles as variações da demanda e 

custos.  

6) Quais são os 

principais problemas 

encontrados nos 

processos de  

a) Transporte b) 

Estoque/Armazenagem.  

 

 

Objetivo específico: Identificar as variáveis relevantes da IoT. 

Referencial teórico Principais propostas Questões abertas 

É a conexão de objetos físicos à internet por meio de sensores, que permitem a 

captação de informações sem a interferência humana (PATHAK, 2009). 

Ela consiste em uma união de tecnologias como o RFID, redes wireless e sensores 

sem fios (PRESSER; GLUHAK, 2009). 

A IoT é uma junção de diversas tecnologias, que não só permitem a simples 

identificação de objetos (tarefa principal do RFID), mas também a realização de 

tarefas diárias a partir de uma intensa utilização de smartphones, notebooks, GPS 

(Global Positioning System), redes Wi-fi, entre outros recursos (ATZORI et al., 

2010). 

A IoT, então, não consiste apenas em sensores que permitem uma comunicação 

sem fio, mas também em comportamentos autônomos e proativos, resultados do 

compartilhamento de informações que permitem a rastreabilidade de objetos, 

monitoramento e gerenciamento automatizado (CHU et al., 2013; ZHANG et al., 

2013; NASSAR; HORN, 2014)  

O termo refere-se à extensão da conectividade por meio de sensores para coleta, 

análise e gerenciamento dos dados - em outras palavras, é um ambiente 

interconectado de objetos que têm capacidade de se comunicar uns com os outros 

(PATHAK, 2016). 

A IoT é mais que RFID. IoT é uma 

junção de tecnologias que permite 

o rastreamento e a tomada de 

decisão proativa e autônoma.  

1) Para você, o que é 

Internet das Coisas?  

Por favor, explique em 

detalhes. 
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A IoT é estruturada em três componentes básicos: físicos, componentes 

inteligentes e conectividade dos componentes (PORTER; HEPPELMANN, 2015). 

A IoT deve apresentar as características seguintes: a) Interconectividade; b) 

Serviços relacionados às coisas; c) Heterogeneidade; d) Mudança dinâmica; e) 

Grande escala de dispositivos (PATEL; PATEL S., 2016). 

A IoT é composta por 

componentes físicos, inteligentes e 

conectividade. 

2) O que torna a IoT 

diferente das outras 

tecnologias? 

A gestão da logística é a principal área que pode beneficiar-se da IoT (FERREIRA 

et al., 2010). A gestão logística apresenta grandes ineficiências, por isso têm 

espaço para uma evolução tecnológica (VALLE, 2016). 

A logística é a área da organização 

mais beneficiada pela IoT.  

3) Em sua opinião, 

qual é a área da 

organização mais 

beneficiada pela IoT? 

Por que? 

Permite a automatização dos processos, melhorando a qualidade, previsibilidade e 

reduzindo os custos, ao mesmo tempo que cria configurações personalizadas aos 

cliente. Atua para que o processo de entrega seja rápido, eficaz e para a melhor 

otimização do armazém. Permite o rastreamento rápido, preciso e prevível de todo 

o processo de transporte (MACAULAY; BUCKALEW; CHUNG, 2015). A 

empresa aplica a IoT em seus processos para aumentar a produtividade, ter maior 

rapidez no tempo de mercado, automatizar os processos, reduzir os custos, tomar 

decisões mais rápido e melhor, entre outros (TURNER, 2016). 

Há relação da aplicação da IoT 

com o desempenho operacional e 

mitigação dos problemas logísticos 

(erros humanos, lentidão, custos 

elevados, diferenças no cálculo do 

tempo do pedido entre cliente e 

fornecedor, falta de padronização 

nos processos, problema de 

disponibilidade do estoque, etc.).  

4) Sua empresa aplica 

a IoT nos processos 

logísticos? Em quais? 

Por quê? Por favor, 

pode detalhar? 

 

5) Quais são os 

processos logísticos 

mais beneficiados pela 

IoT? Por que? 



106 
 

É possível aumentar a sinergia com todas as atividades logísticas, reduzir o 

tamanho do estoque, diminuir o tempo de resposta ao cliente, rastrear produtos, 

estimar o tempo de chegada de uma mercadoria (ZHANG et al., 2013). 

Fortalece o controle de estoque, reduz os custos da logística e distribuição (YU; 

BAI, 2013). 

Antes da aplicação da IoT, as empresas tinham que obter as informações sobre os 

pedidos através da verificação dos pedidos gerados, submissões de questionários 

de satisfação e de intenções aos clientes e visitas aos fornecedores (PORTER; 

HEPPELMANN, 2015). 

A combinação dos dados e a capacidade de controle remoto também criam novas 

oportunidades de otimização e autonomia dos equipamentos - eles podem se 

adaptar ao ambiente por conta própria (PORTER; HEPPELMANN, 2015). 

Permite a automatização dos processos, melhorando a qualidade, previsibilidade e 

reduzindo os custos, ao mesmo tempo que cria configurações personalizadas aos 

cliente (MACAULAY; BUCKALEW; CHUNG, 2015). 

Viabiliza a obtenção de informações sobre tudo que está acontecendo ao redor, 

podendo processar todas as informações para agir e reagir com o objetivo de 

maximizar o desempenho. Também oferece um tempo de resposta mais curto e 

evita deficiências operacionais (MOTOROLA, 2016). Permite maior e mais 

rápida adaptação às mudanças no ambiente, bem como maior agilidade na tomada 

de decisão (GALEGALE et al., 2016). Permite a troca de informações entre 

diferentes unidades produtivas, otimizando toda a logística (EXAME, 2017). 

A IoT influencia no desempenho 

operacional da logística com 

aumento da sinergia entre as 

atividades, controle de estoque, 

melhor reação à dinâmica, entre 

outros. 

6) Como (de que 

forma) a IoT influencia 

no desempenho 

operacional do a) 

Transporte b) 

Estoque/Armazenagem 

Permite a automatização dos processos, melhorando a qualidade, previsibilidade e 

reduzindo os custos, ao mesmo tempo que cria configurações personalizadas aos 

cliente. Atua para que o processo de entrega seja rápido, eficaz e para a melhor 

otimização do armazém. Permite o rastreamento rápido, preciso e prevível de todo 

o processo de transporte (MACAULAY; BUCKALEW; CHUNG, 2015). A 

empresa aplica a IoT em seus processos para aumentar a produtividade, ter maior 

rapidez no tempo de mercado, automatizar os processos, reduzir os custos, tomar 

decisões mais rápido e melhor, entre outros (TURNER, 2016). 

A empresa aplica IoT para 

aumentar a produtividade, ter 

maior rapidez no tempo de 

mercado, automatizar os 

processos, reduzir os custos, tomar 

decisões mais rápido e melhor, 

entre outros 

7) Quais foram os 

objetivos para a 

aplicação da IoT?  
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Os principais desafios da IoT são: a) Segurança; b) Privacidade; 

Interoperabilidade; Legal (ROSE et al., 2015). 

Os principais desafios são: a) Interoperabilidade; b) Descoberta e gerenciamento 

de dispositivos; c) Ciência de contexto; d) Escalabilidade; e) Gerenciamento de 

grande volume de dados; f) Segurança; g) Adaptação dinâmica (NAGY et al., 

2009; BANDYOPADHYAY et al., 2011; CHAQFE; MUHAMED, 2012). 

Os desafios da IoT precisam ser solucionados para que a IoT seja aproveitada em 

sua totalidade (KRANZ, 2017). 

A segurança, privacidade, 

interoperabilidade/normas, legal, 

resistência da empresa estão entre 

os desafios da IoT. 

8) Quais são os 

principais desafios da 

IoT enfrentados pela 

empresa? 

 

 

 

Objetivo específico: Identificar as variáveis relevantes do DO. 

Referencial teórico Principais propostas Questões abertas 

A medição do desempenho possui três objetivos principais: a) Monitora; b) 

Controlar; c) Direcionar (BOWERSOX; CLOSS, 1996). Os indicadores de 

desempenho operacional logístico tornam-se importante ao pensar que o sucesso 

de uma empresa só acontece quando ela entrega com valor o produto/serviço ao 

cliente (KATO, 2003). As estruturas e processos organizacionais existem para 

atingir a eficácia. Esta, então, é sinônimo de desempenho e é baseada naquilo 

que a empresa está tentando atingir – quanto mais a empresa alcança seus 

objetivos, mais eficaz ela é (HALL, 2004). A avaliação do desempenho é 

indispensável para uma empresa que pretende manter-se no mercado. Ela é 

executada para controlar suas atividades operacionais, identificar problemas que 

precisam de interferência dos gestores, feedbacks para orientar o planejamento, 

entre outras funções (CALLADO; CALLADO C.C.L; MACHADO, 2007). 

É importante avaliar o 

desempenho operacional logístico 

para melhorar a agilidade, 

melhorar a experiência ao cliente, 

reduzir os custos, entre outros 

motivos. 

1) Você acha importante 

avaliar o desempenho 

operacional logístico? Por 

que? 



108 
 

Os indicadores de desempenho servem para mensurar o quanto a empresa está 

evoluindo em relação aos seus objetivos e metas estabelecidos no seu 

planejamento estratégico e para criar condições favoráveis para eliminação dos 

desperdícios (BERLINER; BRIMSON, 1992). 

A principal função dos indicadores é função é identificar se a estratégia definida 

está sendo seguida (MULLER, 2003). 

O desempenho operacional é um constructo multidimensional, isto porque é 

“composto pelos resultados que a empresa atinge em diversos aspectos 

operacionais, tais como custo, flexibilidade, qualidade, entre outros” (PAIVA; 

FINGER, TEIXEIRA, 2012). 

Os principais indicadores de desempenho da manufatura são: a) Custo; b) 

Qualidade; c) Flexibilidade; d) Novos produtos; e) Prazo de entrega; f) Time-to-

market (JABBOUR et al., 2012). 

O desempenho é avaliado com 

base em indicadores, entre eles 

estão: custo, qualidade e prazo de 

entrega.  

2) Sua empresa avalia o 

desempenho operacional 

logístico? Como? Com 

quais indicadores? 

Os indicadores de desempenho operacional são de: a) Custo; b) Serviço ao 

cliente; c) Produtividade; d) Qualidade (BOWERSOX; CLOSS, 1996). 

A avaliação do desempenho deve ocorrer com base em recursos, produção e 

flexibilidade e os aspectos que se enquadram ao desempenho operacional são: a) 

Recursos (despesas e ativos); b) Produção (tempo e qualidade); c) Flexibilidade 

(volume, de entrega,  entre outros) (LOHMAN et al., 2003). 

Os indicadores operacionais de desempenho podem ser distribuidos em: a) 

Processamento do Pedido: Tempo mínimo, máximo e médio de processamento 

dos pedidos, Percentual de pedidos processados nos prazos determinados, entre 

outros; b) Armazenagem/Estocagem: Percentagem de artigos em falta no 

estoque, Percentagem de pedidos atendidos completamente, entre outros; c) 

Transporte: Percentagem de entregas no prazo, Percentagem de pedidos 

entregue na data estabelecida pelo cliente, entre outros (BALLOU, 2006).  

Os indicadores de desempenho 

podem variar conforme a 

atividade logística.  

3) Quais são os 

indicadores de 

desempenho mais 

importante do 

processamento de pedido, 

armazenamento e 

transporte? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE PESQUISA QUALITATIVA 

 

Nome do entrevistado (opcional): 

 

Função (Diretor Comercial, Gerente de Logística, etc.): 

 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.):  

 

Tempo na função:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

Tempo na empresa:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

Telefone para contato (opcional):  

(        ) _________________-____________________ 

Nome da Empresa: 

 

Ramo de Atividade: (Transporte aéreo, Armazenagem, Varejista, etc.) 

 

Linha de produto (Passageiros, cargas vivas, cargas sólidas, etc.): 

 

Principais clientes (opcional): 

 

 

Município:   

UF:   

Tempo no mercado: (  ) até 2 anos  (  ) entre 2 e 5 anos   (  ) acima de 5 anos 

Número de empregados da empresa em 2017 – 2018 (classificação FIESP): 

(  ) Micro: com até 19 empregados              (  ) Pequena: de 20 a 99 empregados 

(  ) Média: 100 a 499 empregados               (  ) Grande: mais de 500 empregados 

Faturamento anual da empresa em 2017-2018 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões  

(  ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões  

(  ) acima de R$ 300,0 milhões  

Emprega a Internet das Coisas em qual(is) processo(s) logístico(s)? 

(  ) Estoque/Armazenagem (  ) Transporte (  ) Outro(s):______________ 

Desde quando? 

(  ) Menos de 1 ano (  ) entre 1 e 3 anos      (  ) acima de 3 anos    

A Internet das Coisas conta com: 

(  ) Componentes físicos (parte elétrica e mecânica). 

(  ) Componentes inteligentes (sensores). 

(  ) Conectividade dos componentes (antenas, redes, etc.) 

Plataformas IoT utilizadas na empresa: 

(  ) Azure IoT Suite (Microsoft) 

(  ) Watson (IBM) 

(  ) AWS (Amazon) 

(  ) Oracle IoT 

(  ) Kaa IoT 

Outra(s):___________________________ 

 

A plataforma é: (  ) Privada (  ) Pública 
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Questões Abertas - Exploratória – Qualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEL 

(Por que?) 

Objetivo específico: identificar as variáveis relevantes da Gestão Estratégica da 

Logística. 

 

Existe relação entre a estratégia geral da organização e a estratégia logística? 

Qual(is)? 

Objetivo da pergunta: verificar se a estratégia global da empresa impacta na gestão 

estratégica da logística. Possíveis impactos: coordenação do fluxo de produtos, 

política de produção, alocação de estoque, dimensionamento da rede de instalações e 

escolha dos modais de transporte. 

 

Quais são as principais atividades logísticas? Por que? Qual é a mais desafiadora 

para executar a gestão? 

Objetivo da pergunta: verificar se a armazenagem/estocagem e transporte estão entre 

as principais atividades logísticas e o motivo. Possíveis motivos: impacto mais 

significativo em custos e experiência do cliente. 

 

O que é gestão estratégica da logística? Para que serve? Quais são os objetivos? 

Objetivo da pergunta: verificar se o foco da gestão estratégica da logística é 

controlar os trade-offs (melhor experiência ao cliente e baixos custos, por exemplo), 

se são baseadas em decisões de curto, médio e longo prazo, entre outros aspectos.  

 

Sua empresa executa a gestão estratégica da logística? De que forma? 

Objetivo da pergunta: verificar se a empresa executa a gestão estratégica da logística 

e como é executada (seleção dos modais de transporte, identificação de mercadorias, 

posicionamento geográfico dos estoques, etc.). Adicionalmente, verificar se há 

tecnologias que auxiliam no processo – possíveis evidências da IoT. 

 

Em que consiste e quais são os objetivos da gestão estratégica do: 

Transporte b) Estoque/Armazenagem 

Objetivo da pergunta: verificar em que consiste cada processo logístico e os 

objetivos da gestão estratégica (seleção dos modais de transporte, identificação de 

mercadorias, posicionamento geográfico dos estoques, etc.). Detectar possíveis 

variáveis relacionadas ao desempenho operacional (agilidade, melhor experiência ao 

cliente, redução de custo, etc.). Verificar relações com a Estratégia de Redução de 

Custo, Estratégia de Capital e Estratégia de Melhoria de Serviços.  

 

Quais são os principais problemas encontrados nos processos de  

Transporte b) Estoque/Armazenagem.  

Objetivo da pergunta: verificar os principais problemas encontrados em cada 

processo logístico e os impactos no desempenho operacional. Possíveis problemas: 

erros humanos, lentidão no processo, custos elevados, problema de disponibilidade 

do estoque, dificuldades de entrega nos clientes e atrasos diversos nos transportes. 
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IoT 

(Como?) 

 

Objetivo específico: identificar as variáveis relevantes da Internet das Coisas. 

 

Para você, o que é Internet das Coisas?  Por favor, explique em detalhes. 

Objetivo da pergunta: Verificar o conceito do entrevistado sobre IoT.. Em outras 

palavras, verificar se o que ele considera IoT é IoT segundo os autores utilizados 

como base teórica.   

 

O que torna a IoT diferente das outras tecnologias? 

Objetivo da pergunta: gerar uma reflexão no entrevistado quanto ao conceito de IoT. 

Assim, verificar se o conceito expresso na primeira pergunta permanece. Verificar se 

o que difere a IoT das outras tecnologias são as características definidas na questão 

1. Possíveis respostas: Conectividade, mobilidade, sensores (inteligentes ou não), 

inteligência artificial, processador eletrônico, consumo eficaz de energia, relação: 

custo x benefício, relação: qualidade x confiabilidade, segurança, privacidade, 

interoperabilidade, etc.  

 

Em sua opinião, qual é a área da organização mais beneficiada pela IoT? Por que? 

Objetivo da pergunta: verificar se a logística é a área mais beneficiada pela IoT e o 

porquê. Um dos motivos pode ser a falta de eficiência nos processos.    

 

Sua empresa aplica a IoT nos processos logísticos? Em quais? Por quê? Por favor, 

pode detalhar? 

Objetivo da pergunta: verificar se a empresa aplica a IoT nos processos logísticos e 

se o gerenciamento estratégico do estoque/armazenagem e transporte é a maior 

incidência. Verificar a relação da aplicação com o desempenho operacional e a 

possibilidade de mitigar problemas (erros humanos, lentidão, custos elevados, falta 

de padronização nos processos, problema de disponibilidade do estoque, etc.). 

Verificar a presença de automatização dos processos, melhoria na qualidade e 

previsibilidade.   

 

Quais são os processos logísticos mais beneficiados pela IoT? Por que?   

Objetivo da pergunta: verificar se a gestão do estoque/armazenagem e transporte são 

os mais beneficiários da IoT e o porquê. 

 

Como (de que forma) a IoT influencia no desempenho operacional do a) Transporte 

b) Estoque/Armazenagem  

Objetivo da pergunta: verificar como a IoT influencia no desempenho operacional 

de cada atividade logística. Possíveis respostas: Melhoria no nível de satisfação do 

cliente, correção dos problemas do cliente com maior rapidez, detecção de 

problemas com antecedência, etc. 

 

Quais foram os objetivos para a aplicação da IoT?  

Objetivo da pergunta: verificar se a IoT foi implantada para melhorar o desempenho 

operacional logístico. Possíveis motivos: aumentar a produtividade, rapidez nos 

processos, automação dos processos, redução de custos, tomada de decisão mais 

rápida e melhor, etc. 

 

Quais são os principais desafios da IoT enfrentados pela empresa? 

Objetivo da pergunta: verificar quais são os principais desafios enfrentados pela 
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empresa em relação à IoT (segurança, privacidade, interoperabilidade / normas, 

legal, resistência da empresa, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO 

(Por que?) 

 

Objetivo específico: identificar as variáveis relevantes do Desempenho 

Operacional da Logística. 

 

Você acha importante avaliar o desempenho operacional logístico? Por que? 

Objetivo da pergunta: verificar porquê é importante avaliar o desempenho 

operacional logístico (melhorar a agilidade, melhorar a experiência ao cliente, 

reduzir os custos, etc.). 

 

Sua empresa avalia o desempenho operacional logístico? Como? Com quais 

indicadores? 

Objetivo da pergunta: verificar se a empresa avalia o desempenho operacional 

logístico e os indicadores utilizados, tais como: rapidez, confiabilidade e precisão.  

 

Quais são os indicadores de desempenho mais importante do 

estoque/armazenamento e transporte? 

Objetivo da pergunta: identificar os indicadores de desempenho mais importantes de 

cada atividade logística. Possíveis indicadores: Percentual de entregas no prazo, 

reclamações de danos ocorridos durante o transporte, índice de atendimento dos 

itens, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Md 

 

A IoT ajuda no desempenho operacional da logística? De que forma? 

Objetivo da pergunta: identificar se a IoT influencia no desempenho operacional da 

logística. Se influencia, verificar de que forma. 

 

Quais foram as mudanças que ocorreram no gerenciamento estratégico da logística 

após a aplicação da IoT?  

Objetivo da pergunta: verificar se a IoT ajudou na gestão estratégica da logística e se 

houve uma melhora no desempenho operacional (redução de custos nos processos 

logísticos, agilidade, menor tempo de resposta às dinâmicas do mercado, etc).  

 

Para você, sem a aplicação da IoT, o desempenho operacional logístico seria o 

mesmo? 

Objetivo da pergunta: verificar a importância da IoT no desempenho operacional 

logístico. 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Prezado Senhor/Senhora, 

 

Este questionário faz parte de uma Pesquisa de Dissertação de Mestrado em Administração de 

Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e tem como objetivo avaliar se a Internet 

das Coisas aplicada à Gestão Estratégica da Logística impacta positivamente no Desempenho 

Operacional Logístico.  

 

Todas as respostas são confidenciais e os dados avaliados sem a identificação dos 

respondentes. 

 

Em caso de dúvidas sobre o conceito de Internet das Coisas, esta é uma referência:  

 

Refere-se à extensão da conectividade por meio de sensores para coleta, análise e 

gerenciamento dos dados - em outras palavras, é um ambiente interconectado de objetos 

(PATHAK, 2016). Ela consiste em uma união de tecnologias como o RFID (Identificação por 

Rádio Frequência), redes wireless e sensores sem fios (PRESSER; GLUHAK, 2009) que 

proporcionam o compartilhamento de informações que permitem a rastreabilidade de objetos, 

monitoramento e gerenciamento automatizado. Em aplicações mais desenvolvidas, ela pode 

resultar  em comportamentos autônomos e proativos (CHU; CHEN; DANG, 2013; ZHANG et 

al., 2013; NASSAR; HORN, 2014). 

 

Yan Lopes 

Mestrando em Administração de Empresas 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

E-mail: yan-lopes1995@hotmail.com 

Fone: (11) 96425-1058 

 

Nome do entrevistado (opcional): 

 

Função (Diretor Comercial, Gerente de Logística, etc.): 

 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.):  

 

Tempo na função:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

Tempo na empresa:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

Telefone para contato (opcional):  

(        ) _________________-____________________ 

Nome da Empresa: 

 

Ramo de Atividade: (Transporte aéreo, Armazenagem, Varejista, etc.) 

 

Linha de produto (Passageiros, cargas vivas, cargas sólidas, etc.): 

 

Principais clientes (opcional): 

 

 

Município:   

mailto:yan-lopes1995@hotmail.com
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UF:   

Tempo no mercado: (  )  até 2 anos  (  ) entre 2 e 5 anos   (  ) acima de 5 anos 

Número de empregados da empresa em 2017 – 2018 (classificação FIESP): 

(  ) Micro: com até 19 empregados              (  ) Pequena: de 20 a 99 empregados 

(  ) Média: 100 a 499 empregados               (  ) Grande: mais de 500 empregados 

Faturamento anual da empresa em 2017-2018 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões  

(  ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões  

(  ) acima de R$ 300,0 milhões  

Emprega a Internet das Coisas em qual(is) processo(s) logístico(s)? 

(  ) Estoque/Armazenagem (  ) Transporte (  ) Outro(s):__________________ 

Desde quando? 

(  ) Menos de 1 ano (  ) entre 1 e 3 anos      (  ) acima de 3 anos    

A Internet das Coisas aplicada na empresa conta com: 

(  ) Componentes físicos (parte elétrica e mecânica). 

(  ) Componentes inteligentes (sensores). 

(  ) Conectividade dos componentes (antenas, redes, etc.) 

Plataformas IoT utilizadas na empresa: 

(  ) Azure IoT Suite (Microsoft) 

(  ) Watson (IBM) 

(  ) AWS (Amazon) 

(  ) Oracle IoT 

(  ) Kaa IoT 

Outra(s):___________________________ 

 

A plataforma é: (  ) Privada (  ) Pública 

 

 

 

Questões Fechadas - Quantitativa 

  

Numa escala de 1 (discordo totalmente), 2 (discordo muito), 3 

(discordo pouco), 4 (concordo pouco), 5 (concordo muito) e 6 

(concordo totalmente). 1 2 3 4 5 6 

GEL Minha empresa executa a Gestão Estratégica da Logística com... 

1.1 Base no planejamento estratégico.       

1.2 Sistemas de gerenciamento.       

1.3 Acompanhamento/rastreamento das atividades.       

1.4 Integração entre as áreas da companhia.       

1.5 Planejamento da distribuição.       

1.6 Separação de produtos.       

1.7 Inspeção de qualidade.       

1.8 Flexibilidade.       

1.9 Disciplina.       

1.10 Foco nas necessidades dos clientes.       

IoT A Internet das Coisas aplicada nos processos logísticos... 

2.1 Auxilia na tomada de decisão.       

2.2 
Permite a tomada de decisões sem interferência humana 

(autônoma). 
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2.3 Identifica as falhas antes de ocorrerem (proativa).       

2.4 Interconecta recursos.       

2.5 Permite o monitoramento das atividades.        

2.6 Automatiza o gerenciamento.        

2.7 Ajusta-se a qualquer mudança na rotina (dinâmica).       

2.8 Permite o controle remoto das atividades.       

2.9 Gera informações aos clientes.        

2.10 Elimina os erros dos colaboradores.       

DO Em relação ao Desempenho Operacional Logístico, minha empresa apresenta... 

3.1 Baixo custo operacional.        

3.2 Eficiência na execução dos processos.       

3.3 Baixo índice de reclamações.       

3.4 Baixo índice de falhas nos processos.       

3.5 Qualidade na entrega dos serviços aos clientes.       

3.6 Flexibilidade de atendimento às demandas.       

3.7 Rapidez nos processos logísticos.       

3.8 Alto índice de cumprimento dos prazos de entrega.       

3.9 Alto índice de atendimento às demandas.       

3.10 Alto índice de produtividade dos recursos.       



116 
 

APÊNDICE D - ENTREVISTAS 

 

Nome do entrevistado (opcional): G1 

 

Função (Diretor Comercial, Gerente de Logística, etc.): 

Coordenador de Supply Chain 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.):  

Logística 

Tempo na função:  (X) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

Tempo na empresa:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (X) acima de 5 anos 

Telefone para contato (opcional):  

(        ) _________________-____________________ 

Nome da Empresa: 

 

Ramo de Atividade: (Transporte aéreo, Armazenagem, Varejista, etc.) 

Varejo 

Linha de produto (Passageiros, cargas vivas, cargas sólidas, etc.): 

Eletroeletrônicos 

Principais clientes (opcional): 

 

Município:  São Paulo 

UF:  SP 

Tempo no mercado: (  ) até 2 anos  (  ) entre 2 e 5 anos   (X) acima de 5 anos 

Número de empregados da empresa em 2017 – 2018 (classificação FIESP): 

(  ) Micro: com até 19 empregados              (  ) Pequena: de 20 a 99 empregados 

(  ) Média: 100 a 499 empregados               (X) Grande: mais de 500 empregados 

Faturamento anual da empresa em 2017-2018 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões  

(  ) entre R$ 90,0 milhões e R$ 300,0 milhões  

(X) acima de R$ 300,0 milhões  

Emprega a Internet das Coisas em qual(is) processo(s) logístico(s)? 

(  ) Estoque/Armazenagem (X) Transporte (  ) Outro(s):______________ 

Desde quando? 

(  ) Menos de 1 ano (  ) entre 1 e 3 anos      (X) acima de 3 anos    

A Internet das Coisas conta com: 

(X) Componentes físicos (parte elétrica e mecânica). 

(X) Componentes inteligentes (sensores). 

(X) Conectividade dos componentes (antenas, redes, etc.) 

Plataformas IoT utilizadas na empresa: 

(  ) Azure IoT Suite (Microsoft) 

(  ) Watson (IBM) 

(  ) AWS (Amazon) 

(  ) Oracle IoT 

(  ) Kaa IoT 

Outra(s): Roadshow  

 

A plataforma é: (X) Privada (  ) Pública 
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Deixa eu te perguntar, é um protocolo da pesquisa, será que eu posso gravar nossa entrevista? 

Pode gravar... 

Beleza, e aí para a pesquisa nós já acordamos que o nome da empresa não será divulgado, tá? 

Mas os áudios vão gerar documento para a pesquisa, certo? 

Ok, tranquilo!  

Isaias, eu queria saber com você...Você hoje é Coordenador de Supply Chain, né? 

Exatamente. 

Certo! Você é formado em logística e tem dois anos na função, é isso né? 

Isso!  

Certo! Você tem mais de cinco anos na empresa? Quanto tempo exatamente? 

Na empresa dez, dez anos! 

É bastante tempo, hein? 

Orra! 

Que legal! E na área você tá há quanto tempo? 

Na área, sete anos! 

O ramo da atividade é varejo, né? E a linha de produto é eletroeletrônico?! 

Positivo! 

Uma pergunta, a IoT é empregado na logística só no transporte? 

Hoje, na “XPTO” só no transporte... 

Só no transporte, tá! Vocês estão colocando isso no transporte há quanto tempo? Você 

colocou aqui acima de três anos, é isso? 

Isso! Na verdade...Como a gente usa bastante nos rastreadores dos caminhões, na frota, isso 

não é muita novidade, né? Isso já ta no mercado aí há bastante tempo...! Seguramente aí a 

gente já tem isso aí há mais de cinco anos, totalmente implantado há mais de cinco anos.  

Entendi! Essa plataforma é privada ou é gratuita? 

Então...É uma plataforma privada....Eu não sei te dizer qual é a empresa agora porque a gente 

trocou...A gente agora tá com todo suporte é IBM, mas aí tava aí o Watson mas eu não tenho 

certeza se é o Watson, por isso deixei em branco (formulário).  

Entendi! Você consegue confirmar pra mim depois? 

Posso levantar! 

Ótimo, fechado! 

Bom, a primeira pergunta aqui do meu roteiro é a seguinte: Existe uma relação entre a 

estratégia geral da organização e a estratégia logística? Você acha que a estratégia da 

organização, a estratégia mais macro, ela exerce um impacto/influência na estratégia 

logística? 

Ah, totalmente! É...Pensando no ramo de varejo é...A logística é totalmente parte do negócio 

né...No varejo é muito importante tanto as compras como as vendas..Éh...Comprar bem pra 

vender bem no varejo é importante...Então, a gente tem essa preocupação de programação de 

logística desde o inboud até o out bound...Então, tanto na programação preparação para 

recebimento com grandes fornecedores como depois escoar isso com as vendas. Então, assim, 

a logística está bem integrada com a parte estratégia da empresa.  

Entendi, agora...A parte de alocação de estoque, a coordenação do fluxo de produtos...Tudo 

isso é executado com base na estratégia mais macro? A empresa decide o que vai fazer e a 

logística desempenha...É mais ou menos essa ideia? 

Não! Não! A gente tem o planejamento estratégico, que é realizado uma vez por ano, é...Aí 

desse planejamento sai todos os orçamentos e as metas tanto de venda da companhia é...Como 

meta para outras áreas, não tão relacionadas a venda. Então com base neste planejamento 

estratégico a gente tem ideia de quanto a companhia pretende vender naquele ano...Agora é 

um bom exemplo porque a gente ta no começo do ano, então a gente ta finalizando esse 

planejamento pra...ele serve assim de orçamento do ano..Com isso a gente tem  ideia de 
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quanto a gente precisa comprar, de quanto a gente precisa dimensionar nosso armazém em 

consequência de quanto precisa dimensionar outras estruturas como frota, quadro de pessoal, 

tudo isso com base no plano estratégico e aí a gente vai pilotando isso com base no resultado 

da empresa..Então, se o resultado de vendas ta aquém do que foi orçado então a gente tem um 

problema de estoque/armazém o armazém acaba ficando um pouco sobrecarregado, então ao 

longo do tempo a gente vai pilotando isso, reduz as compras pra aliviar o armazém. E o 

contrário também, se as vendas aceleram muito a gente acaba ficando com o estoque raso aí o 

nosso problema de gargalo é outro...Pra expedir isso...Trabalhar com temporários, frota 

terceirizada também pra tentar suprir quando a gente tem uma demanda não esperada.  

Entendi. Então a estratégia mais macro é decidida e a logística vai caminhando ao longo do 

tempo para atingir o objetivo principal, é mais ou menos essa ideia, né?! 

Isso...É...É...Só que assim, ela não é definida para que a logística é, digamos assim, se vire 

para cumprir aquilo, não...Tudo é desenhado a quatro mãos dentro de um horizonte que a 

empresa também enxergue que consegue realizar para não colocar metas inalcançáveis, 

digamos assim... 

Certo, e pra você, quais são as principais atividades logísticas?  

Ao meu ver hoje as principais atividades que tem relação com logística...Compras. A compra 

na companhia é muito integrada com a questão do estoque..Então a necessidade de compras 

vem de vários cálculos que a gente faz..Mas basicamente de quanto eu tenho dentro de casa, 

de estoque, qual a minha necessidade pra vendas e a diferença disso , basicamente, contando o 

lead times e tempo de processo, tempo de pedido...A diferença desse resultado é a 

necessidade de compra, então esse é um fator. A armazenagem também é um fator 

importante...O tamanho do estoque numa empresa de varejo...É que a gente não tem 

produção, né?! A nossa produção seria mais ou menos comparada ao estoque...São os 

produtos que a gente tem...Então o tamanho que é dimensionado isso...Então se o estoque é 

demais a gente tem um comprometimento grande do caixa da empresa e se o estoque é raso 

também a gente compromete o resultado de vendas e como consequência a receita da empresa 

fica diminuída. E por final, é...A agilidade na entrega aos consumidores porque é 

uma...Digamos...Um agregador no serviço que a XPTO coloca hoje a qualidade na logística 

agilidade, toda aquelas preocupações que os consumidores tem ao comprar, principalmente, 

online: entrega garantida, dentro do prazo, o produto certo, sem avarias...Então esse tipo de 

operações ...Desde a compra, armazenagem e a expedição ao consumidor. 

E porque você coloca essas como as principais atividades logísticas? Você falou que o 

principal ponto é o cliente... 

Isso! 

E qual é a mais desafiadora para executar a gestão? 

Hoje eu diria que...há algum tempo encantar os clientes com as agilidades, prazos e 

qualidades...Mas hoje eu vejo que ao meu ver isso já foi contemplado e a empresa já é 

reconhecida por isso. Hoje, o maior desafio que enfrentamos lá, tanto o time de supply 

chain/logística e compras é conseguir dimensionar o tamanho do estoque correto pra 

comportar uma venda que foi desenhada no orçamento...Então, dada as ineficiências dos 

processo conseguir garantir um estoque que não comprometa a venda, que dê disponibilidade 

de produtos pra venda, mas que não seja um excesso pra não comprometer o caixa da 

empresa.  

Entendi! E pra você, o que é gestão estratégica da logística? 

Ao meu ver, gestão estratégica da logística é exatamente integrar esses pontos chaves em 

relação ao negócios. A gente tá falando da empresa de varejo e eu tô falando pra você que o 

centro das nossas preocupações hoje são os estoques, então eu vejo que as companhias, 

falando de logística agora, tá? As companhias que consegue enxergar quais são os pontos 

chave ali da logística em que a logística pode contribuir no negócio, e fazer uma gestão, um 
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acompanhamento refinado disso, ao meu ver, essas empresas estão praticando essa gestão 

estratégica, colocando a logística com foco no negócio...Tirando um pouco aquela visão, que 

ao meu ver é uma visão antiga, de que a logística trás custos..Não é raro a gente ver esse tipo 

de comentários inclusive em livros, artigos...Mas tirar um pouco essa visão e colocar mais em 

que a logística pode agregar de valor seja ao consumidor ou até a clientes intermediários, mais 

esse tipo de acompanhamento para trazer resultado. 

Certo! E qual é o verdadeiro objetivo da gestão estratégica da logística? 

Eu vejo que é maximizar os resultados pensando nos negócios. Então atingir as metas 

estipuladas, garantir suporte, não suporte, garantir o nível adequado de estoque...Agora 

fugindo um pouco do varejo, seja produção, seja vendas....Garantir essa disponibilidade de 

forma a maximizar os resultados da companhia, os resultados de metas.   

Certo! E de que forma isso é feito? 

Bom, eu vejo que em primeiro ponto a gente tem uma gestão de melhoria contínua baseado na 

metodologia de Falconi, então isso é um fator da cultura da empresa. E eu também vejo que a 

principalmente a integração entre a logística, e aí eu vou colocar a logística embarcada com 

toda a área de Supply Chain, e aí a integração com duas áreas chaves que é vendas, onde trás 

a receita, e compras que é onde, digamos assim, tá relacionado à margem, margem dessa 

receita que vai vir. Então dependendo de como compras faz os negócios pode ser mais 

vantajoso ter estoque, ter mais estoque de um produto que tenha maior margem em detrimento 

a um estoque raso, de um produto que tenha menor margem. Integração mesmo entre as áreas, 

tomada de decisões, planejamento de capacidades. 

E hoje essa integração é executada? 

Exatamente, é executada!  

Certo, e tem alguma tecnologia pra isso? 

Ainda não, a gente trabalha em conjunto...Os processos são baseados bem em pessoas, então, 

existe um trabalho pra mudar isso mas ele ainda não foi implantado. 

Entendi. Em que consiste e quais são os objetivos da gestão estratégia do transporte? 

Eu entendo que os principais objetivos são...O primeiro é garantir as entregas dentro dos 

prazos, garantir também uma frota que comporte todos esses volumes e necessidades e 

também diminuir custos, né?! De uma forma...Quanto mais possível os custos da operação. 

A segunda que você falou é a seleção de modal? 

Na companhia que eu trabalho a gente trabalha apenas com o modal rodoviário. Na verdade 

assim, até tem algumas operações com transporte aéreo, mas esse transporte ele é feito dos 

fornecedores para nós...Então, esse custo de frete não é diretamente da XPTO. Falando das 

operações de distribuição da XPTO para suas lojas ou seja para os consumidores só o modal 

rodoviário. 

Entendi...Mas a quantidade de transporte disponível é importante fazer esse gerenciamento, 

por exemplo, de roteirização? 

Sim, esse tema está bem relacionado a custo...Custos e eficiência, né?! Roteirização por 

exemplo, seja na distribuição para as lojas – hoje são cem lojas que a empresa possui, 

então...Um bom planejamento dessa distribuição pode tanto aumentar a vida útil dos veículos, 

como diminuir custo de combustível, custo de manutenção e também pode maximizar a 

utilização dos veículos...Então, nesse sentido a roteirização ela é bem...importante nesse 

processo de estratégia no transporte.  

Certo...E no processamento do pedido, quais são os principais objetivos da gestão estratégica? 

Você está falando de processamento do pedido, mas...você diz no recebimento do pedido ou 

na emissão do pedido para compras? 

O processamento do pedido, quando chega o pedido pra você...O cliente solicita...Como que é 

feito esse processo? A gestão estratégica? 

Como os nossos clientes são, a grande maioria, consumidores...O processamento do pedido é 
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feito no ponto de venda, os consumidores vão em uma das lojas, lá ele é atendido pela equipe 

de vendas e a equipe de vendas processa os pedidos. Os pedidos são tirados de acordo com a 

disponibilidade de estoque no momento da venda, então o consumidor demonstra a 

necessidade dele, os vendedores estão prontos para indicar uma série de....um catálogo bem 

variado de produtos com base na necessidade do cliente de acordo com a disponibilidade de 

estoque o vendedor pode realizar a venda. A venda pode ser para retirada no momento, no ato, 

ou seja, disponível em estoque na loja, ou pode ser para entrega. Fora isso também tem o 

processamento do pedido via site, e aí esse é o único processamento remoto que a gente tem, 

mas ele segue as mesmas regras...O cliente acessa o código de venda via Web e no navegador 

dele são exibidos os produtos que tem estoque aí ele faz a seleção, monta o carrinho dele e 

processa o pedido. O processamento do pedido é online e a baixa do estoque também é 

online...No momento que é centralizado o pagamento, o pagamento é sempre realizado na 

hora, seja em cartão ou à vista, e aí é feita a baixa do estoque e dependendo do local de 

entrega existe um lead time para entrega daquele pedido. 

Certo, mas esse processamento do pedido a ponto que faz a baixa no estoque, qual é o 

objetivo dele, desse processamento? O que vocês querem com essa gestão estratégica? 

Eu não diria que existe uma gestão estratégica do processamento do pedido. Os pedidos são 

efetuados na hora e os principais pontos de objetivo do processamento do pedido são: 

primeiro registrar uma operação de venda, e aí tem a importância financeira e contábil, fazer o 

controle disso, inclusive o controle de estoque tá nessa parte da gestão contábil e existe 

também uma questão de operação, digamos assim. O pedido é o start da operação de logística, 

então existe toda essa questão que tá muito ligada a API mas não internet das coisas, tá?! 

Realmente, uma pessoa usando um terminal que processa o pedido e aí, 

enfim...Contabilidade, financeiro recebe lá..Mas também assim que o pedido é processado cai 

uma ordem de serviço lá na logística e aí começa todo o processo de picking, separação e 

expedição de acordo com aquele lead time para o endereço de entrega.  

Certo...Mas quando eu faço, por exemplo, uma compra via web...Lá aparece “x” dias úteis 

para entrega, isso você disse que não tem Internet das Coisas, isso é apenas uma 

parametrização do sistema, é isso? 

Isso, existe uma parametrização de acordo com a localização...Então para determinada região 

atendemos em 1 dias e pra determinada região atendemos em 2 dias e aí existe uma lista de 

CEP, de acordo com o CEP que você coloca tem um parâmetro que diz quando vai ser a 

entrega. 

E aí, por exemplo, eu escolhi lá uma geladeira amarela, essa consulta no sistema para saber se 

tem ou não é feita com base no inventário? 

Exatamente! 

Esse inventário, tem algum rastreamento que é feito, que você consegue saber quantas tem 

por conta de uma etiqueta, ou não? 

Não! O inventário, eu vou citar três exemplos, talvez um deles não seja muito comum mas 

nós temos três momentos de inventário na nossa operação. O primeiro momento é na inspeção 

do produto, então quando a gente recebe um lote de um produto existe uma contagem física, 

uma inspeção até de qualidade do produto, então nesse primeiro momento é feito esse 

inventário e gerado um endereço para aquele produto dentro do armazém e ele vai para àquele 

endereço, então esse é o primeiro inventário. A cada movimentação desse produto dentro do 

armazém ele é gerado também um lista pra um novo inventário periódico, e aí esse inventário 

ele sempre acontece um dia após a última movimentação. Então vamos supor que tem um 

notebook eu recebi ele de compras, sei lá, 100 peças, primeiro inventário é realizado na hora 

do recebimento, contei as 100 peças e coloquei no endereço dele. Eu vou contar ele de novo 1 

dia após ele ser movimentado no estoque, então, esse é o segundo inventário. E a gente tem o 

inventário anual, que é o inventário utilizado pra balanço...Mas nesse momento a gente usa 
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pra fazer algum acerto, alguma diferença que a gente não pegou nesse inventário periódico 

também.  

E esses inventários são feitos no sistema tradicional de contagem mesmo? 

Exatamente! É uma pessoa que vai lá e conta fisicamente esses produtos. Existe um 

departamento que se chama inventário e auditoria pra isso, são verificadas as diferenças, as 

diferenças são ajustadas em relação ao estoque real e o estoque virtual que é o que está 

acusando no sistema. Depois desse ajuste existe toda uma parte de auditoria pra entender onde 

ocorreram essas divergências e também sanar melhorias de processos e também levantamento 

de fraudes. 

Mas, se eu, por exemplo, escolher um produto, não tem nada que quando o cara vai no 

armazém e vai pegar aquele produto pra entregar, não tem nada que consegue verificar se tem 

alguma avaria naquele produto, isso teria que ir uma pessoa e verificar? 

Exatamente! Esse trabalho é até feito, mas não nesse momento da separação, ele é feito no 

momento da expedição. Então, a gente recebeu o pedido e vai uma pessoa separar todos os 

itens daquele pedido pra depois ser expedido. Mas essa pessoa ela apenas separa esses 

produtos e destina eles pras docas. No momento da conferência na doca, existe uma pessoa 

responsável, um conferente, e ele sim, ele vai fazer toda a contagem de produtos...A inspeção 

de qualidade, ela é feita no momento do recebimento, mas ele também faz ali uma...não é uma 

inspeção tão criteriosa mas ele faz inspeção, e ele pode ali no momento da expedição , na 

contagem para o romaneio, ele pode fazer ali uma separação e falar assim “esse produto não 

tem a qualidade esperada, ele não vai ser destinado ao cliente”, e ele fica separado, essa área 

de inventário é acionada também pra poder fazer a baixa daquele item no estoque, se não ele 

continua disponível e outra pessoa pode vender. 

Entendi! Falando de velocidade, de custos, mas no sentido de gestão mesmo, de objetivos, 

aonde você quer chegar... Falando na armazenagem/estocagem, qual é o objetivo dela? 

Porque é feita a gestão estratégica? 

Bom, o objetivo da armazenagem é a gente ter um local propício e adequado para manter os 

produtos disponíveis para a realização das vendas, dadas as incertezas da demanda precisamos 

ter uma segurança de estoque e o armazém é o local adequado e designado pra ser feito isso, 

então o objetivo principal do armazém é esse. Falando em gestão de armazém, que nem eu te 

falei, com base no planejamento estratégico da companhia, o armazém é dimensionado pra 

aquela operação, então se a diretoria, os acionistas da empresa eles decidem que no 

determinado ano a empresa precisa fazer mais vendas, o estoque vai ser dimensionado pra 

aquela necessidade. Uma outra coisa que é importante colocar na nossa operação, quando a 

gente fala de eletroeletrônicos e eletroportáteis a gente tem uma grande diferença de dimensão 

de produtos, então a gente já sabe que o valor agregado dos produtos é alto, ele é próximo de 

1.500 reais por unidade, mas a gente tem essa concentração um pouco diferente de outras 

categorias, a gente tem hoje o smartphone que o valor agregado pode chegar até 8 mil reais 

que é pequenininho e não ocupa muito espaço  no armazém, mas tem também grandes 

refrigerados de 600/500 litros, que também tem o valor agregado bem auto, próximo de 8 

mil/10 mil reais a unidade também, que eles ocupam 3 / 4 metros cúbicos dentro do armazém, 

então, falando em gestão de armazém, tentar dimensionar a operação do armazém para que 

ela comporte esses volumes, essas diferenças muito grandes de dimensões e capacidades e 

volumes a um custo também  um mínimo possível de forma não pesar muito na margem da 

empresa, pode comprometer um pouco o resultado financeiro da empresa se os custos com 

armazenagem forem muito alto, por isso que eu entendo que não justifica muito customizar 

muito o armazém nessa operação, a gente tem diferentes produtos, diferentes categorias e o 

ciclo de vida desses produtos não é tão longo, tem os smartphones por exemplo que o ciclo de 

vida dele não dura oito/nove meses, então ao meu ver não faz sentido você customizar uma 

operação de armazém com automação e robôs para fazer separação e picking, inspeção sendo 
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que você precisa estar parametrizando isso muitas vezes ao ano, eu tendo que também seria 

um custo muito alto, muito elevado. 

Entendo! Então, pra você, seria mais interessante investir no transporte e no pedido? 

Principalmente disponibilidade e agilidade no transporte. Eu entendo que agilidade hoje no 

transporte nós já conseguimos cumprir muito bem, mas tem uma parte aí de garantir a 

disponibilidade que eu acho que existe uma curva de aprendizado...Existem melhorias que a 

gente precisa colocar mas tem uma curva de aprendizado pra gente passar também. 

Entendo! Você falou de agilidade, isso seria uma melhoria em serviços, certo? 

Sim, uma melhoria nos serviços!  

Falamos em redução de custos, que você falou que a intenção é reduzir os custos, etc. 

Estratégica de capital, de alocação de capital, por exemplo de máquina...Essa gestão 

estratégica é executada ou não? 

Eu vejo que sim! Falando em empenho de capital, diria que a grande maior parte do capital de 

qualquer empresa de varejo está no estoque...É que nem eu falei, o valor agregado desses 

produtos ele é muito alto, quando você aumenta o giro, você também precisa aumentar o 

capital empregado para você garantir a disponibilidade frente as incertezas, então você tem 

também custos com armazém, custos com empilhadeiras, frota e também custos dessa 

operação nas lojas porque os estoques de loja eles também são contados no balanço, mas eu 

vejo que o capital que está empregado nos produtos para venda ele é muitíssimo maior do que 

o capital em imponência. Então eu posso dizer que falando em capital, a gente coloca muito 

dinheiro mesmo em custo variável, que é o estoque, e o custo fixo em relação a esse custo 

variável ele é menor.  

Entendi! E você acha que o custo fixo deveria ser um pouco maior então? 

Então...Isso depende muito também da operação, ao meu ver hoje na companhia, nós estamos 

adequados com o tamanho dos nossos equipamentos, nós conseguimos cumprir os prazos que 

nós estipulamos e a gente percebe também que o mercado é bem satisfeito com esses prazos. 

A qualidade dos produtos também nós garantimos a qualidade e a proposta, que é uma 

qualidade de produto, quando eu falo qualidade do produto como a gente não produz, é então 

a qualidade do produto na entrega, satisfação do cliente na entrega. Isso é um pouco percebido 

no serviço, e a imagem que a empresa passa hoje é de extrema qualidade. Então, ao meu ver, 

o custo fixo ele está bem dimensionado. 

Certo! É um pouco complicado falar em custos e melhoria em serviços...Porque para você 

melhorar o serviço o custo... 

Ele aumenta! Eu não sei se talvez nós estamos enxergando o mesmo cenário, mas ao meu ver, 

existem pequenas melhorias sim, mas ao meu ver, o nicho que a empresa se propôs a 

trabalhar, ela já cumpre, já atende as expectativas em que ela se propôs a trabalhar; isso 

falando com relação a prazos. Talvez precisamos melhorar ainda o nível de disponibilidade de 

produtos, mas ao meu ver essa questão não está ligada aos custos fixos. 

Entendi! E pra você, como melhorar essa disponibilidade? 

Então...Aí a gente também entra em uma outra relação de troca que é complicado. Pra eu 

melhorar a disponibilidade, eu preciso empregar um estoque maior, é fato. Eu preciso...Diante 

de todas as incertezas que existem...Variações da demandas, datas sazonais, quando eu falo 

em sazonalidade tenta não pensar em grandes sazonalidade, mas pequenas sazonalidades 

dentro da semana, por exemplo, no final de semana a venda é maior do que durante a 

semana...Então é sabido que preciso aumentar o estoque, mas se eu aumentar esse estoque 

demais também, é que nem eu falei no começo, eu posso comprometer o caixa. Então, achar 

esse ponto de equilíbrio entre tamanho do estoque saudável para garantir uma disponibilidade 

de produtos sem comprometer o caixa é o grande segredo ao meu ver. Porque eu falo isso? 

Por um lado eu tenho a equipe de vendas falando que não tem produtos, imagina essa 

situação...Vou até dar um exemplo...Imagina o Iphone 10, foi lançado agora, e a equipe de 
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vendas recebe bastante demanda na loja de venda desse Iphone 10, e eu por minha vez não 

tenho a disponibilidade desse produto..Pra eu ter, precisaria comprar um volume a mais do 

que a demanda regular dele, mas o custo dele também é muito alto...Então do outro lado o 

financeiro falando “cuidado com o tamanho desse caixa, cuidado com o tamanho desse caixa, 

nós temos obrigações daqui a alguns meses e talvez não conseguiremos cumprir se a gente 

realizar tantas compras assim acumuladas, então esse equilíbrio...Percebeu que são dores de 

setores diferentes da companhia? Esse equilíbrio pra mim é o ponto chave pra solucionar o 

problema de disponibilidade de produtos. 

Entendi! Falando em problemas, pra você, quais são os principais problemas encontrados no 

processo de transporte? 

Primeiro, de bate e pronto nós podemos dizer que...os problemas de transporte...Primeiro 

aqueles pontos que são muito distante, né?! Os pontos extremos, eles acabam tendo um 

tempo, um lead time mesmo um pouco diferente, e aí eu percebo que os consumidores desses 

pontos se sentem insatisfeitos com os prazos, com esses prazos. Então, imagina entregas em 

Pernambuco, Manaus, entregas no Acre...Por a gente não conseguir atende-los com a frota 

própria, a gente precisa colocar terceirizados porque não faz sentido mandar uma carreta para 

o Acre, então os consumidores se sentem penalizados com a questão do frete. Outro ponto é 

questão de...aproveitamente mesmo das cargas. As vezes a gente fica naquela dúvida: eu vou 

mandar um determinado caminhão, mas ele está com a ocupação muito baixa, será que valeria 

mais à pena eu esperar um pouco pra mandar esses produtos pras lojas ou para os centros de 

distribuição, esperar um pouquinho mais, alguns dias para eu ter um aproveitamento maior 

desse caminhão e economizar no frete...Mas aí qual que é a perda em trabalhar assim? A 

perda é a falta de produto lá na ponta...Então, ao meu ver, esses dois pontos são os pontos que 

mais doem hoje na empresa: o aproveitamento das cargas e o frete um pouco...longo, uma 

entrega um ponto demorada para pontos extremos 

Entendo! E processamento do pedido? 

Ao meu ver...É como eu te falei....O processamento do pedido é feito no próprio ponto de 

venda e equipe de venda é bem grande na companhia, não sei te precisar agora quantas 

pessoas mas seguramente mais de duas mil pessoas fazendo essa função hoje. Então eu 

também não vejo gargalo no processamento do pedido, como eu te falei ele é online, nós 

temos um sistema legado da companhia e é online, assim que o pessoal gera o pedido é dado 

baixa no estoque e é liberado a ordem de serviço pra logística pra fazer o atendimento do 

pedido também. Então, ao meu ver, não temos problemas relacionado a isso.  

Certo! E na armazenagem/estocagem? 

Na armazenagem, é como eu te falei...Talvez temos uma oportunidade de...Aí eu vou 

contradizer um pouquinho...Eu tinha falado pra você que ao meu ver os custo fixos estão bem 

dimensionados...Isso é uma verdade quando a gente fala do armazém, mas a concorrência dos 

produtos de grande dimensão dentro do armazém, os produtos de linha branca como 

refrigeradores, fogões, freezers...nas datas sazonais a gente tem uma concorrência maior 

desses produtos, a venda ela aumenta numa proporção muito grande, a gente 4 ou 5 vezes 

aumentado a demanda nesse período...Então imagina que para os produtos de pequena 

dimensão nós não temos grandes problemas, nós conseguimos absorver quatro vezes mais o 

estoque deles, mas para esse produtos de grande dimensão eu acho que nesses datas sazonais 

talvez pudéssemos fazer algumas alocações extras, alugar espaços separados para evitar a 

falta de produtos na grande sazão, tá?! Tirando isso, ao meu ver também, a questão do 

armazém ela tá bem resolvida também a questão de gestão do armazém. Eu acho que a gente 

tem...Um outro ponto que poderíamos melhorar a distribuição com mais centros de 

distribuição, mas não por conta do armazém, mas por conta do ponto de atendimento...Como 

eu te falei, um centro de distribuição focado pra região norte ou um centro de distribuição 

focado pra região centro oeste, ele melhoria e muito essa questão do prazo pra essas 
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regiões...Mas não por conta do armazém. 

Então você quer dizer se você precisa instalar armazém em região mais afastada, significa que 

o transporte não consegue dar conta dessas regiões? 

Não...Eu consigo dar conta dessas regiões com os armazéns que eu tenho hoje, o problema 

são os prazos...Tirar um produto de São Paulo pra entregar, por exemplo, no Acre, via 

rodoviário, como eu te falei...é bem complicado, a gente não tem um prazo menor do que 

30/40 dias. 

Porque você precisa fechar uma carga pra esse custo valer a entrega, mais ou menos essa 

ideia? 

Talvez quando eu não tenho carga, eu poso mandar ele por um frete fracionado, ele vai 

dividindo o frete por aí com as transportadoras...Mas esse frete é muito lento, porque aí eu 

despacho ele pra transportadora, mas a transportadora por sua vez precisa formar a carga, 

então, acaba dando na mesma. 

A XPTO, então, tem transporte próprio e pode fazer um fracionado? 

Sim, tem uma frota própria. Sim, principalmente nesses pontos mais distantes.  

Certo! E como que é feita a gestão quando o transporte é fracionado? 

Primeiro, que é uma premissa pra os fornecedores que é o veículo ter o rastreamento, que a 

empresa empregue o rastreamento em seus veículos. Fora isso...Lá na gestão de transporte é 

dividido entre gestão de frota própria e aí cabe ali o pessoal fazer a gestão e o bom 

aproveitamento dos nossos carros para fazer a distribuição das lojas e dos consumidores, e 

existe também uma equipe menor para cuidar desses transportes fracionados e aí dependendo 

do transportador nós também conseguimos através de portal via web e até integração via EDI 

também fazer o acompanhamento das nossas entregas. 

Entendi! O nível de monitoramento que vocês executam tem algo do tipo “o motorista abriu o 

container” vocês conseguem ver que ele foi aberto durante o percurso...Esse tipo de 

rastreamento é executado? 

Na frota própria sim! 

Já entrando nesse conceito de rastremaneto...O emprego da Internet das Coisas, como é que 

ele é feito hoje? 

Como eu te falei naquele bate papo no Whats...A gente tem um sistema de monitoramento via 

GPS na frota...Não tenho certeza se a gente está usando o 3G, tenho quase certeza que sim, 

mas o GPS é certeza. O GPS e assim...Muito raramente também a gente coloca, eu esqueci 

agora como é que chama aquelas iscas de...que você coloca no produto pra evitar fraude, 

furtos também... 

É o RFID? 

Isso, mas é aquela que é uma espécie de um GPS que você põe no produto pra poder rastrear 

em caso de furtos quando são muito caros... 

Entendi! Mas isso é feito? 

Muito raramente, mas é feito também...E principalmente quando a gente despacha um produto 

desse via fracionado. Então, na frota própria, a gente tem o bloqueio da porta, o bloqueio do 

baú e o rastreamento do veículo. 

O bloqueio da porta seria? 

O bloqueio da porta da cabine mesmo do carro? 

Da cabine mesmo, ta! Então o rastreamento, o bloqueio da cabine, e eventualmente o 

rastreamento do produto...Vocês conseguem ver aonde o produto tá, etc.? 

Isso, isso! 

E tem uma equipe que monitora isso? 

Na...Na...É uma...Empresa terceirizada que presta esse serviço...Se não me engano são duas 

pessoas que trabalham alocadas dentro do nosso armazém e aí com isso a gente consegue 

acessar a base de dados deles e ver aonde estão nossos carros, qual o percursos, se eles estão 
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dentro da rota que foi traçado ou não. 

Entendi! E esses dados que são gerados são executadas análises posteriormente? 

Eles são verificados principalmente a questão da rota, se foi seguida a rota ou não e se a rota 

não está sendo seguida o motorista é acionado no próprio momento e existe até a 

possibilidade de travar o veículo pra não permitir de ele continuar deslocando...Mais 

intervenção de processo, não existe uma análise estruturada pra entender se existem melhorias 

a serem feitas na roteirização, se existem melhorias a serem feitas na distribuição de produtos 

dentro dos veículos. 

É mais detecção de algum problemas? 

Isso...É assim...É bem o monitoramento do processo de entrega mesmo....Então, foi definida a 

rota, os pontos, e é bem o processo de vigilância se os procedimentos desenhados está sendo 

seguido pelo motorista e pela equipe de entrega. 

Entendi! Essa intervenção, é feita automaticamente ou o sensor dá a posição para a pessoa que 

está analisando e ele tem que ligar para o motorista para executar uma ação? 

Exatamente isso! Todo o procedimento não previsto ele gera um alerta para o nosso...Se eu 

não me engano o sistema que a gente usa é o roudshow, tá? Ele gera um alerta via roudshow e 

uma pessoa que está fazendo o acompanhamento das entregas aciona o motorista ali na hora 

para entender o que tá acontecendo. 

Certo! E...Essa plataforma que você falou que você não tem certeza se é Watson? 

Roudshow, Roudshow!  

Mas tem uma que você disse que é Watson, né? 

É então...Eu lembre agora do nome do RoudShow que é  o que a gente sempre usou, e já 

fazem uns quatro anos nós passamos toda a gestão de TI para a IBM, por isso que eu falei pra 

você que não tenho certeza se utilizamos o Watson. 

Entendi! Pra você, o que é Internet das Coisas? 

Internet das Coisas, pra mim, é são...é assim...a interface...É a conexão de internet que os 

aparelhos que estão ao nosso redor utilizam para se comunicar sem a nossa intervenção. O 

Tag do nosso carro do Sem Parar, uma tag de checkout em uma loja...Esse tipo de coisa.  

E o que torna ela diferente de outras tecnologias já disponíveis? 

...Ao meu ver, não se vê grandes diferenças de outras tecnologias. A Internet das Coisas não é 

tanta novidade, o que eu tenho percebido hoje é que talvez ela esteja mais próximo de nós 

como consumidores, das pessoas que utilizam. Talvez isso há alguns anos fosse...a gente 

pudesse pensar nisso como aparelhos usados por empresas, tecnologias utilizadas por grandes 

corporações...Ao meu ver o que mudou é que isso tá na mão das pessoas para ser utilizada no 

dia-dia.  

Entendi. Essa conexão entre objetos já existia então antes da tecnologia? 

Ao meu ver sim! 

E pra você....Quais são os processos logísticos mais beneficiados pela IoT? 

A...Com certeza a inspeção – as inspeções hoje são bem, foram bem agilizadas em questões 

de coletores, leitores...Mais leitura de etiquetas, código de barras...E o empenho de tags 

também – sensores de presença e localização, acho que isso é o que tá mais presente na 

realidade que eu vivo pelo menos.  

Tá! Falando em processo, na perspectiva de transporte, armazenagem...Quais desses você 

acha que é o mais beneficiado? 

Ah...Acho que o transporte principalmente na questão da segurança. A gente hoje 

tem...Transporte voltado ao fator de segurança. 

Certo! Falando na organização em um sentido mais macro, saindo, claro, logística também lá 

dentro, mas qual é a área da organização que você acha que é mais beneficiada por essa 

tecnologia? E o porquê. 

Da internet das coisas? 
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Isso! 

Assim, pensando no meu mundo, eu não consigo fugir muito da logística porque é o que eu 

vejo sendo empregado diariamente...E também vejo que a área de atendimento...O empenho 

desses rastreamentos, desses tags, dessas informações...Ela proporciona  também a gente 

gerar muitas informações para os consumidores, então a gente consegue passar previsões...A 

gente consegue reportar problemas para os nossos consumidores e antecipar isso pra eles, 

então, a gente percebe que isso gera uma sensação de conforto, de, por exemplo, o 

consumidor saber que a entrega dele vai ser a próxima – hoje nós conseguimos fazer isso. 

“Olha, o caminhão está a caminho da sua casa, em quinze minutos estaremos aí”. Então eu 

vejo que isso emprega também uma satisfação de melhoria no serviço no cliente. 

Entendi! Como é que você acha que o emprego dessas tecnologias influencia no desempenho 

operacional dessas atividades logísticas? 

Olha, pensando nas tecnologias que a gente tem embarcadas lá hoje...A gente já falou bastante 

de segurança, falamos em produtividade...A gente tem um ganho de produtividade ao 

empregar isso, que nem eu falei, na inspeção, principalmente na inspeção de 

recebimento...bem perceptível. Mas assim, falando no que a gente tem; se a gente for pensar 

nas ferramentas que existem por aí em mercado, os ganhos são enormes, mas hoje não faz 

parte da nossa realidade. Então, acho que é isso: informação, segurança e algum ganho de 

produtividade pensando em inspeção.  

A inspeção que você fala que é aquele processo de conferência manual que ficaria um pouco 

de lado? 

Isso! Inspeção nesse sentido mesmo, contagem de produtos, seja no recebimento ou na 

expedição. 

Ótimo! E quais foram os objetivos para a adoção da IoT na Xpto? 

Ah...Eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada pra responder essa pergunta porque eu 

não participei do processo de implantação e nem do processo de decisão. Mas 

agora...Pensando assim...Principalmente segurança de processos e uma possibilidade de 

auditoria – tirar um pouco o erro humano desses procedimentos que são realizados 

diariamente e que eles são muito repetitivos. Então, gerar alguma automação e principalmente 

segurança de processos. 

E quais são os principais desafios da IoT enfrentados pela empresa? 

Olha, eu acho que primeiro se manter funcional diante de todas as mudanças que a gente tem 

muito rápidas, né!? Então, a gente tinha uma tecnologia de GPS há pouco tempo...E agora ela 

já virou de 3G, e agora ela vai se transformar...E agora a gente também já tem no mercado 

disponível coletores com internet, coletores que podem ir com motorista...coletores de 

assinatura digital...Então, o principal desafio desses aparelho é se manterem funcionais diante 

dessa enxurrada de tecnologias que vem após. A gente percebe que as vezes a gente corre o 

risco de implantar uma tecnologia e ela se tornar obsoleta muito rápido, em dois/três anos, cê 

corre o risco de já ter esse produto que você instalou e empregou tanto dinheiro já sem 

funcionalidade ou com uma funcionalidade muito baixa perto de outras ferramenta que vão 

surgindo no mercado tão rápido.  

Entendi! Falando um pouquinho de desempenho operacional logístico...Você acha importante 

avaliar o desempenho operacional logístico? 

Ah, com certeza! Primeiro porque ele está relacionado ao custo, né?! Que nem a gente falou 

agora há pouco... Ao meu ver, um dos principais desafios da área de logística/Supply Chain, é 

tirar um pouco essa visão do custo da logística e trazer isso pra os benefícios que uma boa 

gestão desse processos traz. Então, se eu não tiver uma boa produtividade, se eu não tiver bem 

afinado com os custos...Fica evidente as despesas...Então... 

A empresa avalia o desempenho operacional logístico? 

Assim...Se a gente for colocar alguns indicadores, sim....Talvez em toda a plenitude da 
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operação logística...nem posso dizer isso porque não estou envolvido na operação inteira, mas 

assim, falando da minha área, que é distribuição, nós avaliamos o tamanho do estoque, a 

qualidade do estoque – a qualidade que eu digo é a disponibilidade e a necessidade de 

produtos que nós temos no estoque. Nós temos indicadores de lead time, temos indicadores de 

qualidade, indicadores de avaria, temos indicadores de tempo de recebimento, tempo de 

expedição...é...temos...é...metas diárias de quantidade de produtos para serem separados e 

expedidos por pessoa, então, ao meu ver, é uma medição da operação. 

Mas isso é tudo com base em indicadores gerados por contagem manual, por conferências? 

Sim! Apesar dos indicadores serem estruturados, esses indicadores eles são realizados dessa 

forma...Os inventários manuais, picking, processamento dos pedidos que é até um relatório 

que a gente tem, mas os processamentos dos pedidos é manual...Então, tem um compilado de 

todos esses processos que a gente tem, e a gente tenta criar indicadores pra eles pra ver se a 

gente tá atuando bem ou se tem alguma deficiência muito grande que fica evidente no 

acompanhamento do indicador. 

Entendo! Pra você, quais são os indicadores de desempenho mais importante do 

a)Processamento do Pedido; b) Armazenamento; e c) Transporte? 

Bom...Como eu te falei que o processamento do pedido ele é online, ele acontece no momento 

da efetivação da demanda, então, não consigo enxergar grandes problemas com relação à 

processamento de pedido. Então, só consigo te dizer que a gente tem o indicador lá de 

resultados de vendas. Como eu te falei, o processamento do pedido é uma etapa pra gente 

realizar isso e não tenho grandes problemas. Quanto ao transporte, então, lead time – nível de 

serviço, não tem de onde fugir e o armazém eu vejo que assim...ocupação do armazém, a 

gente faz isso hoje, tá?! Pela ocupação do armazém a gente consegue perceber se a gente tem 

uma ineficiência e aí uma sobra de espaço no armazém ou se a gente precisa de armazém e 

não tem disponível pra colocar mais produto. Então, por trás desses indicadores tem custos 

relacionados...Eu não consigo fazer essa relação agora pra você, mas eu vejo que 

indiretamente acompanhando isso, a gente também está olhando os custos. 

Você acha que, de certa forma, claro que teria outras coisas, mas o mais importante seriam os 

custos? 

Então...Eu acho que assim...O ponto chave é garantir o nível de serviço que foi estipulado, e 

aí com base nesse nível de serviço estipulado nós vamos ter um custo maior ou menor, é 

como você falou lá no começo. Definido o nível de serviço, devemos observar sim os custos 

pra não fugir daquela realidade que foi proposta. 

Perfeito! Você acha que a IoT ajuda no desempenho operacional da logística? 

De certa forma ajuda...A gente consegue saber aonde estão nossos motoristas, se as entregas 

foram realizadas, consegue evitar e saber se houve fraude...Então, ao meu ver, sim! 

E quais foram as mudanças que ocorreu no gerenciamento estratégico da logística após a 

adoção da IoT? 

Eu não se te precisar...Como eu te falei, eu não participei do projeto de implantação. 

Entendo! Se você pensa...Se não tivesse a aplicação da IoT, o desempenho operacional da 

logística seria o mesmo? 

Com certeza não! Nossa produtividade seria bem menor!  

Só a produtividade ou você acha que tem alguma coisa a mais que da pra ser melhorada? 

De bate e pronto eu consigo pensar em produtividade, provavelmente tem outro ponto que eu 

não estou enxergando por não estar mergulhado nessas operações....Talvez confiabilidade nos 

processos...risco de entregar produtos errados, risco de entregar produtos fora do prazo...Bem 

relacionado ao nível de serviços, né?! 
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Nome do entrevistado (opcional): G2 

 

Função (Diretor Comercial, Gerente de Logística, etc.):  

Coordenador de Logística 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.):  

Bacharel em Arquitetura e Urbanismo e Técnica em Logística 

Tempo na função:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (X) acima de 5 anos 

Tempo na empresa:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (X) acima de 5 anos 

Telefone para contato (opcional):  

(        ) _________________-____________________ 

Nome da Empresa: 

 

Ramo de Atividade: (Transporte aéreo, Armazenagem, Varejista, etc.) 

Transporte Rodoviário e Armazenagem 

Linha de produto (Passageiros, cargas vivas, cargas sólidas, etc.): 

Cargas sólidas 

Principais clientes (opcional): 

Sonoco do Brasil, Tamarana Metais, Confepar, Unilever, Bombril, Campari e 

Marilan. 

 

Município:  Londrina / Araçariguama 

UF:  PR 

Tempo no mercado: (  ) até 2 anos  (  ) entre 2 e 5 anos   (X) acima de 5 anos 

Número de empregados da empresa em 2017 – 2018 (classificação FIESP): 

(  ) Micro: com até 19 empregados              (  ) Pequena: de 20 a 99 empregados 

(X) Média: 100 a 499 empregados               (  ) Grande: mais de 500 empregados 

Faturamento anual da empresa em 2017-2018 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões  

(X) entre R$ 90,0 milhões e R$ 300,0 milhões  

(  ) acima de R$ 300,0 milhões  

Emprega a Internet das Coisas em qual(is) processo(s) logístico(s)? 

(X) Estoque/Armazenagem (X) Transporte (  ) Outro(s): Processamento do pedido  

Desde quando? 

(  ) Menos de 1 ano (  ) entre 1 e 3 anos      (X) acima de 3 anos    

A Internet das Coisas conta com: 

(X) Componentes físicos (parte elétrica e mecânica). 

(X) Componentes inteligentes (sensores). 

(X) Conectividade dos componentes (antenas, redes, etc.) 

Plataformas IoT utilizadas na empresa: 

(  ) Azure IoT Suite (Microsoft) 

(  ) Watson (IBM) 

(  ) AWS (Amazon) 

(  ) Oracle IoT 

(  ) Kaa IoT 

Outra(s): Oracle  

 

A plataforma é: (X) Privada (  ) Pública 
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Eu posso gravar a nossa entrevista para depois colocar no trabalho? 

Pode! Pode sim!  

Ah, excelente. Só pra confirmar, você é coordenadora da Xpto Logística LTDA, né? 

Isso. 

Que fica em Londrina, no Paraná... 

Correto! 

Eu só quero confirmar um dado aqui contigo: hoje você aplica a Internet das Coisas no 

Processamento do Pedido, Armazenagem/Estocagem e Transporte, né? 

Isso! Exato! 

Se você fosse falar pra mim em qual fase você está da aplicação da IoT nos processos 

logísticos, você fala que você é iniciante/embrionária, está na maturidade ou é uma expert?  

Olha, a gente já tá há mais de 15 anos na área, então, não é uma expert mas tamo no avançado 

já, porque na verdade é uma ferramenta hoje que o nosso trabalho exige ela, né?! 

Entendi! Então seria no meio termo – estágio da maturidade? 

Maturidade, sim! 

E o nome da plataforma aqui, você colocou pra mim que você usa o WMS, né? Da Oracle? 

Isso, Oracle! 

Então, a primeira pergunta aqui do meu roteiro é: Na sua opinião, existe relação entre a 

estratégia geral da organização e a estratégia logística? Qual(is)? 

Sim, existe porque pra se atingir uma você preciso da outra, elas são coligadas...No meu 

ponto de vista, sim!  

Mas pra você, a estratégia da logística, a gestão estratégica da logística, ela é mais 

dependente, ela segue as regras ditadas pela estratégia da organização ou a estratégia da 

organização ela vai ao encontro da logística? Qual vem primeiro?  

Primeiro é a da logística e a da organização vem posterior porque você depende do processo, 

do produto logístico pra você montar a organização porque o produto logístico ele é variável, 

né?! Então, de acordo com o tipo do produto, você precisa da estratégia logística pra montar a 

organização – ela vem posterior.  

Entendi! E pra você, qual é essa relação? Como é feita essa influência da estratégia da 

organização e da logística? Como isso acontece? 

Na prática...Na prática...A logística assim...Dependendo o tipo da atividade que você vai tá 

fazendo, né?! Que seria o tipo do serviço que você vai tá atuando, ela depende de uma 

organização, né?! Um exemplo, no caso, se você for fazer a armazenagem, por exemplo, 

quando você olha no foco armazenagem, pra você armazenar, então, você primeiro precisa 

saber o tipo de produto que você vai armazenar, como deve ser a contenção desse 

armazenamento, qual é o fluxo desse armazenamento, como é a entrada e a saída, o tipo de 

crossdocking que vai ser aplicado...de frequência, prazo, quais são as particularidades desse 

armazenamento, certo?! Então você tem que primeiro ter essas atividades que vão ser 

aplicada, aí diante dessas atividades, desses serviços aplicados, aí você monta a organização 

de como administrar essa logística.  

Entendi! Mas a decisão de qual produto você vai estocar, aonde vai estocar...Isso é uma 

decisão da estratégia da organização, certo!? Ou da própria logística? 

Da própria logística, né?! Porque o produto que eu vou estocar e armazenar, no nosso caso, na 

nossa empresa, não é um produto nosso – a gente presta serviço de terceirização, então, nós 

temos o cliente, né?! E aí a gente vai fazer o trabalho para o cliente, não é um produto 

nosso...A gente não trabalha....Nós não industrializamos o produto, simplesmente faz um 

serviço terceirizado. 

Então, você, com base na necessidade do cliente, você vai ver o seu processo logístico e aí vai 

montar a sua estratégia, é isso? 
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Não...é....Eu tenho que ver o que é o produto do cliente, qual é o produto dele, certo?! E a 

necessidade dele, né?! Um exemplo...Por exemplo...Eu tenho um produto que é acabado que é 

o leite, ele tem vários tipos de leite, leite em pó, tem leite UHT, leite para exportação, 

entendeu?! E aí pra cada tipo de produto desse, por exemplo, existe uma particularidade, um 

processo de armazenamento, certo?! Porque os produtos, no casso esse, alimentício, eles tem 

validade, eles tem um fluxo de entrada e saída, e ele tem uma demanda de saída também, 

então assim, dependendo o que você está armazenando, ele é aplicado uma organização 

diferenciada, então assim, por exemplo, para mim aplicar...Se for trabalhar com a logística do 

leite UHT eu tenho um procedimento, eu tenho uma organização...Se eu vou trabalhar com a 

linha de exportação, eu tenho outro procedimento, certo?! Isso no caso de leite, que eu tô 

falando de produto alimentício. Aí existem outros produtos que a gente armazena, que é, por 

exemplo, pra um outro cliente, que seria, por exemplo, embalagem de papel, né?! A 

embalagem de papel, ela não tem validade, mas ela tem gramatura, né!? Ela tem suas 

particularidades...Então, assim, o que define o processo organizacional é o tipo de produto 

que você tá trabalhando para o cliente, então, dependendo do que você tá trabalhando, você 

tem que montar uma estratégia para o produto. 

Entendi! E pra você...Quais são as principais atividades logísticas? Por que?  

A gente atua nas duas: tanto na armazenagem quanto no transporte, pra nós essas duas são...A 

armazenagem de produto e o transporte, são dois setores principais pra nós... 

Então, você as consideram mais importantes nos processos logísticos? 

Pra nós, sim! 

E porque você as consideram como importante? 

Porque gera é o que tem maior demanda, né?! Pra nossa empresa é o que tem maior demanda 

de trabalho, né?! Então, vamos colocar, de faturamento...Gera faturamento, gera lucro, então, 

a gente atua...Ela sendo principal por conta do faturamento que gera. 

E dessas atividades, Qual é a mais desafiadora para executar a gestão?  

A mais desafiadora, pra nós, é o transporte. Porque a armazenagem, como você trabalha com 

um elemento fixo, que é o seu espaço físico, que ele é fixo, você tem localização geográfica 

fixa, num ponto fixo onde você monta uma estratégia, assim...uma organização pra atender 

várias particularidades num lugar só, então, ela é um processo mais simples, um trabalho mais 

simples. O transporte, ele é assim...Ele é mais desafiador porque ele é um pouco mais 

complexo, porque você trabalha com um produto móvel, então, você depende de um 

equipamento móvel que ele tá sujeito à intempéries, mecânica, do tempo, 

rodovias...Assim...Uma infinidade de fatores que o transporte...ele é mais desafiador, você 

dispende de mais tempo em uma operação de transporte. Ela é mais delicada, vamos colocar 

assim.  

E pra você, o que é gestão estratégica da logística? Para que serve? Quais são os objetivos? 

Gestão estratégica da logística é....seria assim..você....colocar de maneira assim, equilibrada 

as condições a qual o seu trabalho persiste. No caso seria assim...você tem um custo e você 

tem que administrar esse custo e ao mesmo tempo você tem que apresentar uma performance, 

porque hoje, né...o mercado, ele....trabalha em cima de performance, ou você tem 

performance, você tá no mercado; se você não tem performance, você sai. Então, assim...Só 

que pra você equilibrar custo e performance, então...é...um ponto econômico ali que você tem 

que ter uma boa estratégia logística pra isso – é importante isso. 

Quando você fala em performance, a que se refere? 

Performance é o desempenho do seu trabalho, certo?! O cliente ele faz a sua solicitação do 

seu produto...vamos começar...por exemplo, ele faz uma solicitação, um pedido...ele quer um 

pedido no dia tal, na hora tal e você tem que, no caso, vamo colocar na parte de 

transporte...esse pedido você tem que coletar ele na hora certa, certo? E entregar na hora certa 

e no local correto e num determinado tempo, né?! E isso é tudo controlado, é tudo 
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monitorado. E se você não atende essa especificidade do cliente você não tem performance, 

por exemplo, se ele programou um pedido pra coletar hoje às 10H, o seu veículo tem que tá 

1H com antecedência no local, ele tem que tá lá no horário certo, se ele programou que você 

tem que entregar o produto amanhã, às 10H, o seu veículo tem que estar no cliente às 10H, se 

você não cumpre essas determinantes, você não tem performance. Então, se você 

atrasou...Tanto o atraso quanto a antecipação impacta na performance, então, isso é 

mensurado tanto pela empresa, pra monitorar o veículo, o procedimento, quanto pelo cliente, 

que no mercado que a gente tá hoje, 100% dos clientes eles monitoram a performance.  

Mas você percebe que os clientes tem alguma tecnologia pra esse monitoramento?  

Cada empresa tem a sua, né? Por exemplo, vou te citar...Três exemplos: a gente trabalho com 

Electrolux, por exemplo, via phone, né? Você tem que mandar comando via phone pra eles, 

tipo um e-mail, mensagem, que o veículo chegou, saiu, por exemplo – seria isso então, ele vai 

te monitorando via phone. A gente atende a Unilever, ela tem um programa específico de 

monitoramento que é vinculado a todo um processo de Internet das Coisas mesmo, que seria o 

rastreamento, o monitoramento...onde ela visualiza o seu veículo – a partir do momento que 

ela determinou um pedido pra você, você atrela esse pedido a um veículo. Quando você faz 

esse atrelamento, você transfere a visibilidade pra ela do veículo, então, ela tem online a 

visibilidade desse veículo, então, da mesma maneira que a gente, empresa, visualiza aonde 

está o veículo, ela também visualiza, existe uma integração, então ela tem um programa onde 

ela se integra com o nosso programa, no nosso equipamento de rastreamento, certo?! Então, 

através disso, ela própria monitora o desempenho do trabalho, então, ela visualiza se o veículo 

está chegando para fazer a coleta, se ele já chegou, se ele já saiu para entrega e se ele já 

chegou na entrega, se ele tem uma probabilidade de atraso, é tudo feito assim 

controles...existe o lead time, né?! Que é do serviço...Então, isto é uma coisa assim...isso é 

como mensura a performance, o monitoramento do serviço, se ele está dentro do combinado 

ou não.  

Isso quem faz é o cliente, né? 

Nós dois! Nós, tipo assim...Nós fazemos...A empresa faz o seu monitoramento, certo?! E o 

cliente também faz o dele...E aí cada cliente faz da sua maneira, né? Hoje, no mercado, o mais 

avançado que existe a gente chama que é o espelhamento, o que eu vejo o cliente vê também, 

a gente trabalha em tempo real. 

Mas é a mesma aplicação sua e do cliente? 

É a mesma! É o mesmo sistema! Pra esse caso sim...Na verdade funciona assim, não sei se 

você tem o conhecimento de como que funciona o sistema de rastreamento. O rastreamento é 

um equipamento que você coloca no veículo, onde esse equipamento vai, via satélite, ele vai 

te dar uma posição do veículo, né? É um equipamento que dá a posição do veículo, isso é uma 

parte do sistema. Aí a gente entra para uma segunda parte do sistema, que chama 

monitoramento, aí o monitoramento é uma outra empresa, é uma terceirizada, no caso, que a 

gente utiliza a terceirizada,. Tem empresas que utilizam o monitoramento próprio, mas no 

caso a gente faz a terceirização. Então tem um veículo que tem um equipamento, certo?! E aí 

a gente contrata um outra empresa que vai monitorar, existe uma ligação entre o 

monitoramento e o meu equipamento. E o que essa empresa de monitoramento faz? Eu passo 

o comando para ela e informo o veículo x vai de tal lugar a tal lugar, e aí o que essa empresa 

faz? Essa empresa de monitoramento vai ter acesso ao meu veículo, que eu vou transferir o 

sinal pra ela, ela vai ter acesso a esse meu veículo, aonde ela vai visualizar se esse veículo vai 

fazer o trajeto que eu comandei. Caso esse veículo saia fora do comando solicitado, tipo ele ir 

de Londrina à São Paulo, ao invés de ir de Londrina a São Paulo, ele vai no sentido de 

Curitiba, essa empresa de monitoramento, que funciona 24 horas, ela aciona primeiro o 

veículo e aciona a empresa tipo...”o veículo x está saindo de rota porque...” tem autonomia 

pra bloquear o veículo , né?! E se certificar o que tá acontecendo, porquê  não tá fazendo o 
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comando, então, isso é uma empresa monitoradora...Fora esse processo de 

monitoramento...que é um serviço que é feito, a gente também transfere o mesmo sinal que a 

gente transfere pra essa monitoradora, transfiro para o cliente, certo?! Aí o cliente, 

dependendo da necessidade dele ou do interesse dele, ele pode colocar uma pessoa pra que 

faça o monitoramento também, então, ele vai monitorar a mesma coisa que o meu 

monitoramento faz...Porém, ele não tem ação sobre o meu veículo – ele pode visualizar que o 

meu veículo está saindo de Londrina pra São Paulo e desviou pra Curitiba, ela pode ver que 

isso aconteceu, porém, ela não pode fazer ação nenhuma sobre o veículo, ela pode me ligar e 

falar assim “Xpto... então, assim...Ela tem uma visibilidade do meu trabalho em tempo real. 

Não são todos os cliente que tem essa tecnologia de acesso, mas a maioria hoje tem...Porque é 

uma forma deles também monitorarem o desenvolvimento do trabalho e o mais importante 

pra eles é a rastreabilidade do produto, né?!  

Mas nesse monitoramento, o sistema não dispara nada pra você automaticamente? Tem que a 

empresa de monitoramento te ligar e informar que está ocorrendo o problema? 

Tem sim! Mas no momento exato ela aciona o veículo. Ela tem um acesso ao veículo, o 

veículo tem um teclado, com áudio, onde, quando ele sai de rota, ela informa “olha, o seu 

veículo está fora de rota, ele vai ser bloqueado, entrar em contato com a central”. Aí, ela 

manda essa mensagem. Caso a pessoa, ela dá uns 5 minutinhos e repete a mensagem. Caso o 

motorista não entra em contato com ela após receber esse comando de solicitação de contato, 

ela faz o bloqueio do veículo, ela manda o bloqueio do veículo, ela para o veículo, ela tem 

essa autonomia. 

Mas parar o veículo é desligar o motor? 

Aham! Apaga o motor! Ele perde potência, não funciona...ele para. 

Entendi! Isso pra roubo é excelente, né? 

Éh...Porém, é um pouco figurativo, sabe? Na verdade, esse processo de monitoramento, ele é 

muito mais útil pra gente monitorar o produto em termos de performance, se o veículo tá no 

trajeto correto, se o veículo tá no tempo certo pra chegar na entrega, certo? Ele é muito mais 

utilizado pra isso do que em termos de segurar a carga, porque? Porque quando você é vítima 

de um roubo, a tecnologia do pessoal de roubo é muito mais avançada do que a da gente. Um 

exemplo, pra você ter uma ideia, nós tivemos um veículo que ficou bloqueado aí na Avenida 

do Estado aí em São Paulo, pra nós acessar a parte técnica de um equipamento técnico desse 

que ele é montado dentro de uma empresa com uma estratégia de segurança, motorista nem 

dono da empresa vê como ele é montado. Certo? Então, a gente teve um caso, que assim...é 

relevante, o veículo ficou parado um dia na Avenida dos Estados aguardando o pessoal da 

técnica chegar no local e verificar o problema que estava acontecendo e desbloquear ele. Aí 

nós temos casos e casos de veículos que foram roubados, certo? Que...Eles, tipo 

assim...Entraram na cabine, pegaram o motorista e em 5 minutos, em questão de 2 minutos, 

eles deletam o rastreador, você não tem sinal, você não vê nada, eles somem, eles apagam. 

Como eles fazem, a gente não tem informação, mas é uma coisa que acontece, então, em 

termos de segurar mesmo, de roubo de uma carga, rastreamento e monitoramento, ele é bem 

precário. Sabe assim..A cada momento vão surgindo algumas coisinhas adicionais pra 

melhorar, mas o ladrão já vai lá e descobre, já domina. Recente, há uns dois anos atrás, a 

gente está utilizando uma nova estratégia, a gente conseguiu recuperar uma carga diante dessa 

nova estratégia, que foi, por exemplo, a gente tem o veículo nosso que é cavalo e carreta e 

normalmente o rastreador é colocado só no cavalo e aí, diante de tantos roubos surgiu um 

plano b que é utilizar rastreador diferente colando um rastreador diferente, um no cavalo e 

outro na carreta, né? De marcar diferentes. Porque? Para dificultar o processo do ladrão de 

desmontar ele rapidamente. Nós tivemos um caso desse em Maringá, eles roubaram o 

conjunto, e aí o que eles fizeram, que é o normal, desengataram o cavalo na porta do cliente, 

então, assim, nosso veículo, o conjunto, chegou na porta do cliente pra fazer a entrega, o 
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cliente tinha fila de espera, o veículo ficou na rua, certo!? À noite, eles vieram e roubaram o 

veículo, porém, para o rastreamento, para o nosso pessoal de monitoramento, o veículo estava 

na porta do cliente, estava em condição ok, veículo na porta do cliente, o cliente também 

visualizando que o veículo estava na porta do cliente. O ladrão veio e o que ele fez...Ele 

roubou o caminhão, tirou o motorista em um local diferenciado, ele desengatou o conjunto, 

ele engatou o cavalo dele e deixou o cavalo próximo ao cliente e levou o motorista para um 

local afastado, e depois o que que eles fizerem? Levaram a carreta para Curitiba. No outro dia 

de manhã, isso foi à noite, no outro dia de manhã, eles soltaram o motorista e aí o motorista 

entrou em contato com a gente, com a polícia, aí nesse momento a gente acionou, né?! O 

nosso sistema de segurança, aí que a gente verificou que o cavalo estava em um endereço e a 

carreta, como ela tinha um outro rastreador diferenciado, ela estava sinalizando em outro 

local, aí a gente acionou a polícia de Curitiba ela foi até o local onde estava posicionando a 

carreta e achou a carreta com a carga, então assim...Houve um resgate por isso. Isso há dois 

anos atrás....Aí, há um ano, a gente já teve outro roubo de carga onde o cavalo e a carreta 

tinham dois rastreadores diferente e eles já usaram outra estratégia e já dominaram, o que que 

eles fizeram...Tiraram o primeiro rastreador do lugar, onde o motorista fez a parada do 

pernoite, então, ficou um rastreador lá...E o outro rastreador, eles rodaram 40 Km do local e 

desmancharam o outro rastreador, deixaram ele em outro local onde estava o motorista, aí 

abandonaram o motorista e o rastreador da carreta, então assim, em um ano eles já 

desenvolveram tecnologias para combater as estratégias que se usa, a tecnologia ela existe, ela 

inibe pra roubo sim, ajuda assim...dependendo do tipo de quadrilha...mas não é 100% de 

eficácia, não é!  

Então, pra você, as tecnologias auxiliam bem pouco na parte de segurança, mas auxiliam mais 

no processo de gestão de tempo entrega...? 

Na gestão de trabalho, sim! Para o cliente e pra nós ela é uma ferramenta fundamental, a gente 

não consegue hoje, na área de transporte, pelo menos pra nós, o nível de cliente que a gente 

atende, não se consegue fazer um trabalho de transporte sem....com qualidade, com 

performance, sem controle...não é possível pra nós pra atender o nível de cliente. Se você for 

atender um cliente pequenininho, simplesinho, mas hoje não existe isso no mercado, né? Hoje 

todo mundo quer eficácia, quer performance, quer desempenho de trabalho, e pra você ter isso 

você tem que ter....você vê hoje, hoje o próprio celular existe monitoramento que utiliza o 

WhatsApp pra fazer o monitoramento, por exemplo, precisa nem ter o rastreamento, a pessoa 

usa o próprio celular....O motorista vai passando os comandos... 

Nós falamos muito em relação a gestão estratégica de transporte, falando um pouco mais na 

parte de armazenamento e gestão do pedido, de que forma é feita a gestão estratégica disso? 

Isso é através de sistema específico para armazenamento....que se chama o WMS, não sei se 

você já ouviu falar...A gente utiliza ele....ele é nossa ferramenta principal e o que se usa de 

recurso pra isso...Em termos de IoT vamos colocar o próprio WMS e aí a gente tem leitor 

ótico, no caso pra digitação de nota. Existia, há um tempo atrás, muitos erros...Porque como o 

volume é grande de nota, existia assim muito erro na hora da pessoa digitar, então, a pessoa 

digitava CPF que a empresa tem duas, três filiais que são diferentes e a pessoa ali no 

automático digitava então emitia documentos errados. Então, o leitor ótico é uma IoT que é 

muito aplicada na parte de WMS, porque? Você fez o leitor e o índice de erro dele é zero, só 

da errado se a pessoa colocar o leitor errado, então quer dizer, ele não erra. Essa parte de 

Internet é bem aplicado.  E questão de separação de pedido, seria assim...a WMS ele é 

necessário pra você ter um feedback rápido do procedimento, então, pra onde foi a mercadoria 

pra você localizar, pra você saber as particularidades do pedido em termos de FIFO – que eles 

chamam de chelf no caso de alimentos ou outra particularidade que o produto tenha, tem que 

utilizar o WMS porque é um trabalho muito manual onde demanda muito tempo, então, você 

perdeu tempo, você perde performance, então, você tem que ter esse sistema pra você ter 
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otimização de tempo, na parte de armazenagem é assim.  

Certo! Bem na prática mesmo...Quando chega um produto pra você, qual é o processo de 

armazenamento que é feito? 

É lançado no WMS, né?! Tipo assim...Primeiro, chegou o produto, é feita uma conferência 

dele porque mesmo que ele venha de uma fábrica, por exemplo...a fábrica que manda os 

produtos, ele vem por sistema eletrônico, ela vem por esteira, não é pessoa humana que põe a 

mão na caixa, é uma esteira, certo?! Porém, é um equipamento eletrônico que faz esse 

processo, mas ele erra, certo?! Então, quando esse produto chega pra armazenagem ele é feito 

uma conferência, ele é feito primeiro uma conferência, a partir dessa conferência ele é lançado 

no sistema WMS de entrada, o sistema WMS, a partir do momento que ele é lançado, ele 

entra numa parte, o pessoal do armazenamento endereça ele para os drivers, esses 

endereçamentos retorna para o pessoal de WMS onde ele vai atualizar a posição de onde foi 

direcionado cada caixa e isso fica armazenado, então, o processo de entrada do produto se 

torna assim. Aí, quando entra um pedido, o cliente solicita, eu quero uma retirada desse 

produto, aí a gente chama de cross docking, o que acontece? A pessoa do WMS, ela vai no 

WMS, seleciona os itens a qual o cliente solicitou no pedido, certo? Aí o próprio sistema vai 

gerar um relatório e o próprio sistema também vai te sinalizar também qual é o produto que 

tem que sair primeiro porque, no caso de alimento, entra o FIFO – que o primeiro produto que 

entra, é o primeiro produto que sai, certo? Então, o próprio sistema WMS ele faz esse 

relatório pra você. Ele faz o trabalho de selecionar as datas que tem que sair primeiro e ele 

seleciona pra você aonde está o produto, aí o pessoal do armazenamento pega aquele pedido e 

ele vai na rua tal, na prateleira tal, no endereço tal e retira o produto e vai separando o produto 

pra enviar o pedido para o cliente. 

Certo! Mas aí quando chega um produto pra armazenagem, o processo de conferência é uma 

pessoa quem faz? 

Sim! Uma pessoa que faz! Uma conferência física. 

Certo! E aí, nesse produto, é posta uma etiqueta, é isso? 

Sim! 

E aí vai com um leitor de código de barras, bipa aquela etiqueta? 

Não! Nós não...Nesse processo de armazenagem a gente não está utilizando códigos de barras 

ainda. 

Certo. Mas aí como é que são registrados no sistema que, por exemplo, a geladeira amarela 

está na rua tal, como é que é feito esse controle? A pessoa coloca pra onde ela vai levar a 

mercadoria, é isso? 

Isso! É feito manual...nesse caso é feito manual. 

Entendi! E a data que chegou o produto, esses inputs são manuais? 

Tudo input manual, aham! 

Perfeito! Não existe nenhuma tecnologia, por exemplo, pra verificar o alimento tal está pra 

vencer ou a temperatura não está legal...Existe alguma tecnologia pra isso? 

Nesse caso de temperatura, não porque a gente não trabalha com esse tipo de produto. A gente 

trabalha só com produto seco e temperatura ambiente normal, sem especificação de alteração 

de temperatura, então os produtos que a gente trabalha não tem essa necessidade. Se fosse 

carne, aí sim...teria que ser ambiente refrigerado. Com relação a conferir se os produtos estão 

de acordo, é feito inventário, né? Então assim...Recebe um pedido, faz um mapeamento, a 

gente chama de mapear, mapeia o endereçamento, esse endereçamento vai para o WMS, ok! 

Aí é feito, né? Existe uma frequência, a cada 3 dias é feito um inventário, nesse inventário 

eles fazem o físico com o fiscal, faz um alinhamento, faz um confere...E se houver alguma 

divergência eles tem que localizar onde tem essa divergência, mas esse processo ainda é 

manual nosso. Esse ai a gente não tá ainda, ainda não tá...Porque a quantidade de itens hoje 

ela ainda é pequena, sabe?! Então ainda não demandou...A gente já trabalhou com etiquetas 
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digital quando a gente prestava serviço pra Ford na parte de auto-peça, aí a gente trabalhava 

com etiqueta digital, mas....hoje, atualmente, a gente não trabalha, a gente faz no manual 

porque ele tá atendendo a demanda por enquanto da maneira como está, não tem 

necessidade...porque é um custo alto isso também...Aí depende do retorno do cliente, o cliente 

não cobre esse custo, então isso é um pouco...impacta, né?! O que o cliente vai pagar e o 

serviço que você vai prestar pra ele, porque isso encarece um pouco...A etiqueta individual, 

pelo volume...Porque é um tipo de armazenagem no caso assim...Que ele tem uma 

rotatividade muito grande, então vamos falar assim....Porque o produto já vem com uma 

etiqueta eletrônica da indústria, certo?! Aí vamo colocar assim, um movimento aí de 75 mil 

caixa de bolacha, por exemplo, aí você vai gerar 75 mil etiquetas de novo num período de 15 

dias/10 dias que gira isso..Entendeu? Isso aí se você for computar em custo, isso eleva o custo 

e você teria que cobrar mais do serviço e não é uma necessidade do cliente porque já vem 

com a etiqueta eletrônica, né? 

E pra você...Em que consiste e quais são os objetivos da gestão estratégica do Transporte? 

O objetivo? É equilibrar essas variáveis...que é custo e performance, né!? 

E do pedido? 

Olha, a estratégia do pedido, é uma coisa assim que....A gente depende de demanda...Como 

não é um produto nosso, é....A gente depende da demanda do cliente, então a gente não tem 

muita estratégia quanto a isso. A gente depende da demanda, aí, de acordo com a demanda, 

você monta a estratégia. Um exemplo, né?! A armazenagem é uma coisa que oscila, então 

você depende do faturamento do cliente, como ele tá faturando para os clientes, se ele tá 

precisando de um produto ou não...Então, você montar uma estratégia de pedido, pra nós, que 

somos prestadores de serviço de armazenagem, a gente depende de uma demanda...Aí de 

acordo com a demanda a gente faz uma aplicação. 

Mas é exatamente isso....Não ao ponto de montar a estratégia, mas, como é que você faz a 

gestão dos pedidos? Qual é o verdadeiro objetivo da execução dessa gestão? 

Olha...O controle, né? Seria assim...a exatidão do controle, do que entra e do que sai e os 

endereçamentos. 

Mas, o endereçamento que você fala é saber pra onde o produto vai? Aproveitar a carga, tem 

esse... 

Não porque isso não tá vinculado ao pedido aproveitar a carga...Isso é outra coisa...Tipo 

assim, talvez o que você esteja perguntando, na parte de transporte, seria uma otimização de 

uma carga, em termos que o cliente manda o pedido, como é que eu embarcaria esse pedido? 

Eu vou utilizar 1 veículo, 2 veículos? Que tipo de veículo que eu utilizaria pra transportar? No 

caso, seria isso? 

Isso! 

Deixa eu te colocar...Essa pergunta...Em termos de pedido, isso não cabe a nós...Da maneira 

como você colocou, essa gestão de pedido ela vale pra indústria, porque? A gente é uma 

empresa de armazenamento, certo? Quem faz a gestão de pedido é o setor de vendas da 

indústria, certo? Então o que acontece...No meu armazém, eu tenho a diversidade de produtos 

que ele se aplica, e os pontos estratégicos pra ele estar perto do ponto de venda deles, certo? 

Então...Como é que ele forma o pedido? De acordo que o vendedor forma um pedido, para 

cliente A / B / C, então, de acordo que o setor de vendas forma um pedido, quando chega esse 

pedido pra nós, ele já chega pronto em termos de produto, destina o tipo de veículo que tem 

que levar a carga...Então, por exemplo, chega um pedido A, aonde nesse pedido ele tem 500 

caixas, ele vai pra Bahia, e ele vai ser colocado num caminhão pequeno, certo? E assim...E 

vem também as particularidades desse cliente, esse cliente, por exemplo, recebe mercadoria 

paletizada, então dentro do pálete tem um padrão...Por exemplo...Você tem que colocar 4 

caixas de um jeito e 5 do outro, porque se você entregar esse pedido para o cliente, ele só 

recebe nesse formato. Então, quando chega o pedido pra você, ele já vem com essa descrição 
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de particularidades. Então, cabe a nós, setor de armazenagem, ir nos drivers e pegar o produto 

que ele tá pedindo, respeitando o shelf, as datas que ele pede ou gramaturas, se for 

papel....Você vai pegar o shelf do produto, produto que ele quer, shelf que ele quer e vai 

containeizar o produto. Se ele vai receber a carga paletizada, dentro de uma regra de 

paletização, ou solto...E aí você monta a carga e coloca no veículo que é direcionado, se é um 

caminhão pequeno, se é um truck, uma carreta, se é um container de exportação, isso já vem 

determinado no pedido, então, não sei se isso esclareceu com relação ao pedido.... 

Sim, esclareceu! Mas aí quando chega esse pedido pra você, vem descrita que tem que ser 

num caminhão pequeno, não são vocês quem decidem? 

Não! Não enquanto armazenagem....Por isso que eu falei pra você, são processos 

diferentes...Quando você fala em armazenagem, é uma estratégia, quando você fala em 

transporte é outra...Por exemplo, se esse pedido vem para o setor de armazenagem, esse é o 

processo...Eu simplesmente vou no driver retirar o produto com o shelf correto, containizar da 

maneira como é o pedido, de acordo com as particularidades dele, se é paletizado, se é uma 

carga batida, se eu formo o palete com 8 caixas, 10 caixas, de acordo com a particularidade. 

Então, eu vou fazer isso como armazenagem, eu faço esse cross docking, que é essa 

montagem desse pedido chama-se cross docking, eu faço esse cross docking de acordo com o 

pedido, certo? E vou fazer o carregamento no caminhão de acordo com esse pedido que o 

cliente colocou no pedido, isso enquanto armazenagem. Enquanto como transportador, como 

transporte, se eu faço o transporte, aí a indústria vai me passar que ela tem tantas cargas pra 

embarcar, daí ela vai me dar cubagem da carga, as mesmas particularidades que passa para o 

armazenamento, ela vai passar pra mim...E eu vou formular pra ela quantos veículo eu vou 

precisar pra transportar o tanto de caixas, né? Do volume de produtos que ela quer...eu vou 

sinalizar pra ela como transporte...”Ó, pra você transportar esse pedido que você vendeu, você 

vai precisar de três carretas”. Uma cubagem de carreta de determinado tamanho.... Aí o que 

ela faz...Pós essa informação do transporte, aí ela passa o processo para setor de armazenagem 

de acordo que o transporte vai fazer. 

Mas, todo esse processo é manual? 

A montagem da carga? A montagem física da carda, sim! A montagem da distribuição em 

quantos veículos será necessário é feito pelo WMS. Porque todo o produto ele tem uma 

dimensão da caixa, com vários tipos de caixa, cada caixa tem sua cubagem, sua altura e 

largura, cada caixa ocupa um espaço físico cúbico tal, então, se você tem 30 metros cúbicos 

para embarcar, você tem que colocar num veículo que caiba essas caixas. Então, é uma 

associação que é feita de sistema. 

Aí, por exemplo, quando você fala para o sistema que tem que levar 4 tipos de caixa que 

tenha 10 metros cúbicos cada uma, o próprio sistema já fala qual veículo que tem capacidade 

pra levar àquela carga? 

Éh! Ele vai falar a cubagem, ele vai falar a cubagem...E pela cubagem, a gente determina o 

veículo... 

Você falou pra mim que as caixas não são etiquetadas, mas como é que você faz a 

identificação dessas caixas? 

Ela vem da indústria etiquetada, nós não refazemos a etiquetação novamente.  

Então você usa essa própria etiqueta pra colocar no seu sistema? 

Exatamente! 

Bom, a gente falou bastante em atividades...Mas qual é o verdadeiro objetivo de você fazer a 

gestão de tudo isso? É melhorar custos? É promover uma maior eficiência? Qual é o principal 

objetivo? 

É reduzir o custo e melhorar a performance, que é o maior desempenho. 

E pra você, quais são os principais problemas encontrados no processo de transporte, pedido e 

armazenagem? 
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Olha, no transporte...Os problemas que a gente enfrenta, são problemas de concorrência 

desleal que o lucro do transporte, devido às concorrência, ele é muito baixo. Então, hoje, na 

parte de transporte a gente tem essa deficiência nesse sentido, porque? Porque enquanto você 

tá aplicando toda uma tecnologia, por exemplo, você tem um produto rastreado, monitorado, 

um sistema WMS, com seguro de carga, com seguro de armazém, seguro de pessoal...Então 

assim, a cada item que você vai colocando em seu serviço, ele vai ter um preço, certo? 

E...Hoje, no mercado, entra concorrente que vai até o seu cliente e oferece valores irrisórios, 

só que eles não oferecem essa qualidade de serviço, e, devido a economia, custo é custo, custo 

é tanto custo pra gente quanto para o cliente, então, muitos clientes eles se sujeitam as vezes a 

não ter o monitoramento...A gente tem cliente que não exige o monitoramento porque ele tem 

uma carga barata, que tipo assim...se atrasar um dia a entrega não vai tanto impactar...Isso eu 

tô falando pra você de multinacional (...) A gente faz tantos investimentos em sistemas, em 

pessoas, não só em equipamentos, mas quanto a qualificação das pessoas para utilizar esse 

sistema porque quando você está colocando isso, você tem que qualificar as pessoas pra 

alimentar essa cadeia de informática que a gente aplica, isso tem um custo, tem um 

treinamento e aí a gente....pra nós, no transporte, a concorrência desleal dificulta muito. 

Então, pra você, falando no âmbito da organização mesmo, do interior, o principal problema 

do transporte seria o custo elevado? 

É o custo elevado, aham! O custo é elevado e o lucro é muito pequeno! O lucro é baixíssimo, 

é baixíssimo! 

E no armazenamento?  

Olha, o armazenamento, ele...assim...vamo colocar assim...Ele é um serviço assim...que não 

tem muito problema. Porque vamo colocar ali...O problema que a gente enfrenta hoje no 

armazenamento é mais de pessoas, sabe? Porque ele é um trabalho que precisa de 

comprometimento com o trabalho devido...a essa pessoa for relapsa...Porque como você 

trabalha com endereçamento....Se o palete x tem que tá no endereço x, e a pessoa por uma 

distração coloca num do lado, isso causa danos, isso causa problemas, porque você pode 

embarcar uma mercadoria errada...Então assim...Na armazenagem, a pessoa comprometida no 

trabalho, a pessoa qualificada no trabalho...E outra, o tipo de trabalho é um pouco metódico, é 

muito repetitivo, é meio mecânico...E isso acaba as pessoas dando uma dispersada porque é 

tão automático, parece que é igual, mas ele tem que ser diferente...Então, na parte de 

armazenagem, eu acredito que sejam esses os problemas. É mais de pessoas mesmo, de 

colaborador. 

E na gestão do pedido? 

No pedido, eu colocaria assim pra você que o problema que a gente encontra nele é questão 

de demanda, porque? Hoje a gente tá trabalhando num mercado que ele tem mudado de 5 à 10 

anos pra cá, de certas maneiras...Por exemplo, hoje, o pessoal tem uma demanda de 

venda...Há uns 5 anos atrás...O aumento de venda, o volume maior, girava em torno do dia 20 

ao dia 30, então, na verdade de 30 dias que você tinha no mês, você tem 10 dias, você tinha, 

10 dias de demanda alta de volume de carga, de pedido – porque os vendedores conseguem 

colocar pedidos nos clientes para faturar em 10 dias. Hoje, esse prazo diminuiu pra 5 dias, o 

que isso significa? De 30 dias que você tem no mês, você tem uma demanda baixa durante 25 

dias e nos últimos 5 dias do mês, o mundo acaba em pedidos, a demanda é altíssima. Aí o que 

acontece? Esse volume de pedido que acontece no final do mês, gera um estresse, gera um 

tumulto...tanto o pedido quanto movimentação, ele chega a causar erros...De pedido, eu acho 

que é questão de demanda reduzida pra final de mês. 

O principal problema então são os erros humanos mesmo? 

Éh, erro humano! Erro humano porque assim...Você trabalha com eletrônico, mas se o 

humano digitou errado, não funciona! Ele funciona errado do mesmo jeito..E o estresse que 

gera...Por exemplo, pra você entender...No dia à dia, nos 25 dias do mês, você tira, por 
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exemplo, uma média de 10 pedido por dia..Aí você tem um fluxo, uma demanda...Nos últimos 

5 dias do mês, de 10 por dia ele vai pra 30....Cê entendeu? Aí o que acontece, a empresa não 

consegue...mesmo que ela tenha demanda pra atender isso, ela sai fora do seu ciclo normal, 

então, em questão do pedido, esses 5 dias de demanda alta, ele causa muitos erros na empresa. 

Entendi! E você vê que isso tem impacto em transporte, na própria armazenagem? 

Sim, ele impacta em tudo! Hoje, no mercado de logística, os 5 últimos dias do mês é um 

estresse de A à Z, um estressa na indústria, porque? Porque ela tem metas para cumprir, pra 

ela vencer a meta, ela tem que fechar pedido...Então é uma pressão da indústria com os 

vendedores para eles fecharem pedidos, aí os vendedores fazem assim pedido...pedido que o 

cliente nem pediu eles fazem pedido, por exemplo....Aí, esse volume de pedido vai para a 

armazenagem que gera todo esse estresse, esse tumulto de separação de carga, conferência, 

isso gera....um processo que aumenta rapidamente, descontroladamente. Aí no transporte 

acontece a mesma coisa, aumenta a demanda de transporte e diminui...os caminhões vão para 

a porta do cliente...isso acontece com todas as empresa...Eu transporto, por exemplo, bolacha, 

leite, certo? O mesmo problema logístico de demanda, de aumento de demanda nesses últimos 

5 dias, o cliente de...A Bombril, a Campari, a Unilever, a Nestle, as outras empresas que 

entregam no mesmo cliente que eu vou tem o mesmo problema, porque? Porque todas essas 

empresas precisam ter faturamento e eles pressionam os vendedores e os vendedores tem que 

jogar pedido para os clientes, aí chega todos os transportes no mesmo dia na porta do cliente, 

aí você tem 10 caminhão na porta do cliente, e o cliente que tem uma demanda de receber 2 

caminhão por dia, todas essas indústria manda 10/20 caminhão por dia, ele vai receber? Não 

vai! Então assim, cria uma confusão nas portas de cliente. Então, o caminhão atrasa porque a 

previsão de descarga é um dia, e ele chega a ficar 1 semana na porta do cliente. Trava todo o 

processo, então, isso é uma coisa que na logística hoje é um problema geral, em todas as 

empresas. Eu não sei te dizer qual empresa hoje que não tem esse problema no final do mês... 

Entendi! E pra você, o que é IoT? 

Ah...É você poder conectar um objeto de informática à outro...Pra mim, um rastreador, um 

GPS, monitoramento, sensores...Pra mim, é essa conexão de objetos, né? Com informática... 

E o que torna a IoT diferente das outras tecnologias já disponíveis no mercado? 

Diferente...Olha...Pra mim, ela te permite gerenciar um objeto, né? Pra mim é isso, eu não 

consigo ver logística sem monitoramento, pra mim você ficaria à cegas, você não teria 

resposta imediata, você não tem otimização do produto, do veículo, não conseguiria...Pra 

mim, ela é diferente no gerenciamento, gerenciamento das coisas.  

 Perfeito! E pra você, qual é a área da organização mais beneficiada pela IoT? 

Ó...Mais beneficiada...O desempenho, né? Que ela me permite ter um melhor desempenho e 

questão de segurança também...Mesmo que não seja tanta segurança, mas ela dá 50% de 

segurança no trabalho que a gente tá fazendo e...Mais a melhor parte é o desempenho, a 

performance que ela proporciona. O maior benefício mesmo é o desempenho assim, a gente 

conseguir uma performance devido ao monitoramento que a gente faz pelo processo...É o 

maior benefício que tem.... 

Certo! E quais são os processos logísticos mais beneficiados pela IoT? 

Ai... 

Quais são os processos, transportes, armazenamento....? 

Processos vamos colocar aí...O rastreamento, o monitoramento, o sistema operacional, seria 

isso, né? 

Mas isto em qual atividade logística? Mais no transporte, no armazenamento... 

Nos dois, nos dois! Rastreamento e monitoramento mais no transporte, né? Agora, a parte 

operacional, de sistema...a armazenagem é mais a parte de sistema, operacional....Na parte de 

transporte é mais a parte de rastreamento e monitoramento...E GPS também, né? Que é outro 

equipamento que é fundamental hoje pra nós em transporte, que é o GPS.  
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Mas a gestão do pedido, é como você falou, ela é manual mesmo, né? Chega o pedido e você 

tem que imputar a informação, o gerenciamento do pedido é bem manual?   

Éh! 

Então você acaba referenciando o transporte e o armazenamento como a aplicação mais bem 

colocada à IoT, é isso? 

Sim! Pra mim é...Pro transporte ela é fundamental, ela é fundamental...Hoje eu não vejo 

transporte sem ter IoT, sem ter internet é impossível um transporte, assim, dentro de uma 

qualidade, de uma performance...Pra você ter um bom desempenho...Porque assim...A 

rastreabilidade do produto hoje num mercado que a gente tem hoje imediatista que você 

compra você quer à noite na sua casa já, então, você só consegue isso se você ter 

rastreabilidade do produto, então sem esse equipamento você não trabalha. Tanto no veículo 

que transporta, quanto no produto você ter rastreabilidade...Por exemplo na caixa, né? 

E...Hoje você coloca...seguro na carga, né? Você consegue eletrônico, ou em cargas 

específicas colocam etiquetas rastreadas... 

E pra ir um pouquinho mais a fundo...Por que você aplica IoT nos seus processos logísticos? 

Por que?...Pela mesma...Assim...Pela segurança e pra desempenhar a performance do nosso 

trabalho... 

Ok! E como/de que forma a IoT influencia no desempenho operacional do transporte? 

Do transporte é gerenciamento e seguro. Pra armazenagem é questão de otimização, de 

estatística, por exemplo....Se vai prever espaço, prever demanda de atendimento, otimizar o 

que você precisa...E questão de pedido, agilidade, né? Desempenhar agilidade na localização 

da procura do item... 

Entendi! Perfeito! E quais foram os objetivos pra você adotar a IoT?  

É assim...Há mais de 15 anos, quando começou no nosso mercado de transporte e 

armazenagem, quando entrou a Nota Fiscal Eletrônica, a IoT começou a fazer parte, né? 

Então, a cada momento, ela vai se....O próprio mercado de controle vai exigindo que você 

esteja coligado à internet, então, ela se iniciou quando entrou a NF eletrônica...a gente já, por 

exemplo, já utilizava a internet...Antes de vir a NF eletrônica, a gente já tinha o processo 

computadorizado do sistema, era simples mas já existia. Mas depois da NF eletrônica, o 

transporte mudou radicalmente, assim, com relação a desempenho que essa ferramenta 

proporcionou em termos de otimização.  

Essa ferramenta que você diz é a IoT? 

IoT, aham! Que é o principal que é o rastreamento, né!? O rastreamento e o 

monitoramento...é...Um exemplo, quando você não tinha essa ferramenta, você não 

conseguia, por exemplo, que o cliente, por exemplo...a gente tem várias bases de 

carregamento...A Unilever, por exemplo, eu tenho base pra carregar pra Unilever em Pouso 

Alegre, eu tenho base de carregamento em Indaiatuba e tenho base em Louveira, é....Com a 

ferramenta rastreamento e monitoramento, o cliente me pede, por exemplo, “olha, eu preciso 

de um veículo em Pouso Alegre”, certo? Vamos colocar, se você tem 100 veículos, 100 

veículos, claro que você tem uma base que 20 tá em São Paulo, 20 tá em Londrina, 20 tá em 

Minas, 20 tá no Mato Grosso, tal tal...Você tem, assim, que eles tão nessas rotas 

diferenciadas, porém, o cliente acabou de pedir que quer um caminhão em Pouso...Você teria 

que ligar para o motorista, antigamente você teria que ligar para o e falar, “motorista, onde 

você tá”? “, “Fulano, onde você tá”? Você teria que fazer 10 ligações para localizar onde esse 

motorista está naquele momento real, pra verificar qual estaria mais próximo pra você 

direcionar ele para o cliente, enquanto que hoje, com essa ferramenta, né? Que a gente 

utiliza...Você olhou pra tela, ele vai posicionando de segundo em segundo onde o veículo 

está, então, você abriu a tela você sabe, então você simplesmente vai lá e aciona o veículo em 

tempo real, imediato para o cliente, então, isso é uma das evoluções, assim, que otimiza 

demais! O tempo, a habilidade, e onde entra a performance. 
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Ótimo. Eu tenho até duas perguntas em relação a isso: Quando o cliente fala pra você que 

quer o caminhão tal hora em Pouso, você vai lá no rastreador e identifica qual é o caminhão 

mais próximo daquela localização, né? 

Correto!  

Você ainda precisa ligar para o motorista para falar que ele precisa ir pra Pouso ou o 

caminhão já recebe uma notificação que ele tem que ir pra lá? 

Ele recebe...Mas a gente ainda..A gente faz o contato via phone pra certificar...Porque em 

termos de Brasil, a gente tem ainda dificuldade das pessoas atuarem 100% com equipamento 

informatizado, então, existe falha humana...Então, por exemplo, você manda a mensagem, 

você vê que o caminhão recebeu, mas, por exemplo, o caminhão estava no posto, parado no 

pátio, e o motorista estava lá dentro do restaurante – ele não viu o teclado, entendeu? Então, a 

gente ainda, a gente faz o contato telefônico; ou então, manda mensagem via rastreador 

mesmo, via teclado, e espera a resposta dele. Mas não simplesmente deixa por conta, mandou, 

tá feito. Não! A gente faz a certificação. A gente precisa dessa certificação porque um dos 

problemas que a gente tem com nossa cultura brasileira, por exemplo, eu falo pra você porque 

a gente trabalha, olha, com rastreamento de veículo, a gente trabalha há mais de 20 anos, que 

nossos veículos são rastreados, pra você ter uma ideia. E hoje, a gente tem motorista que tem 

resistência com rastreador, pra eles, o rastreamento, é algo que incomoda eles, né? Tem 

motorista que não gosta; é incômodo pra eles, é uma invasão da privacidade deles...É como se 

tivesse um “Big Brother” dentro do caminhão deles, eles tem preconceito contra o 

rastreamento, porque o rastreamento ele exige, por exemplo...ele...ele tem que parar, ele tem 

que mandar mensagem, se ele vai almoçar, se ele vai fazer uma parada eventual...Se ele 

vai....Cada coisa que ele vai fazer, ele tem que reportar ao rastreador, e isso incomoda eles, 

entendeu? Existe uma resistência entre colaborador com o equipamento. Por isso que devido a 

esse detalhe, a gente faz a certificação do comando. 

E esse computador, quando você identifica que o cliente pediu para você estar em 

determinada cidade, quem escreve no computador para o motorista? É uma pessoa que fica 

responsável?  

O pessoal do monitoramento normalmente... 

Que é àquela empresa que você me falou? 

Isso! Inclusive, por exemplo, eles tem até um relatório que chama “checklist”, certo? Por 

exemplo, eu tenho uma carga agora, eu vou mandar um veículo pra Pouso Alegre fazer um 

carregamento, certo? Então eu vou passar um comando para o monitoramento e vou 

identificar que o veículo tal, motorista tal, ele vai pra tal empresa coletar, certo? Com destino 

a tal lugar, ok. Aí o que que ele faz...O pessoal do monitoramento, eles entram em contato 

com o motorista e faz um checklist obrigatório, que é...eles vão fazer um teste se o rastreador 

tá ligando/desligando, se tá mandando comando, se tá funcionando, assim....tipo uns 10 itens 

lá que são obrigatórios estar funcionando, ele faz esse checklist e daí já á o comando dado 

para o motorista. Porque assim, isso hoje no mercado também, ele tá coligado com o item de 

segurança, de seguro de carga, por exemplo. Tem cliente que para você fazer o transporte da 

carga dele, é exigência que o veículo seja rastreado e monitorado, além de ser monitorado, 

tem que ser monitorado por empresa credenciada à seguradora deles, por que? Porque uma 

empresa credenciada, ela vai validar esse procedimento de checklist, entendeu? Pra ver se 

realmente o equipamento está funcionando alerta, que é...Os itens obrigatórios que tem que ter 

pra transportar àquela mercadoria de risco, né? Então, é uma coisa que hoje o próprio cliente 

que, dependendo do produto que ele transporta, o risco que é, o valor do produto, o índice de 

roubo que existe dentro daquele produto, né? As particularidades que tem...Existe a própria 

exigência deles pra fazer esses comandos também.  

Entendi! Por um momento você falou de estratégia de armazenamento, por exemplo...O 

posicionamento estratégico de cada armazém...Isso quem decide são os clientes? 
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São, são os clientes porque ele fabrica o produto, certo? Ele que faz a venda do produto, no 

caso o setor de armazenamento, ele tem a estratégia assim....A mercadoria está no armazém 

porque a fábrica tá com excesso de produto, não tem espaço físico pra colocar àquele produto, 

aí ela precisa de um armazenamento extra, então ela manda para terceirizado, que somos nós, 

para armazenar, certo? Ou então pelo ponto estratégico, certo? Por exemplo a bolacha...A 

gente armazena a bolacha, a fábrica de bolacha é em Marília, certo? O nosso setor de 

armazenamento de bolacha é em São Paulo, em Araçariguama, certo?  Araçariguama ele tá 10 

KM de Barueri, do centro de São Paulo 30 Km, certo? Aí, o vendedor fechou o pedido em 

Marília...Em vez de carregar a carga em Marilia, rodar trezentos e poucos quilômetros até 

chegar no cliente, o produto já tá 30Km do cliente, entendeu? Aí eles acionam então o ponto 

estratégico do armazém nesse sentido também. 

Entendi. Mas aí, quem vê “ah, esse armazém está mais próximo do cliente e tal...”? Quem vê 

isso é o cliente, não vocês? 

Não! É o cliente! 

E pra você, quais são os principais desafios da IoT enfrentados pela empresa? Uma você falou 

que é a resistência das pessoas, né? 

Isso...E o outro é assim...O comprometimento mesmo devido ser um serviço meio que 

mecânico, né? A pessoa fica meio..Então, ela dispersa um pouco...Digita a mesma coisa 

várias vezes ao dia, seis horas por dia..Então, isso aí é um pouco...Eu acredito que seja um 

pouco comprometedor assim...A parte humana, né? A parte humana. 

E você acha importante avaliar o desempenho operacional logístico? 

Sim! A gente trabalha 24 horas sobre controle de monitoramento de todo o trabalho, porque 

precisa de produção, precisa diminuir custo, precisa melhorar faturamento, precisa melhorar 

lucro, então, tudo tem que ser monitorado, quantos serviços fez, é tudo mensurado, quando 

tempo demorou pra fazer isso, qual seria a melhor maneira pra isso....Otimizar mais de como 

tá sendo feito, o que poderia ser feito, né? Então, isso é constante. Isso é constante! 

E sua empresa avalia o desempenho operacional logístico? E como avalia? 

Através de dados né? De estatística...A gente faz estatística dos dados, como eu te falei....Vai 

anotando quanto tempo você demorou para separar um pedido, quanto tempo você demorou 

pra descarregar um veículo, quanto tempo você demorou pra carregar, aí você avalia porquê 

demorou aquele tempo, o que poderia ser feito pra ele...melhorar...Porque acontece erro, 

porque errou, o que causou o erro. A gente é tudo mensurado, essa questão, né? Porque uma 

entrega no dia 10 o motorista vai lá e em 1 hora faz a entrega, porque que dia 29 ele demora 2 

dias para fazer a entrega, né? Então assim...é tudo mensurando...Porque que tal dia na semana 

o veículo vai de Araçariguama ao centro de São Paulo em tantas horas, porque de sexta feira e 

véspera de feriado ele demora mais, porque que no horário tal ele tem um desempenho e em 

certo horário não, tudo é mensurado porque esses detalhes, você avaliando ele, você melhora 

o seu custo, né? Você, melhorando o seu custo, você vai ter uma maior lucratividade, vai ter 

um melhor desempenho do trabalho também.  

E...O processo de transporte que você falou...Por que demorou x horas pra entregar em tal dia 

e depois demorou x+1, os dados são gerados por meio daquele monitoramento? 

Uhum! É...Aham...Isso! 

E essas análises, são feitas por uma pessoa ou são feitas automaticamente? 

Não, não! Isso é gerencial, pessoas! Você só capta os dados que são feitos os lançamentos 

diários e aí depois avalia o desempenho através de um gerencial. 

Entendi! E os outros processos que não tem IoT monitorando é o olhar das próprias pessoas 

mesmo? 

Uhum! Sim! 

Perfeito! E quais são os indicadores de desempenho mais importante do processamento do 

pedido, armazenamento e transporte? 
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É....Pra mim, no transporte é o tempo de entrega, ele impacta muito pra gente, no transporte. 

Na armazenagem é a....como que eu diria pra você na armazenagem....é o....a otimização do 

produto...Na alocação do produto na armazenagem e no pedido, é....No pedido....A previsão, 

né? 

Você falou que no transporte é o tempo...O tempo porque está relacionado a custo, é isso? 

Sim! Porque se eu ficar com um veículo dois dias, é...Isso daí impacta no custo, né? Porque 

um veículo parado dois dias, ele teria que tá produzindo, porque, por exemplo, é...Um frete, 

né? Se eu cobro 2.000 para o veículo fazer uma entrega de Araçariguama à Barueri, certo? 

Que é uma distância de 30Km, que normalmente ele vai lá em 1 hora e entrega, se eu ficar 2 

dias parado eu perco dois faturamentos... 

E pra você, A IoT ajuda nesse desempenho operacional da logística?  

100%.  

E de que forma, quais são as formas? 

Na forma gerencial, né? Que seria o monitoramento...Gerencial...Pra mim, ela é um 

gerenciador do objeto. 

E quais foram as mudanças que ocorreu no gerenciamento estratégico da logística após a 

adoção da IoT? 

A otimização. Diminui-se o tempo de serviço e habilidade, né? Melhorou a performance. Vou 

te mostrar como é que melhora a performance...Por exemplo, se você não tem um veículo 

monitorado, você carregou ele hoje pra ele tá meio dia na porta do cliente, certo? Ele não tem 

monitoramento. Você carregou ele ok, aí amanhã até meio dia, se você não tem uma 

visibilidade dele, você não sabe se ele vai chegar meio dia, se ele já chegou ou quando ele vai 

chegar. Aí cê teria que acionar um telefone, fazer um contato, aí o motorista tá sem celular, o 

motorista tá sem área de serviço, aí você não consegue ter essa visibilidade. Com o 

monitoramento, com o rastreamento, com o veículo rastreado, você olha no sistema e você 

veja que ele tá...Porque o rastreamento, ele te posiciona de 3 em 3 minutos onde o veículo tá, 

então, você, por exemplo, 8 horas da manhã você abre seu computador você ali, olha para o 

veículo que tem uma programação de tá meio dia, bom...8 horas da manhã ele tá a 10 Km da 

entrega, tá em trânsito normal, não tá parado, tá em movimento, então, você considera que tá 

tudo ok para entrega. Se você ver que ele tá a uma distância de 100 Km da entrega e o veículo 

tá parado, aí você tem uma ação sobre esse veículo, você vai entrar em contato com o 

motorista, você vai deslocar alguém pra àquele local onde tá sinalizando que o veículo tá para 

ver o que tá acontecendo, você vai entrar em contato com o cliente “olha, o veículo teve um 

problema mecânico, é...ele ia chegar meio dia, vai chegar uma hora...” Entendeu? Você tem 

uma ação sobre esse produto que você vai entregar, então, essa diferença de você ter a 

visibilidade e não ter. Você tem ação sobre ela, então ela gerencia pra você, ela te 

dá...elementos pra você operar numa gestão.  

Perfeito! E pra você, sem a aplicação da IoT, o desempenho operacional logístico seria o 

mesmo? 

Não! De forma alguma!  

Ok! 

 

Nome do entrevistado (opcional): G3 

 

Função (Diretor Comercial, Gerente de Logística, etc.): 

Gerente de Novos Negócios (Logística) 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.):  

Matemática 

Tempo na função:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (X) acima de 5 anos 

Tempo na empresa:  (X) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 
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Telefone para contato (opcional):  

(        ) _________________-____________________ 

Nome da Empresa: 

 

Ramo de Atividade: (Transporte aéreo, Armazenagem, Varejista, etc.) 

Prestação de serviços logísticos – Transporte / Armazenagem. 

Linha de produto (Passageiros, cargas vivas, cargas sólidas, etc.): 

Mercadorias em geral. 

Principais clientes (opcional): 

Johnson & Johnson, Sabó, Adidas, Furukawa, Reckitt & Benckiser, Aché, Sanofi. 

 

Município:  São Paulo 

UF:  SP 

Tempo no mercado: (  ) até 2 anos  (  ) entre 2 e 5 anos   (X) acima de 5 anos 

Número de empregados da empresa em 2017 – 2018 (classificação FIESP): 

(  ) Micro: com até 19 empregados              (  ) Pequena: de 20 a 99 empregados 

(  ) Média: 100 a 499 empregados               (X) Grande: mais de 500 empregados 

Faturamento anual da empresa em 2017-2018 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões  

(  ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões  

(X) acima de R$ 300,0 milhões  

Emprega a Internet das Coisas em qual(is) processo(s) logístico(s)? 

(X) Estoque/Armazenagem (  ) Transporte (  ) Outro(s):______________ 

Desde quando? 

(X) Menos de 1 ano (  ) entre 1 e 3 anos      (  ) acima de 3 anos    

A Internet das Coisas conta com: 

(X) Componentes físicos (parte elétrica e mecânica). 

(X) Componentes inteligentes (sensores). 

(X) Conectividade dos componentes (antenas, redes, etc.) 

Plataformas IoT utilizadas na empresa: 

(  ) Azure IoT Suite (Microsoft) 

(  ) Watson (IBM) 

(  ) AWS (Amazon) 

(  ) Oracle IoT 

(  ) Kaa IoT 

Outra(s): Não tenho conhecimento. 

 

A plataforma é: (X) Privada (  ) Pública 

 

 

 

 

Bom...Eu queria saber de você se eu posso gravar nossa conversa para depois colocar no 

trabalho... 

Pode, pode! Sem problema! 

Beleza, então. Eu vi aqui que você preencheu a fichinha que eu te mandei...o emprego da IoT, 

em qual processo logístico você aplica hoje? 

Então, é uma coisa até interessante porque hoje, assim, a gente não tá aplicando diretamente 

nada em processos operacionais, né? O que a gente tem...na verdade assim...o que eu te falei 
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lá nas mensagens foi o seguinte: a gente utiliza para monitoramento de temperatura e assim...é 

uma aplicação que ela não é exatamente utilizando IoT, mas ela usa alguns conceitos, alguns 

princípios. Então é uma operação que eu preciso fazer monitoramento de temperatura porque 

são embalagens térmicas, né? Que você tem que fazer....coloca esse produto coloca dentro de 

uma embalagem para ser enviado para o cliente. E você tem um tempo que essa embalagem 

segura essa temperatura necessária. Então, tanto no depósito quanto no transporte até o 

destino, tem uma...a gente tem uns tags, sensores e tudo mais que eles vão medindo isso e 

você consegue acessar a qualquer momento, ele vai te dando informação, você configura 

né...ele vai te dando informação em x tempo ou você acessa ele pra entender como é que tá 

pra fazer a medição, como é que tá a temperatura, se teve algum tipo de problema...E ele tem 

os alarmes, né? Os alarmes eles indicam o intervalo de temperatura que o produto pode estar e 

se ele sair desse intervalo ele gera um alarme e te avisa a qualquer hora. Então, assim, 

grosseiramente falando, é uma aplicação que a gente tem hoje e que de certa forma usa alguns 

conceitos dali. Fora isso, a gente vem conversando com alguns fornecedores, e que tem aí 

algumas aplicações, ferramentas que podem ser usadas, inclusive depois se você quiser eu 

posso passar o contato deles, que eu acho que é bem legal que eles tem bastante cases que já 

vem aplicando em outros locais...eles podem te dar mais detalhe. Mas, por exemplo, uma 

coisa que a gente começou a conversar com eles, mas a gente não aplicou ainda, mas nós 

vamos aplicar...É questão de posicionamento, né? Então, por exemplo, a gente tem um 

sistema hoje WMS que ele te dá dentro do seu coletor de dados....você e um operador, você 

tem um login e uma senha e a partir daí ele tá te monitorando, só que na verdade ele é 

estanque, você vai dando os comandos, ele vai fazendo as leituras...e indica as próximas 

tarefas que você vai fazer. Um conceito aí de IoT que a gente tá pensando ainda pra ver como 

que a gente coloca é em termos de funcionamento de casa operador dentro do depósito para 

facilitar a definição dessa próxima tarefa. Por exemplo, ele tá fazendo um picking, né? Ele 

terminou o picking, esse picking ele terminou na rua x do depósito...usando essa questão de 

posicionamento, o WMS poderia facilitar a próxima tarefa para ele fazer considerando onde 

ele está, ou seja, a próxima tarefa evite de andar mais do que você necessita para fazer a 

próxima tarefa. É...Não sei se eu estou sendo claro...Mas é um conceito que a gente está 

começando a discutir pra aplicar na operação.  

Certo! Então, hoje, você aplica a IoT no armazenamento/estocagem, apenas? 

É, basicamente nesse monitoramento que eu te falei aí...Única ferramenta de aplicação que 

agente tá usando efetivamente e essa outra que eu te disse, a gente começou a discutir com os 

fornecedores e vamos passar a desenvolver isso dentro da operação.  

E há quanto tempo você está aplicando isso? 

Essa do monitoramento tem alguns meses, cara....Deve ter começado lá pra outubro/setembro 

do ano passado, mais ou menos isso.  

E qual é a plataforma, você sabe? 

Ah, não sei Yan. Eu posso levantar pra você, mas tecnicamente eu não sei te dizer qual é a 

plataforma não...Preciso buscar essa informação... 

Beleza! E pra você, existe relação entre a estratégia geral da organização e a estratégia 

logística? 

Ela é direta, né...Porque a razão de ser ela é o serviço logístico, então, pra nós, a estratégia é 

fundamental que ela leve em consideração uma estratégia logística...É primordial isso. 

Mas, pra você, a empresa ela decide uma estratégia e a logística vai desempenhar àquela 

estratégia definida pela organização?  

Não sei se eu entendi a pergunta..Repete.... 

Pra você, a empresa ela decide uma estratégia, ela monta uma estratégia, e a logística segue 

àquilo ou não? 

Depende um pouco! Tem...Normalmente, sim cara...é como eu te falei...a gente tem uma...a 
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gente vive da logística, é nossa razão de ser....Então, por exemplo, estratégia de transporte que 

a gente tem...a gente hoje tem uma malha de transporte bastante robusta no Brasil, uma das 

maiores do Brasil em termos de malhas. É...Então, assim, pensando na estratégia o que o 

pessoal, um exemplo...uma das coisas que a gente define é quais são as principais rotas que a 

gente vai estabelecer dento da malha, tá? E a partir daí...Isso tem ser seguido. Vou dar um 

exemplo...A maior origem de carga é São Paulo, ou seja, São Paulo é um estado exportador, 

então sai muita carga de São Paulo pra ir para outros estados e aí nós temos vários hubs 

regionais de apoio, então, o que a gente faz, outra questão estratégia...Todas as longas 

distâncias, então, basicamente, eu tenho uma perna longa distância de uma filial próxima do 

destino que eu tenho das minhas cargas e a partir dessa filial eu saio com caminhões menores 

para as entregas finais, então, tenho basicamente duas pernas: Long hall e o last mile. O long 

hall a gente tanta consolidar o máximo os caminhões que a gente tá levando, pra poder 

realmente otimizar custo, então, essas malhas e essas rotas são definidas em função disso, 

então, em cima de todo o volume de carga que a gente tem em mãos, a gente determina quais 

são os principais hubs que vão ser os hubs de passagem para o destino final das cargas, e aí eu 

vou dar um exemplo: no nosso caso, como eu te falei, São Paulo é um hub um dos principais 

de origem, né? Aí nós temos, por exemplo, Feira de Santana que é um hub grande também 

que ele recebe muita carga de São Paulo e a gente faz de lá o transbordo para muitas regiões 

do Nordeste, então assim, pode ser que estrategicamente isso mude ao longo do tempo, 

depende cm tá o perfil da nossa carga, o perfil de nossos clientes. Então, uma vez definido 

isso, nós temos que, necessariamente, seguir isso, que é onde nós vamos colocar os hubs 

principais em termos de recurso, em termos de espaço e produtividade, então, mudar isso vai 

precisar ter uma avaliação estratégica diferente, né? E um motivo né...Ou seja..Pô, Feira de 

Santana não é mais, eu vou mudar pra Recife, por exemplo..Tem que ter motivo, tem que ter 

plano... 

Esse hub que você fala é como se fosse um armazenamento mesmo? 

Não chega ser armazenamento, esse exemplo que eu te dei ele é um hub que a gente chama de 

cross docking, ele é uma passagem de carga, mas eu preciso dele pra consolidar a carga na 

origem e chegar até a ponta mais próxima do meu cliente final, então, é transporte...A parte de 

armazenagem, a gente trabalha um pouquinho diferente, eu tenho alguns hubs que estão mais 

próximos de São Paulo porque a demande de armazenagem dos clientes é muito maior aqui 

em São Paulo e a estratégia ela é um pouco em cima dos projetos que a gente trabalha, então 

ela vai se adaptando em relação ao que a gente tem de oportunidade na mão, então por 

exemplo, né...a tem...sei lá...um cliente na área de consumo com um movimento gigante e ele 

precisa de um hub de armazenagem na região metropolitana de São Paulo...Assim...Se eu 

tenho esse hub para oferecer, ótimo, tá dentro do meu portfólio, eu vou encaixar nisso...Se eu 

não tenho, eu vou ter que gerar uma solução para esse cliente, que pode ser...ir para um site 

novo ,que a gente vai alugar, fazer todo um processo ou até declinar né...”Meu, não tenho 

condição de fazer esse projeto pra você porque esse hub não existe”. Aí depende de outras 

coisas, que aí entra um pouquinho de estratégia também, aí nós vamos falar o seguinte: que 

tipo de projeto nós vamos caçar, nós vamos ir atrás...E aí passa por tamanho de projeto, que 

envolve movimentação, armazenagem, tipo de cliente/seguimento de atuação desse cliente e 

canal de distribuição, localização e entre outras coisas menores, mas essas são as principais de 

armazenagem. A estratégia de armazenagem decide o que que a gente...Pra quem que a gente 

vai vender e aí o como a gente determina através de ações, de ataque no mercado, né? Mas a 

exemplo de estratégia na armazenagem, ela vai migrando em função de uma necessidade 

específica de cliente. Um outro exemplo pode ser de um cliente que nós já temos operação e 

que ele quer ter um hub estratégico no Nordeste, pra avançar estoque, por exemplo, então isso 

muda um pouquinho, né? Tô dando um exemplo, não tô dizendo que nós tivemos essa decisão 

estratégica...Mas imagina assim...Nordeste eu não quero atacar, imagina que foi essa a 
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definição...Mas aí vem um ciente importante, e fala que quer ter esse estoque avançado lá, a 

gente pode redefinir isso e falar “não, tá bom! Por conta desse cliente a gente vai estabelecer 

um hub no Nordeste”...e a parti daí, podemos até mudar a estratégia de ataque na região. A 

partir de uma âncora, tendo uma âncora, eu consigo trabalhar novos negócios nessa região 

também. 

Entendi! E pra você, quais são as principais atividades logísticas? Por que? 

Bom...Cara....Logística é bem ampla pra mim...Ela envolve todo e qualquer tipo de 

transformação desse produto ao longo da cadeia, então desde você fabricar uma matéria prima 

aonde quer que seja no mundo, né? Transportar isso para uma fábrica, transformar isso em um 

produto acabado, levar até um CD, desse CD você tem aí a tua logística de distribuição, né? 

Então assim....Difícil dizer o que é mais importante, um é mais importante do que o outro...Eu 

acho que tudo é mais ou menos igualmente importante, né? Mas do ponto de vista de 

mercado, eu diria que a ponta final, né? Que seria a armazenagem do produto final acabado e 

a distribuição para o cliente eu diria que são cruciais porque você aí tem o seu cliente final 

recebendo a tua mercadoria, ou seja, é hora da verdade, né? Tudo que você fez lá trás, 

fabricou direito ou não, teve seus insumos na hora certa, no momento certo, mandou pro CD, 

regularizou estoque, fez o picking de forma produtiva e tal... A hora que expediu, que vai 

chegar no teu cliente é a hora da verdade, onde tudo vai valer à pena, então assim, olhando pra 

cadeia eu não vejo grandes diferenças, mas pensando no cliente, a ponta final é o mais 

importante, é onde você tem que ter maior confiabilidade do que você prometeu...Então sei lá, 

você faz uma compra, você tem um prazo, cê tem uma qualidade pra ofertar, preço, e assim 

por diante...Então, tudo isso faz parte da linha final do negócio aí, pra mim é onde tá o 

segredo. 

Entendo! E qual é a mais desafiadora para executar a gestão? 

Normalmente é a parte da distribuição.  

Seria o transporte então? 

Sim, o transporte. Porque cada vez mais a gente vai se deparando com clientes mais 

eficientes, então, quer seja na composição do pedido dele, que muitas vezes você pra facilitar 

seu processo logístico você conseguia colocar na cabeça dele fazer um pedido mais 

consolidado....Hoje, menos o cliente aceita isso...O cliente quer aquele estoque mínimo 

necessário pra ele rodar a operação dele, então cada vez mais o pedido está quebrado e a 

exigência de entrega está mais forte, ou seja, o horário de entrega, agendamento, janela de 

entrega, quero receber esses produtos numa determinada, num determinado tipo de 

condicionamento...Num padrão...Pra você tá indo pro e-commerce, pessoa física, é pior 

ainda....Estabelecer um horário que ele vai estar em casa para receber àquele produto, e assim 

por diante....Então, cada vez mais o estoque e a distribuição tá tendo que se virar pra atender 

demandas de clientes que vão acontecendo... 

Entendi! E pra você, o que é gestão estratégica da logística? 

Éh...Depende um pouco do teu foco....Como eu te falei, se a gente fala de armazenagem, 

gestão estratégica é justamente saber exatamente o que, pra quem e como você vai atuar...só 

que de uma forma...como eu te falei, ela tem uma maleabilidade melhor porque no momento 

que você começa a captar as oportunidades com seus clientes, você pode se deparar com 

coisas novas e que se te interessarem, você vai ter que dirigir diferente a tua estratégia, né? 

Quando você fala de transportes, eu vejo que é um pouco mais rígido, pegando nossa 

experiência aqui, porque já existe uma malha bastante forte definida e que se você desvia 

muito dessa malha a tendência de perder dinheiro é muito alta...Então, pra mim, é uma coisa 

assim...No transporte você tem que determinar e seguir exatamente àquilo. Na armazenagem, 

você determina o seu caminho, mas esse caminho é muito mais maleável. Então, os dois são 

importante, mas você tem que tá....O segredo está em quã rígido você vai ser em cada uma 

das suas...do teu caminho, né? De como você aplica essa estratégia na prática.  
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E pra você, qual é o verdadeiro objetivo em executar a gestão estratégica da logística? 

Ah, eu....Eu vejo que uma gestão bem feita vai otimizar o seu resultado. Então, pra mim, 

diretamente proporcional, né? Por isso que é bem difícil você ter essa rigidez, essa coisa 

toda...Essa disciplina, pra mim, é o grande, é a chave pra você otimizar o seu resultado no 

final, né? Então, tem que ter disciplina e ao mesmo tempo ter a flexibilidade pra mudar 

quando for necessário e quando você ver que vai ter um ganho significativo.  

Quando você fala em otimizar resultado, é só redução de custo ou não? 

Não necessariamente. Pode ser redução de custo como pode ser melhoria de SLA, por 

exemplo. Então, assim, pegando o exemplo da consolidação de carga, se a gente consegue 

determinar essa divisão de rota de uma forma eficiente e condizentes com a realidade, 

naturalmente você vai ter uma ocupação melhor do teu veículo, né? Então você vai trazer 

redução de custo relativo pra tua operação e você vai naturalmente gerar um SLA melhor para 

o destino final porque cê vai ter frequência e vai ter volume, então, não tem aquele risco de 

repente de falar “puta, vou segurar essa carga hoje porque ela tá 50% da ocupação do veículo, 

vou esperar pra encher amanhã”. Perdeu 1 dia, né? E esse 1 dia você não recupera 

mais...Então, tendo essa definição muito clara e muito assertiva, o resultado vem quase que 

por osmose, natural...Então vai otimizar custo e vai trazer um resultado muito melhor pra 

operação. O cliente vai se sentir muito mais satisfeito...O produto vai tá chegando antes na 

casa dele. 

Entendi! E...sua empresa executa a gestão estratégica da logística? De que forma? 

Eu acho que sim...A gente executa sim...A gente fez...Eu, particularmente, eu tô mais focado 

na área de armazenagem, então, a gente fez um trabalho de definir a estratégia, né? E a gente 

vai acompanhando esse movimento ao longo do ano, com é que isso tá...As vezes eu recebo 

uma oportunidade, por exemplo, e a gente discuti se vamos fazer ou não, e toda essa discussão 

está calcada na nossa estratégia, então sei lá...Tem um projeto do cliente x que é muito 

pequeno, que taria fora do nosso portfólio pra gente entrar aí no projeto, mas sei lá....O cliente 

é um cliente global da gente, ele tem um potencial de crescimento grande, enfim...tem aí 

alguém lá fora que está trabalhando num projeto muito maior e que de repente sai fora aqui 

porque poderia gerar um problema político....Então, esse argumentos nos dão subsídios para 

definir se vamos ou não vamos nesse projeto. Eu encaro isso como gerenciamento estratégico, 

porque a gente tá definindo se mantém o que a gente definiu como estratégico ou vamo ter 

uma flexibilidade em alguns casos. 

Certo! Pensando agora em transporte, armazenagem, gestão do pedido...De que forma vocês 

executam essa gestão?   

Bom...Vamos lá...Eu vou falar um pouquinho de armazenagem....É...É um pouco reativo, né? 

Porque quando você fala em gestão de pedido, quem gera isso, na prática, é o meu cliente. 

Então, pra nós, o que a gente trabalha é o seguinte...A gente tenta definir com esse cliente, por 

exemplo...horários de corte...O que significa isso? Ele vai captando pedido ao longo do dia e 

no final do dia, digamos assim, ele faz um corte e gera um arquivo pra gente, então, essa é 

uma forma de pegar tudo que ele tem desse período e faço uma otimização da minha 

operação, ou seja, quanto mais informação eu tiver na minha mão, mais otimizado eu posso 

ser na minha busca pelos produtos para fazer o picking e expedição. Essa gestão é feita é feita 

a quatro mãos, né? E é um exemplo né...de como a gente vai aplicar isso na prática no dia a 

dia dos clientes e tem outros clientes que dependendo da situação ele fala, “não cara...todos os 

pedidos que caírem, você tem que captar ele e sair fazendo a separação, então, é a pior forma 

do ponto de vista de produtividade, mas pode ser a melhor porque eu vou ter pedidos saindo 

ao longo do dia e, como eu falei, essa é a melhor situação para aquele cliente, e aí o exemplo é 

o e-commerce, né? Por exemplo, o cara coloca o pedido, a gente vai estabelecer uma SLA 

com o cliente, então tá bom, o que você colocar até às 10 da manhã eu vou expedir até 1 da 

tarde...Então...O que a gente faz na prática é que todo o pedido que vai caindo, a gente vai 
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colocando ele no circuito pra gente não perder tempo de execução, se fosse segurar tudo isso 

para retirar tudo de uma vez, entendeu? Então, por um lado ele prejudica a produtividade, por 

outro lado ele otimiza o atendimento, o atendimento ao cliente final...Então é bem variada a 

coisa, é difícil de falar uma coisa fixa assim...Mas, tô tentando dar alguns exemplo pra ver 

como a coisa flutua, né? 

Certo! Mas essa montagem a quatro mãos que você falou, tem algum sistema pra auxiliar ou 

são e-mails, planilhas? 

Tem! Essa questão da gestão dos pedidos, o WMS ajuda bastante. Porque ele vai 

classificar...Vou dar um exemplo ótimo...Sei lá...Que a gente recebe sei lá....faz o corte uma 

vez por dia, vai ter lá 200 pedidos desse cliente...Tem grande chance de dentro desses 200 

pedidos eu ter mais de 1 pedido para o mesmo cliente, então o que o WMS faz? Ele já ajunta 

isso aí. Ele já vai consolidar esses 2 pedidos numa lista de picking única porque esse produto 

vai para o mesmo cliente lá na ponta, né....Outra coisa que ele faz também...Otimiza trajetos, 

então ele tem lá os produtos endereçados ao longo do depósito, então ele vai pegar 

determinados pedidos que você vai montar lá e vai te fazer um trajeto de picking para evitar 

que o operador ande em círculos lá, né...Ou ande em zig zag...Ele vai fazer uma rotina lógica 

para o cara só ir andando pra frente, pegando produto e no final disso ele tá com o picking 

pronto, né? Outra coisa que ele pode fazer, aí já entra um pouquinho da inteligência do 

transporte né...do TMS...é montar roteiro de carga, ou seja, esses 200 pedidos que eu dei de 

exemplo, imagina que 50 vão ser entregues na região Nordeste, que é uma malha que eu tenho 

de transporte – ele pode juntar isso num roteiro e otimizar a baixa disso, do estoque para 

aumentar a minha produtividade. Aí no final isso tá sendo carregado e vai tudo junto para uma 

região única e lá na ponta o time de transporte faz a separação das caixas para o destino 

final....Aí, dependendo da região final de entrega. Então assim, tem bastante ferramenta que a 

gente usa pra ajudar nesse processo. 

Entendi! Àquele impacto em produtividade que você falou, seria pequenas cargas que 

inviabilizariam o processo, teriam custos maiores...seria isso? 

Éh!..Éh...Ele realmente ficaria mais caro...Porque assim, quanto mais consolidado eu 

trabalhar, mais produtivo eu sou. Então, assim, o que a gente busca na armazenagem é 

assim...é uma vertente né...onde eu sou mais produtivo – quando eu vou fazer um picking, por 

exemplo, e trago um maior número de caixas desse picking. É basicamente o seguinte: se eu 

for buscar o objetivo de produtividade, eu vou fazer o máximo de picking, de pallet 

possível...Porque eu vou com uma empilhadeira, pego uma pallet levo na área de expedição e 

tá pronto....Ao passo que outros tipos de operação cê tem quem pegar caixa à caixa, por 

exemplo. Por exemplo, cê tem...Por exemplo, cê vai buscar a caixa, então cê vai fazer um 

picking, cê vai buscar a caixa, tem que ficar pingando em cada endereço pra pegar 10 

caixinhas de um, 20 caixinhas do outro e assim por diante...Então, a produtividade dessa 

operação é menor, mas não que inviabiliza...O que a gente vai fazer, é dimensionar isso pra 

atender a demanda do cliente. Só que pra fazer a mesma quantidade de caixa nesses dois 

exemplo que eu te falei, pode ser que no primeiro exemplo eu precise de uma pessoa e no 

segundo exemplo vou precisar de três, né? E aí, consequentemente, meu custo fica maior e a 

velocidade dessa operação menor. E tem o caso crítico ainda que a gente chama de unit 

picking...a gente vai abrir uma caixa, pegar uma pecinha, levar na área de conferência, 

conferir, reembalar esse negócio porque ele não pode ir sem embalar para o cliente e aí chega 

na expedição, então, é o extremo da não produtividade...Mas que muitos clientes utilizam 

desse tipo de atributo por ter flexibilidade mesmo ou por demanda do seguimento, e aí o 

exemplo é o e-commerce, o e-commerce quase sempre você tem uma nota para uma peça, 

uma linha de produto...teoricamente, você vai uma vez buscar por nota fiscal buscar o produto 

nas áreas de picking, então, a produtividade é a menor possível, mas é necessário para atender 

o perfil desse cliente.  
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Entendi, Deixar eu só entender uma coisa...Quando cai um pedido pra vocês, o cliente faz no 

próprio sistema ou...? 

Éh! Normalmente ele tem um ERP que faz a gestão de todos os pedidos deles...E aí 

ele.....Independente do modelo que a gente definiu, a gente monta uma interface...Então, ele 

gera um arquivo, um txt da vida, que ele vai transmitir pra nós, a gente joga isso dentro do 

WMS, e aí o WMS que processa toda essa inteligência que eu te falei de otimização de 

trajetos, consolidação de clientes, consolidação de região e assim por diante... 

E quando entra um produto pra vocês armazenarem, tem alguma etiqueta para vocês 

colocarem no WMS? Como é feito o processo? 

Tem! Normalmente ele faz assim...A gente recebe uma nota fiscal de entrega..então é feito um 

check-in – confere físico com o sistema, aí a gente da entrada dessa nota no nosso sistema e o 

WMS faz uma varredura...Tem várias classificações, vários passos, vamos dizer assim...Que o 

WMS faz uma série de consistências...Sei lá...Um produto que é alto giro, então tem uma 

zona pra ele ser armazenado dentro do depósito....Ou é um grupo de produto específico que 

tem que ficar numa rua certa lá por conta do peso ou porque é temperatura controlada, 

enfim...tem vários e vários atributos que agente coloca dentro do sistema pra ele dar isso pra 

você, qual é o melhor lugar pra guardar, por exemplo. Então, é o sistema que diz onde você 

vai levar esse produto pra guardar, aí ele gera uma etiqueta – pode ser uma etiqueta de pallete 

ou uma etiqueta caixa à caixa, aí você vai fazer essa amarração na hora que for guardar o 

produto – então, clica na etiqueta, clica no endereço, aí no coletor ele vai dar ok ou não, se 

você fez errado ele vai falar “opa, tem um erro...revise isso”, estando certo você clica 

endereço, clica produto, aí ele deixa você guardar aí finalizou o processo de entrada. Mas tem 

etiqueta sim, normalmente é por caixa, e aí, normalmente, a gente gera uma por pallete que aí 

facilita o processo de busca na saída que é quando você tem o pallet picking, por exemplo.  

Agora, por exemplo, controle de validade, essas coisas...Isso é feito? 

Tudo isso o WMS controla, então, é....Por exemplo...Controle ativo e passivo...Então, por 

exemplo, eu tenho lá, eu sei que determinado cliente não pode receber produtos com menos 

de 3 meses de validade, então, quando sai esse pedido com o nome desse cliente no WMS, eu 

já vou restringir a busca disso no estoque, né? E aí, o passivo, é muito aquela história do 

relatório, eu tiro um relatório para o meu cliente com tudo o que ele tem com 6 meses pra 

vencer, aí ele pode tomar uma decisão de tirar isso do estoque, bloquear ou dar fim nisso aí de 

alguma forma. Ou simplesmente a gente trabalha com FEFO, né? Tá bom, o primeiro que for 

vencer é o primeiro da minha lista que vai sair, então, tudo isso é configurável no sistema, 

varia de cliente pra cliente. 

Mas aí, quem imputa isso no sistema é um operador? 

Éh! A gente tem uma configuração manual disso. Então, é como se fosse uma...são regras 

básicas do processo que o WMS vai seguir a partir dessa configuração feita. 

Então, chegou..Quando ele vai imprimir a etiqueta, tem que uma pessoa imputar a validade, 

esse tipo de informação, né? 

Normalmente a gente lê isso...Com grande frequência já vem um código de barras dentro da 

caixa de origem do produto, onde a gente já bate o coletor e vem essa informação...Mas vai 

sim...Cê tem razão, se não tem essa informação, a gente tem que coletar isso na hora da 

conferência e imputar no sistema. 

Entendi! E pra você, em que consiste e quais são os objetivos da gestão estratégica do 

transporte? 

Tá! Pra mim assim...Em termos de objetivo final, ele é realmente otimizado a cadeia...não sei 

se eu tô sendo grosseiro...Mas é mais ou menos isso...Eu tenho meu quebra-cabeça, que eu 

vou falar pra ele: “como é que esse quebra-cabeça vai ser montado pra eu obter o máximo de 

desempenho/otimização”. Depende um pouco aí do que você vai colocar como 

prioridade...Dando um exemplo...Acho que gente tem isso aqui na Xpto...Por exemplo, rotas 
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curtas, a gente privilegia o SLA, então, aquilo que eu te falei de consolidação de carga, ele é 

um segundo plano, né? Ao passo que o primeiro plano é: o quanto antes eu chegar, melhor. E 

aí, o que eu chamo de rota curta, aí isso pode variar...Eu tenho um raio de 600 Km da minha 

origem principal, que é São Paulo, ou 1.000 Km, só pra dar um exemplo aqui...Então, essa é 

uma definição estratégia e a gestão será feita em função dessa definição, e a contra partida, 

quando você tem uma rota longa, o privilégio vai ser otimização da carga e não SLA, então o 

lead time, por exemplo, então o que a gente vai privilegiar aí é custo, ou seja, otimizar ao 

máximo meu caminhão, consolidar ao máximo meu caminhão para fazer as rotas longas e o 

lead time vai ser consequência disso...Ou seja, ele é o segundo atributo. Se eu poderia chegar 

5 dias em Recife, só se eu fizer isso vou tá com uma ocupação no meu veículo de 70%, eu 

vou preferir ocupar 90 e chegar com 7 dias.  

O que você quer dizer é que depende muito do que o cliente espera, é isso? 

Na verdade..é...Não! É o que a gente determinar como estratégia...Então assim, tudo bem, o 

cliente vai fazer diferença mas vai ser depois dessa definição estratégica, deixa eu me 

explicar...Então, é o que eu falei: eu prefiro chegar depois e ocupar o meu veículo melhor do 

que o contrário, né? Legal...Aí o mercado começa ofertar 5 dias pra chegar em Recife e os 

clientes começam a migrar para esse cara...Opa, peraí! Então eu vou ter que tomar alguma 

mudança de decisão da minha gestão aqui, só que isso implica em custo também, então, é 

muito o mercado que manda, né? Mas por isso que eu falo que é depois. Normalmente, quem 

define isso é uma...tudo bem...o mercado ajuda, o mercado tem a pressão, ou seja, a gente 

sabe o que o mercado compra em geral, e determina nossa estratégia da melhor forma usando 

esses atributos. Agora, pode acontecer de eu definir isso e o cliente começa a me questionar, o 

mercado começa a me pressionar pra fazer diferente... 

Entendi! E...Falando agora em gestão estratégica do pedido, em que consiste isso pra você? 

Quais são os objetivos? 

Éh...Bom...Deixa eu pensar um pouquinho aqui....Gestão estratégica do pedido...Éh...Pra 

mim, ele tem a ver com essa inteligência, né, que a gente acaba colocando na operação, 

né...Então volta um pouco essa história de que eu dependo do cliente, né? Eu preciso...Aí eu 

preciso seguir bem mais o que meu cliente precisa do que o que eu preciso...Então é aquilo 

que eu falei....Por mais que eu tenha consciência do que é mais produtivo pra minha operação, 

a necessidade do cliente acaba de sobressaindo a isso, aí você tem que achar o ponto ótimo 

entre custo e produtividade, né? Aí tem um desafio bastante importante. Mas aí normalmente 

quem manda é realmente o meu cliente, é o cliente que vai determinar o que ele quer ter de 

atendimento final, vamos dizer assim, e aí com esse atributo na mão é que eu vou definir 

como é que minha operação vai funcionar, otimizada, né? Então, é uma...A partir da gestão do 

pedido, ela é muito mais do cliente, que do provedor logístico.  

Perfeito! E armazenagem/estocagem? 

Então, na armazenagem, na verdade, a gente é bem reativo, né? Porque política de estoque a 

gente dificilmente consegue ter incidência ou influência dentro do cliente, o que a gente...na 

verdade, quando eu falo que é reativo é assim...Sei lá...imagina que tem um cliente...eu tive 

um caso parecido aqui recentemente...Tem um cliente na área de farma que a Anvisa baixou 

uma portaria lá que ele teve que mudar a política de estoque dele, ele falou “puta, eu preciso 

importar mais produtos porque isso vai girar mais do que o que girava antes em função dessa 

portaria da Anvisa”. Ou seja, eu não tenho decisão nenhuma, nesse caso, é o cliente que me 

determina o que ele vai ter de política de estoque. O que eu posso fazer, que eu chamo de 

reativo, é dar a indicação pra ele de que aquele estoque não está saudável, vamos dizer assim. 

O que eu chamo de não saudável? Sei lá, imagina que eu tô com 30% do estoque desse meu 

cliente que está armazenando comigo, desses, esses 30% não giram há uma ano, tá lá 30% do 

seu estoque tá parado e não giram há um ano...Eu posso ajudar a influenciar esse cliente de 

mexer nesse estoque, fazendo uma promoção de venda, devolvendo pra origem (se for um 



151 
 

produto importado), e aí tem uma outra região do mundo que tem uma maior utilização desse 

produto do que aqui...Enfim, tem muitas coisas...Mas ele é muito reativo, eu não tenho como 

saber isso antes de acontecer, né? Então, o cliente determina...Sei lá...”Eu quero ter 30 dias de 

estoque”. Legal, aí ele vai montar o estoque dele...Aí o que eu faço é medir isso, eu vou 

medindo ao longo do tempo e reportando pra ele se esse estoque está na faixa dos 30 dias que 

ele estabeleceu como política ou não. 

Legal! E essa gestão hoje, os dados para você fazer essas análises, eles são gerados, 

basicamente, do WMS? 

Éh! Éh! O WMS é minha base pra tudo isso! 

E a análise é feita manualmente? 

Éh, normalmente a gente já tem alguns relatórios pré-programados que eles me dão, assim, 

essas informações todas, mas ele é configurado de forma manual também...Então eu tenho 

relatórios que são configuráveis, que eu falo “pô, para esse cliente eu quero uma informação 

diferente”, aí a gente configura isso pra ter um “relatório padrão” mas, de certa forma, 

customizada. 

Perfeito! E pra você, quais são os principais problemas encontrados nos processos de 

Transporte Pedido e Armazenagem? 

Ah...Tem uma lista, vamos lá...Questão de pedido e armazenagem, eu acho que uma coisa 

está bem relacionada com a outra...Então, pensando, assim, tá bom, o cliente gera um pedido 

e esse pedido é recebido por um operador logístico pra ser processado, então, tem n coisas que 

podem gerar problemas aí...Primeiro você precisa ter uma informação confiável de estoque, é 

básico...É o batimento de estoque, então, da mesma forma que eu falei lá de conhecer o quã 

saudável é o estoque do cliente, você ter o batimento bem feito é básico também, porque o 

cliente tá olhando pro estoque dentro do ERP dele, que ele fala “pô, posso vender isso”. Só 

que se do lado de cá, no WMS, essa informação não tá exatamente igual eu já vou começar a 

ter problema aí..Eu recebo um pedido, por exemplo, aí bate no meu WMS e fala que não tem 

estoque pra atender, aí ele barra aquele pedido ou vai cancelar ou vai ter que gerar outro 

pedido sem aquele item, enfim...cê já começa a operação de forma torta, então esse é um 

primeiro, uma primeira restrição que tem...o batimento de estoque bem feito é primordial pra 

gente ter os pedidos passando de forma correta no primeiro passo, porque é sempre assim, na 

hora que bate no WMS, primeira consistência que ele vai fazer é “tem estoque pra atender”?, 

sim, beleza, passa, não tem, ele barra, tá? Esse é o primeiro item aí..Segundo ponto é 

realmente você ter uma gestão de estoque efetiva que aí seria o seguinte: tenho estoque pra 

atender, passou o pedido, gera o picking list, cai lá para o rapaz fazer a separação, aí vai lá no 

endereço de picking que está pedindo pra ele fazer a separação, chega lá não tem o 

produto...Então, assim, essa gestão do inventário, ela é bastante crucial também e precisa 

acontecer de forma adequada....É...A questão de manuseio é importante porque as avarias....na 

verdade, as avarias internas, vamos dizer assim, ele é um grande fator gerador de 

cancelamento de pedido também...Aí a expedição, ok, aí entra um pouco nessa questão de 

manuseio e tudo mais....E a hora que entra no transporte, tem algumas coisas que são 

importantes também: acho que uma coisa importante é o próprio manuseio, porque 

historicamente o transporte é o maior fator gerador de avarias e extravios, ,né? Então, um 

controle rígido...É mais ou menos que nem mala de aeroporto, né? Cê chega lá no destino, sua 

mala não chega é um transtorno, então, para o transporte, isso é primordial também – é você 

ter uma identificação suficiente para você não perder esse produto ao longo do processo, né? 

Ou perder ou gerar avaria...Então, assim, a validade da amarração do produto dentro do 

caminhão, como você vai dispor esse produto dentro do caminhão, mais pesado embaixo, 

mais leve em cima, as cintas para amarrar de fase em fase dentro do caminhão, né? Então, 

tudo isso vai contar muito com a qualidade final da tua entrega, né? Informação, que cada vez 

mais é crucial no processo, informação real e o mais on time possível, ou seja, pegando 
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exemplo lá do Nordeste – eu tenho 7 dias pra distribuir, pro cliente tá cada vez mais 

importante saber onde esse caminhão tá dentro do processo, né? Porque muitas vezes o cliente 

dele liga e fala “ah, meu pedido tal, cadê?”, né? Aí ele vem pra gente e fala a mesma 

pergunta...Aí cê fala, “ah, tá em trânsito”, aí o cara...Não é mais suficiente você falar isso para 

o cliente, ele quer saber, “ah, tá em trânsito?”, “aonde?” e se tem alguma perspectiva de gerar 

algum atraso, né? Então essa informação cada vez mais detalhada pra antecipar e ter uma 

previsibilidade de ocorrência ao longo da cadeia. 

Isso você fazem hoje? 

Fazemos! A gente tem um track de carga 100%, então, o próprio rastreador do veículo, hoje, 

ele já proporciona a informação...tem o monitoramento, no primeiro momento ele era por 

conta de segurança de carga, só que ele acaba ajudando do tracking propriamente dito, né? 

Independente da segurança, você sabe aonde o caminhão tá, aonde o produto está e a 

previsibilidade...Imagina que um caminhão parou num posto fiscal, e esse posto fiscal reteve a 

carga por conta de alguma falta de algum pagamento de subscrição tributária, por exemplo, no 

destino...Então assim, essa informação precisa chegar pro control tower para que ele avise o 

cliente do seguinte: “ó, esse produto vai atrasar” e aí todo mundo vai conseguir tomar uma 

ação a tempo, né? Quer seja de pagamento desse imposto, quer seja de aviso ao cliente que ele 

precisa recolher isso ou avisar o cliente “ó, vai atrasar uns dias porque houve problema no 

posto fiscal”, então, hoje, a informação ela é primordial para uma boa qualidade de operação. 

Mas esse monitoramento é a própria Xpto quem faz ou tem uma terceirizada pra fazer a 

gestão disso aí? 

Hoje, nosso monitoramento é 100% próprio. 

Entendi, então, existem pessoas que monitoram onde estão os veículos e aí quando vê que está 

parado por algum motivo, o motorista tem que avisar a central ou a própria central consegue 

visualizar? 

Como eu te falei....Como o primeiro motivo é questão de segurança, o gerenciamento de 

risco, então assim, já existem procedimentos padrão onde o cara que tá monitorando já toma 

ações, muitas vezes, independente do motorista, então, por exemplo, ele tem uma rota pra 

seguir, se ele desviou dessa rota, ele já vai entrar em contato com o motorista, fazer senha 

contra senha e dependendo do que ele responder, ele já bloqueia o caminhão, por exemplo. 

É...E de novo, né? Isso falando do ponto de vista de segurança, tem n procedimento 

assim..não dá nem pra falar quantos que tem de tantos que tem...E agora, quando é uma 

questão operacional, que não tem a ver com segurança, normalmente, assim...o que a gente 

precisa é que o motorista avise, então sei lá, no caso do posto fiscal, ele tem que parar no 

posto fiscal, então do ponto de vista de segurança está tudo ok, ele tem que parar, o cara não 

vai tomar nenhuma ação...Só que aó chegou e o cara falou que vai reter a carga, o motorista 

tem que avisar nosso control tower. 

Entendi....Então, na parte de segurança o sistema é muito mais proativo, ele já identifica... 

Isso, exatamente! 

Agora, quando é operacional, tem que a pessoa intervir pra auxiliar... 

Normalmente é o motorista que intervém...então sei lá...vou dar outro exemplo que eu acho 

que acontece muitas vezes...o cara tá no momento da entrega, chegou lá no cliente falou “óh, 

vim fazer essa entrega dessa Nota Fiscal do meu cliente x”, aí o cara que tá recebendo olha e 

fala “ó, não tenho pedido pra essa nota aqui não, pode voltar...”. O que o motorista faz? 

Normalmente, depende um pouco da rota que ele tá fazendo, tá? Mas, normalmente, ele avisa 

o control tower “ó, tô numa situação aqui que o cara não reconhece o pedido”, então, ele 

normalmente ele aguarda durante uns 20 minutos pra poder ter uma resolução, se não ocorrer 

essa resolução, ele parte para a próxima entrega e essa fica pendente com justificativa. 

Entendi.  

Então, normalmente, quem faz isso é o próprio motorista, porque ele tá lá no dia-dia e vai 
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entender onde está apertando o calo dele e vai entrar em contato com o control tower... 

Perfeito! E pra você, o que é IoT? 

Cara...Boa pergunta...Pra mim é o seguinte, cara...é você conectar, né? Ter a possibilidade de 

fazer uma conexão das informações mais variadas possível...pra obter algum tipo de benefício 

na sua operação. Então...E da forma mais fácil, né? Sem uma infraestrutura física muito 

parruda, então, sei lá, cê ligou seu wi-fi, você consegue acessar as informações que vão te 

fazer diferença naquele momento, naquele dia...Quer seja pra uma resolução pontual, quanto 

para uma informação estratégica mesmo, não é? Ou seja, sei lá, no comecinho eu ia comentar 

sobre isso, mas eu não falei, aqui dentro da Xpto, a gente tem uma ferramenta de BI que a 

gente já vem desenvolvendo durante alguns meses, e que acho que ela tem um pouco a ver 

com essa coisa do IoT...Que depois também acho até interessante você conversar com o 

pessoal que tá gerindo essa ferramenta porque eles vão conseguir te dar muito mais detalhe do 

que tá sendo extraído, do que a gente acessa...e obtém o benefício de toda essa ferramenta 

aí...Mas, pra mim, é mais ou menos isso, é uma forma bem facilitada de você obter acesso a 

muita informação estratégica ou tática pra você tomar uma decisão.  

Legal! E o que torna a IoT diferente das outras tecnologias? 

Pra mim é justamente a facilidade de acesso. E é justamente uma coisa que a gente tá 

discutindo com esse sistema de monitoramento que eu te comente, então a discussão é 

exatamente “pô, qual é a diferença dele”?...Então, basicamente, assim, você não precisa ter 

um fio dentro do depósito, cê coloca o teu sensorzinho lá, uma antena captando...E cabou, de 

qualquer lugar do mundo você consegue acessar aquela temperatura em tempo real, né? Ao 

passo que o sistema anterior, cê teria que montar um cabeamento todo padronizado, vamos 

dizer assim, você precisa de uma infraestrutura mais parruda e ele vai tá quase que stand 

alone, ou seja, a única...o primeiro ponto de recebimento é um ponto fixo e partir desse ponto 

fixo legal, você consegue partir a informação, mas a princípio, a grande diferença é essa 

facilidade de você...Você ligou seu celular, ligou seu wi-fi, você consegue acessar a 

informação em tempo real.   

Em sua opinião, qual é a área da organização mais beneficiada pela IoT? 

...Putz...Yan, eu não sei se eu sei responder essa, viu Yan...Acho...Porque assim, acho que ela 

ajuda tremendamente na decisão estratégica, né? Ou seja, como eu te falei, esses relatórios BI, 

você consegue interagir diversas informações te ajuda a tomar diversas decisões estratégias de 

direção...Ao mesmo tempo que você pode tomar...que nem eu falei, esse negócio do 

monitoramento, sei lá, recebi um alarme que minha temperatura está acima do esperado, puta 

eu consigo tomar uma ação na hora por uma coisa muito pontual, bem tática...mas que vai 

evitar de eu perder o meu produto, e consequentemente gerar um impacto grande para o meu 

cliente em termos de inventário. Então, assim, pra mim é um pouco difícil saber aonde ai 

gerar o maior benefício porque...cara, eu consigo ver benefício em todo o seguimento da 

cadeia... 

E pra você, porquê a Xpto decidiu aplicar a IoT? 

Eu vejo isso como uma..um meio de avanço natural das coisas...de novo, tem muita 

facilidade, então, você consegue fazer implementações de coisas bem complexas com um 

mínimo de investimentos, então, isso é muito aplicável em várias situações e o fato de ter um 

menor investimento facilita muito a implementação...Então, pra mim, é um caminho sem 

volta, a gente tem que buscar ferramentas, formas de aplicar a IoT no nosso dia-dia. É 

meio...não tem volta isso...é cada vez mais, cada vez mais a gente precisa de cabeça, vamos 

dizer assim...buscar situações de onde a gente use isso. 

Legal! Hoje, você falou que usa apenas para armazenamento, né? Apenas para gerir a 

temperatura dos produtos? 

Isso, essa é a aplicação que a gente tem hoje funcionando. 

Perfeito! Agora, falando em processos logísticos, pra você, quais são os processos mais 
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beneficiados? É a mesma opinião da organização ou pra você existe um processo logístico 

que mais pode ser beneficiado? 

Eu acho que é um pouco similar porque eu também vejo benefícios em vários pontos da 

cadeia...É...Mas, de novo....Fazendo uma analogia à uma resposta que eu dei atrás pra você, 

é...a hora que você tá no final da linha, que você tá fazendo uma entrega para o seu cliente 

final...antecipar uma informação a partir...ou antecipar uma ação, desculpa. Antecipar uma 

ação em tempo, ele vai te gerar uma percepção de qualidade tremenda no seu cliente final. 

Então, pra mim, é onde vai fazer a maior diferença. É claro que, sei lá, cê ter uma informação 

importante, uma coisa que tá dentro do teu depósito, tem a ver com teu inventário, vai ajudar 

o teu cliente a tomar uma decisão e tal, é importante. Mas, deixar o cliente do teu cliente 

satisfeito com uma informação em tempo, eu acho que faz mais diferença do que o exemplo 

anterior. 

Perfeito! E como/de que forma, a IoT influencia no desempenho operacional do Transporte? 

Ah, cara...Diretamente no que a gente acabou de falar. Pra mim é na informação no tempo 

certo, então, ter de novo...tem, sei lá...No exemplo que eu te dei, a gente tá usando uma 

ferramenta um pouco mais convencional, mas tendo uma ferramenta que usa o conceito de 

IoT para antecipar informação é...ela...diretamente vai gerar um benefício na gestão toda de 

transporte. Porque, de novo, é informação, pra mim informação é o diferencial de tudo. 

E pra você, isso é tanto em transporte, armazenagem e pedido? 

Éh! Éh! Mas sempre com essa ênfase lá na ponta porque é aonde, né...De novo, é o cliente do 

meu cliente que vai, que vai...perceber a qualidade do negócio lá, certo? 

Certo! E quais foram os objetivos para a adoção da IoT? É redução de custo, automação de 

processo? Qual é o principal objetivo? 

Ah...Acho que tem um pouco de tudo...Pra mim, aí eu vou colocar...não sei se eu tô alinhado 

com a empresa nisso, é minha opinião pessoal, pra mim, é...mudar o patamar de qualidade da 

tua operação, seja qualidade percebida ou qualidade real mesmo..tanto em percepção de 

qualidade do seu cliente quanto a qualidade real mesmo, então, isso pra mim é o maior 

diferencial e o maior motivo pra ter esse conceito sendo aplicado em todas as operações, e o 

resto é consequência...redução de custo é consequência, minimização do meu aporte de 

investimento é consequência, então, pra mim, de novo, o principal é você mudar de patamar. 

Ótimo! E pra você, quais são os principais desafios da IoT enfrentados pela empresa? 

É...Cara...Eu acho o seguinte...Acho que é disseminar esse conceito. É fazer com que as 

pessoas em geral entendam o que está sendo falado, qual que é o resultado atrás do conceito. 

Então, apesar de não ser uma coisa tão difícil de enxergar, pra alguns, né? Existe aí um 

processo de convencimento, um processo de maturação das ideias pra poder viabilizar tudo 

isso. Então, pra mim, esse gerenciamento da mudança é o grande desafio...Fazer isso de forma 

adequada e com todo mundo comprando a ideia de que vai ser um benefício tremendo pra 

empresa.  

Isso pra você desde o alto escalão quanto o operacional? 

Éh! Isso aí, geral! 

E você acha importante avaliar o desempenho operacional logístico? Por que? 

Ah, sem dúvida! Se não consegue medir, você não consegue controlar, né? Então 

tem...Conhecer o que você pode fazer dentro da operação..é primordial pra você sabe onde 

pode chegar e trabalhar melhoria contínua. Então, sim, é muito importante saber o que se tem 

na mão, como você consegue chegar nisso e a partir daí checar as oportunidades pra ir 

melhorando. 

Ok! E com quais indicadores a Xpto faz isso hoje? 

A gente tem alguns aí..Eu tenho desde indicadores mais simples, do tipo....absenteísmo de 

funcionários, que impacta nas horas produtivas, até produtividade por função, por grupos de 

pessoas, por atividade, picking, conferência, check-in, check-out, expedição, SLA de 
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atendimento, então, aquela coisa...dentro da minha capacidade instalada, o que o cliente me 

mandou..o que o cliente me enviou ele tá sendo processado, né? Que mais...Erros, então por 

exemplo, monitoramento de erros de campo, informação de cliente que recebeu alguma coisa 

errada, monitoramento de risco e medir qualidade da operação e tudo mais...Acho que esses 

são alguns exemplos que eu posso te dar disso. 

Ok! E pra você, quais são os indicadores de desempenho mais importante do processamento 

de pedido, armazenamento e transporte? 

Acuracidade de inventário é bem importante, a gente entender como você faz a gestão do teu 

inventário e qual é a qualidade dele é...O atendimento da SLA, então desde a expedição até a 

entrega final, e assim por diante...E essa qualidade...Essa questão de erros e processo no 

campo, reclamação do cliente do campo, seriam os três principais. 

Ok! E pra você, a IoT ajuda no desempenho operacional da logística? De que forma? 

Ajuda! Ajuda eu imagino que pelo acesso mais fácil das informações, então, acho que tem um 

pouco a ver com a informação em tempo real, então, vai ajudar produtividade, vai ajudar na 

definição tática de como você divide seu time e assim por diante...Acho que é bem nesse 

sentido aí. 

E quais foram as mudanças que ocorreu no gerenciamento estratégico da logística após a 

adoção da IoT? 

Ah.....É um pouco...Sei lá...Eu tô pensando, é um pouco difícil de te responder essa porque a 

gente não tá...a gente na prática eu não tô tendo os resultados ainda...só uma aplicação lá 

que...Tô com um pouco de dificuldade de responder, não sei como eu poderia elaborar essa 

não...Preciso pensar um pouco...Depois a gente volta nela. 

Ok! Para você, sem a aplicação da IoT, o desempenho operacional logístico seria o mesmo? 

Não! Se a gente comparar com e sem, eu acho que não...Acho que o desempenho não seria o 

mesmo não..E de novo, essa facilitação ao acesso de informações e conseguir ter a informação 

em tempo real pra tomar uma decisão gera um benefício de produtividade direto. Então, 

assim, sem e com...Aquela coisa..Quando a gente não tem, a gente não sabe se aquela coisa 

vai ser...qual o impacto positivo daquilo, mas com, certamente, ele vai te dar o benefício...Aí 

você fala...Puta, tá bom, quando eu não tinha eu tinha um problema que nem eu sabia que eu 

tinha; quando você implementa você vai saber qual é o benefício que aquilo trouxe.  

Aí pra voltar naquela...Como você aplica ela há uns 6 meses, fica um tanto quanto complicado 

você saber quais foram as mudanças que ocorreu, porque mudança demora um pouco para 

acontecer né... 

Exato, exato! E aí eu tava pensando exatamente na aplicação...A nível de mudança, o grande 

fato, eu acho que é o fato de que a gente acessa a qualquer momento àquela informação e 

principalmente, na verdade, principalmente, uma coisa muito direta que eu acho que teve de 

mudança é quando você tem uma fuga do padrão, né? Que a informação chega pra você 

automática, ou seja, fugiu do range de temperatura, ele te dá um alarme, então ele te informa 

aquilo em tempo real, então, isso pra mim é um baita diferencial. Porque antes, eu até podia 

ter esse alarme, só que esse alarme ficava no PC do cara, então, se ele tiver fora da sala dele, 

foi no banheiro, sei lá, ele vai perder alguns minutos, que pode não parecer muito, mas ao 

passo que o cara recebe esse alarme no celular dele, ele pode tá aonde ele for, de férias, tá no 

banheiro, tá não sei aonde, ele tem a informação e vai atrás da resolução, então, isso pra mim 

aplica direto, né? Uma mudança direta que acontece na coisa toda.... 

Ótimo! Essa IoT, hoje, ela sinaliza que a temperatura saiu do range estabelecido, né? Só que 

ela não corrige a temperatura, por exemplo, caiu demais ou subiu demais, e aí 

automaticamente ela equaliza essa temperatura...Isso, hoje, não acontece? 

Não! Hoje, posso tá enganado, mas hoje isso não acontece não...Ele tem que fazer essa 

correção in loco lá, aí ele avisa alguém que vai ter uma informação pra alguém que vai lá e 

fazer essa correção. 
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Então, a IoT seria mais como um alerta mesmo Mais como um monitoramento? 

Éh! Exato! A aplicação dele está mais nessa parte de monitoramento, sim, e lógico, ele vai te 

dar...estando dentro do range, cê vai tá vendo essa informação a todo momento e não tem 

nada a tomar de ação, mas a informação em tempo real já te dá uma segurança muito maior do 

que tá acontecendo no dia-dia. 

Ótimo! Finalizamos… 
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