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Introdução 
 
 Varejo e logística são assuntos que têm merecido uma atenção cada vez mais especial 
na administração moderna. Acadêmica ou empresarialmente, o varejo e a logística requerem 
um tratamento totalmente integrado, pois o administrador de hoje - e do futuro – está 
aprendendo, através dos inúmeros casos de sucesso e fracasso, embasados ou não em teorias, 
que a permanência da empresa varejista depende fundamentalmente da sua logística. 
 Kotler (2002, p. 557) afirma que a logística de mercado evoluiu da distribuição física 
para o amplo gerenciamento da cadeia de suprimento, uma vez que tinha início no 
planejamento dos insumos básicos ou matérias-primas e estendia-se até o despacho do 
produto para o destino final.  Atualmente, tem-se uma visão mais arrojada, buscando-se uma 
reposição automática do produto através do uso de identificação por rádio freqüência ou RFID 
(Radio Frequency Identification), de novos padrões de codificação do produto como o EPC 
(Electronic Product Code) e de softwares inteligentes1 interagindo desde o ponto de venda no 
varejo até o produtor de matérias-primas, como pretende o Wall-Mart, maior empresa do 
mundo e terceiro maior varejista do Brasil, segundo a Revista Veja, n. 1844, p. 80 (mar. 
2004), com faturamento superior a US$ 256 milhões anuais, com sua tecnologia de gôndola 
inteligente (SPIEGEL, 2003, p. 1). 
 Conforme Giuliani (2003, p. 201), as organizações vitoriosas serão aquelas que 
aumentam a taxa de inovação, lançam produtos e serviços mais rapidamente, procurando 
atender a demanda com tempos de espera menores e conquistando maior confiabilidade. 
 Procura-se, neste capítulo, abordar a logística no seu sentido mais amplo como um 
habilitador do varejo mostrando que os benefícios trazidos pelas estratégias apropriadas, pela 
otimização dos processos operacionais se traduzem no uso mais adequado dos ativos como: 
instalações físicas, inventários, frotas, sistemas de gestão e capital intelectual, melhor 
satisfação dos clientes, maior lucratividade e menor risco para os negócios da empresa. Essa 
somatória de resultados sustentáveis se torna uma vantagem competitiva fundamental que 
pode apontar, em curto espaço de tempo, para sobrevivência e crescimento contínuo das 
organizações. 
 Para melhor entendimento da importância da logística para o varejo, foram 
introduzidos elementos conceituais sobre o conceito da logística, a cadeia de suprimentos ou 
supply chain network, os principais fatores condicionantes para a logística nesta década e o 
valor agregado ao cliente final. 
 Os autores procurarão responder algumas questões tradicionais relacionadas à logística 
e ao varejo assim como as novas e potenciais questões trazidas pelo uso cada vez mais intenso 
da tecnologia da informação e dos novos hábitos dos consumidores virtuais. 
 Exemplificando e ilustrando os conceitos abordados serão mostrados os resultados 
obtidos na Rede Tem Peças que atua no comércio de autopeças na região de Campinas e 
Piracicaba, no estado de São Paulo. 

                                                 
1 Dentre vários, o mySAP Retail é um dos mais citados pela mídia especializada 
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LOGÍSTICA, UM CONCEITO EVOLUTIVO 
 
 A História da Civilização tem sido, sobretudo, a história dos desafios, da competição e 
da busca de posicionamentos que permitissem a superação de obstáculos, de concorrentes e de 
mudanças. Desde cedo, a ação militar percebeu a importância da logística, então manifestada 
através do apoio nas batalhas, em termos de transporte, intendência e comunicação. A 
propósito, Logistique, em francês, significa a Arte da Guerra. 

Na Grécia Antiga, o exército criou uma arma poderosíssima para garantir o 
abastecimento de seus soldados no campo de batalha: a logística – um eficiente sistema de 
transporte e suprimento que nunca deixava faltar munição ou equipamentos para os 
combatentes que estavam no front.  

Suas origens estão relacionadas com a visão militar de problemas operacionais, e hoje 
a logística ainda pode ser observada sob essa visão, considerando-se que as empresas vivem 
uma verdadeira guerra sem tréguas, impulsionadas pela globalização, acelerando-as para a 
evolução. 

Ao longo da história do homem, as guerras têm sido ganhas e perdidas através do 
poder e da capacidade da logística, ou da falta deles. Enquanto os generais dos tempos 
remotos compreenderam o papel crítico da logística, estranhamente, apenas num passado 
recente é que as organizações empresariais reconheceram o impacto vital que o 
gerenciamento logístico pode ter na obtenção da vantagem competitiva. 

“Em termos de administração, a logística é a última barreira a ser transposta”, 
vaticinava o guru da administração Peter Drucker, já nos idos de 1963. 

Com a integração dos vários processos que permitem transformar matéria prima em 
produtos e serviços, atendendo as necessidades dos clientes, o conceito de logística evoluiu 
englobando, mais e mais, todos os processos envolvidos na aquisição, transformação e 
distribuição. No início, considerava-se apenas o armazenamento e a distribuição física do 
material. Atualmente, observa-se uma integração total, do fornecedor até o cliente. 

A menor e mais simples definição sobre logística foi emitida pelo Instituto de 
Logística e Transportes do Reino Unido (The UK Institute of Logistics and Transporte, 2000 
apud MALMBORG e RICHARDSON, 2000, p. 13): “É o tempo relacionado ao 
posicionamento dos recursos”. 

Mais abrangente e completa, sendo uma das definições mais citadas nas obras e 
trabalhos científicos sobre logística, temos a definição publicada pelo Conselho de 
Administração Logística (CLM)2: 

Logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo 
eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, estoque em processo, 
produtos acabados e informações relativas, desde o ponto de origem até o 
ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. 

Ballou (2001, p. 21), autor de best-sellers sobre logística, define: 

A logística é um conjunto de atividades funcionais que é repetido muitas 
vezes ao longo do canal de suprimentos através do qual as matérias-primas 
são convertidas em produtos acabados e o valor é adicionado aos olhos dos 
consumidores. 

                                                 
2 CLM – Council of Logistics Management: organização fundada em 1963 nos Estados Unidos da América por 
um grupo de educadores, consultores e gerentes visionários que almejavam a integração do transporte, 
armazenagem e inventários como o futuro da logística.  
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Ao analisar Christopher (1999), verifica-se que logística "É um processo com o qual se 
dirige de maneira estratégica a transferência e armazenagem de materiais, componentes e 
produtos acabados, começando dos fornecedores, passando através das empresas, até chegar 
aos consumidores". 

Voltando-se para o mercado, podemos observar a definição de Kotler (2002, p. 558) 
para logística: 

A logística de mercado envolve o planejamento, a implementação e o 
controle dos fluxos físicos de materiais e de produtos finais entre os pontos 
de origem e os pontos de uso, com o objetivo de atender às exigências dos 
clientes e de lucrar com esse atendimento. 

A Sole3, citada por Kobayashi (2000, p. 17), considera que: 

A logística é uma técnica e, ao mesmo tempo, uma ciência que suporta a 
realização dos objetivos empresariais, a programação dos mesmos e a 
consecução; serve para o management, o engineering e as atividades 
técnicas nos temas solicitados, o projeto, o fornecimento e a preservação 
dos recursos. 

Kobayashi sugere a criação de diferenças entre os concorrentes através da atividade 
logística, ao se oferecer vantagens competitivas. Logo, é na logística que devem ser efetuados 
os melhoramentos e as inovações que servem para aumentar a própria competitividade. 

O professor Bowersox (1986, p. 39), primeiro americano a falar em logística nos 
Estados Unidos, destacou a importância da informação como ferramenta estratégica para a 
logística, afirmando que sua importância não tem sido devidamente considerada e sua 
relevância não tem sido avaliada com o devido destaque, e que cada erro na composição das 
necessidades de informação cria uma provável ruptura na cadeia de suprimento: 

Historicamente, a importância da informação para o desempenho da 
logística não tem tido o devido destaque. Essa negligência é fruto da falta de 
tecnologia adequada para gerar as informações desejadas. Os níveis 
gerenciais também não possuíam uma avaliação completa e uma 
compreensão aprofundada da maneira como uma comunicação rápida e 
precisa pode melhorar o desempenho logístico. 

 A evolução da logística, segundo Malmborg e Richardson (2000, p. 30), pode ser 
explicada através de vários e diferentes pontos de vista. A história de uma logística ampla e 
total considera todos os participantes, dos clientes aos fornecedores. Em seus estudos, baseado 
nas estratégias utilizadas, nos recursos disponíveis e nas necessidades definidas pelo 
ambiente, Ericsson (2001, p. 1) destaca as três principais eras da logística: a militar, a 
industrial e a da internet. 
 
LOGÍSTICA NA ERA MILITAR 
 

A logística, na era militar, objetivava a conquista e a preservação dos territórios. No 
início dessa era, os exércitos mantinham-se através dos próprios territórios conquistados 
requerendo pouco contato com a pátria. Depois, com a I Guerra Mundial, os exércitos ficaram 

                                                 
3 SOLE (International Society of Logistics): organização internacional não-lucrativa fundada em 1966, composta 
por profissionais organizados para melhorar a arte e a ciência da tecnologia, da educação e da gestão logística. 
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maiores e permaneciam acantonados por anos nos mesmos locais. Na II Guerra Mundial, nova 
mudança ocorreu devido à grande mobilidade obtida com os veículos motorizados. 

Numa das histórias mais antigas sobre a logística militar, Alexandre da Macedônia, o 
Grande, inspiraria Júlio César, Napoleão e outros menos famosos estrategistas. Seu exército 
consumia diariamente cerca de 100 toneladas de alimentos e 300 mil litros de água! Percorreu 
6.400 quilômetros, a marcha mais longa da história, do Egito à Pérsia e Índia. Aplicando 
conceitos logísticos, Alexandre criou o mais móvel e rápido exército da época, permitindo-lhe 
superar os exércitos inimigos e expandir seu reinado.   

A logística na era militar tem mostrado, ao longo dos tempos, que ainda está viva; um 
dos exemplos mais recentes foi a Guerra do Golfo, no início de 1991. Conforme divulgado 
pela mídia, sabemos que os Estados Unidos e seus aliados tiveram que deslocar grandes 
quantidades de materiais a grandes distâncias, em tempo curto. Meio milhão de pessoas, 
materiais e suprimentos tiveram que ser transportados através de 12.000 quilômetros por via 
aérea e mais de 2,3 milhões de toneladas de equipamentos foram transportados por mar 
durante meses. 

Apesar de ter sido a primeira, a fase militar ainda é o grande desafio das nações que se 
lançam em aventuras políticas, dominadoras ou humanitárias. As dificuldades para transporte 
de homens, equipamento e alimentos ainda existem e foram potencializadas devido às grandes 
distâncias entre suas bases e os múltiplos teatros de operações. 

 
LOGÍSTICA NA ERA INDUSTRIAL 

 
 A logística, na era industrial, também passou por diversas fases. A primeira, segundo 
Malmborg e Richardson (2000, p. 30), foi altamente orientada para o custo. A inovação foi a 
ampliação do custo funcional para o custo total. Com a crise do petróleo em 1973/74, foi 
disparada a segunda geração da logística industrial, agora voltada para as vendas, em que a 
missão era aumentar as vendas num mercado estagnado. A terceira geração teve início no 
final dos anos 70 e foi uma resposta para os problemas causados pela demasiada ênfase às 
vendas. Nessa terceira geração, houve uma orientação para o capital. Todas as três primeiras 
gerações de logística foram baseadas no paradigma originado na primeira revolução industrial 
quando as palavras de ordem eram: padronização, continuidade, planejamento e economias de 
escala. 
 Entretanto, no meio da década de 1980, surge a segunda revolução industrial como 
resposta às novas necessidades dos clientes, agora representando uma nova sociedade 
fundamentada no conhecimento. As novas palavras de ordem foram: liberdade de escolha, 
descontinuidade, flexibilidade, e economias de abrangência4. 
 As próximas duas gerações da logística foram influenciadas fortemente pela revisão, 
pelo repensar, pela reengenharia e pela reestruturação. A quarta geração da logística, quando 
predominou a competição por melhoria dos tempos, buscou inovar os processos e suas 
diversas funções que se integravam. 

 
LOGÍSTICA NA ERA DA INTERNET 

 
A atual geração da logística é definida como orientada pela tecnologia da informação, 

chamada de e-logística; está inserida numa economia digital, em que as palavras de ordem 
são: velocidade, flexibilidade, conectividade, interatividade, e intangibilidade.  

O conceito da e-logística é baseado numa visão holística considerando todos os 
materiais envolvidos, as informações e os fluxos de pagamentos, desde o fornecedor da 

                                                 
4 Tradução pelos autores para “economies of scope”. 
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matéria prima até o consumidor final. A e-logística requer soluções completas que são mais 
virtuais do que físicas.  

Nessas circunstâncias, uma característica marcante da logística atual é o caráter 
criativo que envolve o processo de atuação logística, portanto, fruto da criatividade e da 
inovação. E a inovação é o resultado do conhecimento tácito. 

 

GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS (SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT) 
 
 O Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos pode ser definido como o gerenciamento 
da cadeia de logística da empresa, uma seqüência de eventos integrados que diminui os custos 
e o prazo de entrega dos produtos da empresa, envolvendo fornecedores, compras, produção, 
estoque, canais de venda e canais de distribuição.  

Segundo Fleury (2000, p. 39), o conceito do Supply Chain Management surgiu no 
início da década de 90 e ainda é um desafio para as empresas o implementarem. Existe uma 
integração das funções tradicionais de logística com outros processos de negócios, ampliando 
essas atividades logísticas para além das fronteiras organizacionais, na direção de cliente e 
fornecedores na cadeia de suprimentos.  

Na vida real das empresas as coisas ocorrem paralelamente, com atividades sendo 
planejadas e acompanhadas diuturnamente; as ações de correção precisam ser imediatas e 
integradas, pois não existe tempo de folga. Qualquer descuido pode ocasionar prejuízos 
significativos nas operações, prejudicar tanto clientes quanto fornecedores, e permitir aos 
concorrentes uma vantagem competitiva irreversível sem exigir investimentos. 

Ao procurarmos integrar fluxo de materiais nos fornecedores, fábricas e distribuição, 
assim como todos os processos verticais que se integram dentro da empresa: compras, 
pedidos, programação, faturamento, recebimento, estocagem, produção e vários outros, 
percebemos a necessidade de um modelo de gestão que integre todas essas atividades. 

Segundo Gaither e Frazier (2002, p. 427), essa perspectiva de ver o fluxo de materiais 
que sai dos fornecedores e percorre todo o caminho até os clientes como um sistema é 
chamado de Administração da Cadeia de Suprimentos ou Supply Chain Management:  

Em seu sentido mais amplo, uma cadeia de suprimentos refere-se à maneira 
pela qual os materiais fluem através de diferentes organizações, iniciando 
com as matérias-primas e encerrando com produtos acabados entregues ao 
consumidor final. 

Ritzman e Krajewski (2004, p. 232) definem o Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos como “a sincronização entre os processos de uma empresa e os de seus 
fornecedores para compatibilizar o fluxo de materiais, serviços e informações com a demanda 
dos clientes”.  

Administração de Materiais, Administração Logística e Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos são nomes alternativos usados para referir-se à Administração da Cadeia de 
Suprimentos. Por ser extremamente estratégica, essa administração muitas vezes está ligada 
ao principal executivo da empresa. Também pode ocorrer uma centralização na matriz da 
corporação ou em centros específicos, buscando a sinergia total entre os diversos processos e 
administradores envolvidos e garantindo a manutenção da integração das informações para a 
tomada das decisões.  
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Por conseguinte, a Administração da Cadeia de Suprimentos refere-se a todas as 
funções administrativas relacionadas com o fluxo de materiais, dos fornecedores diretos da 
empresa até seus clientes diretos.  

 
   
Administração da Cadeia de Suprimentos na Manufatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 – Administração da Cadeia de Suprimentos na Manufatura.  

(fonte: GAITHER e FRAZIER, 2002, p. 429) 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Gaither & Frazier, 2002, p. 429 

 

A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA PARA O VAREJO 
 

Segundo Ballou (1993, p. 19), na economia mundial, os sistemas logísticos formam 
bases para o comércio e a manutenção de um alto padrão de vida nos países desenvolvidos. 
Este autor diz: 

“Custos logísticos são um fator-chave para estimular o comércio. O 
comércio entre países e entre regiões de um mesmo país é freqüentemente 
determinado pelo fato de que diferenças nos custos de produção podem mais 
do que compensar os custos logísticos necessários para o transporte entre 
as regiões”. 

Ao aplicarmos a palavra ‘logística”, automaticamente esta é ligada ao transporte e 
armazenagem de produtos. Essa simples concatenação com as atividades que cercam o 
produto, desde o pedido até a entrega do mesmo, evidencia a importância e a presença da 
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logística nas relações comerciais, visto que a venda necessita de existência de determinado 
produto em estoque para sua posterior entrega ao comprador. Porém, para que esse ciclo de 
atividades ocorra de maneira a satisfazer todos os envolvidos, necessita-se de algumas 
informações tais como: prazo de entrega, transporte, local de estocagem, custos, prestadores 
de serviço.  
 Por um longo período, essa atividade denominada logística, ficou sem muita atenção 
dentro das empresas, especialmente as varejistas, porque as empresas industriais perceberam 
mais cedo que a logística era de fato um diferencial para com seus concorrentes e isso fez com 
que se tratasse de forma diferente essa atividade.  
 Hoje a logística é tratada como uma área especial dentro das empresas e em constante 
crescimento, fazendo com que as companhias busquem reduções significativas de gastos e 
cumprimento de todas aquelas atividades que envolvem a logística. 

A Caterpillar – líder mundial na manufatura de equipamentos de construção e 
mineração, motores diesel e de gás natural, e turbinas industriais a gás - dá um destaque 
especial para sua divisão de logística: a Cat Logistics. Através dos seus mais de 8.000 
profissionais que estão presentes nas mais de 95 instalações, em 25 países, em 6 continentes, 
interage não somente dentro das 115 organizações Caterpillar ao redor do mundo, mas 
também com seus 50 parceiros comerciais, entre eles: a Marinha dos Estados Unidos, Delphi 
Automotive – USA, Ford Motor Company, Hyundai, SAAB Cars USA, e Bombardier 
Aerospace. (Disponível em www.catlogistics.com. Acesso em 16 mar. 2004). 

 A Cat Logistics oferece uma gama de serviços e soluções logísticas de classe 
mundial, que impactam direta e positivamente no desempenho nas cadeias de suprimentos 
através do armazenamento e da distribuição de mais de 18 milhões de SKU (Stock Keeping 
Unit) para os seus parceiros comerciais, assim como a substituição de suas próprias peças de 
reposição no varejo que pode ser realizada, para a grande maioria dos equipamentos, em 
menos de 24 horas, nas mais remotas áreas do planeta. 

Alguns setores do varejo não expressam a sua logística de forma direta para o 
consumidor final, o qual não consegue discernir exatamente como ocorre esse serviço, 
agregando essa avaliação ao conceito geral que faz da empresa. Outros segmentos como o 
setor fabril moveleiro, em que situações normais há a necessidade de entrega domiciliar, 
montagem e prestação de assistência técnica, a logística torna-se visível para o cliente. 
Certamente a empresa poderia formar uma avaliação, se fizesse uma pesquisa para saber a 
opinião do cliente a respeito do seu serviço de logística, sobre como a entrega ou montagem 
de determinado produto foi feita, ou ainda, se houve necessidade de pós-venda, e como ela foi 
feita. Esse feed-back do cliente, por trazer aos olhos da empresa alguns fatores positivos ou 
negativos a seu respeito, mostra a importância dessa avaliação. A logística está diretamente 
relacionada com diversas áreas da empresa e, em alguns casos, com todas as áreas; faz parte 
também do planejamento estratégico desta, determinando pontos de localização de depósitos, 
centros de distribuição, lojas e, ainda, formando o tipo de serviço que se deseja prestar, 
diferenciais que impactam diretamente no desempenho das companhias.  
  Segundo Christopher (1997), após a percepção da importância da logística, setores do 
varejo reestruturam constantemente suas atividades objetivando maior desempenho e 
satisfação de seus clientes. Para tanto, utilizam-se de algumas ferramentas como o Efficient 
Consumer Response - ECR, o qual tem, por princípio, a integração entre os membros da 
cadeia de abastecimento, compartilhando informações de vendas e níveis de estoque, fazendo 
com que todos possam trabalhar com inventários menores, praticando o just-in-time. O ECR 
reúne a tecnologia da informática e o just-in-time, invertendo o sentido no fluxo da cadeia de 
abastecimento, que não é então acionada  pelo fabricante, mas sim por pedido do varejista, o 
qual deseja repor seu estoque. Diz-se que migrou-se de uma forma de trabalho “push” 
(empurrar) para uma forma “pull” (puxar). Entre outras tecnologias utilizadas, estão também 
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o Quick Response e Efficient Food Service Response, respectivamente utilizados pelos 
segmentos de confecções e alimentação.  Percebe-se que, independente da ferramenta que se 
utilize, elas trabalham utilizando a tecnologia da informática, para dinamizar o 
relacionamento de todos os envolvidos. E ainda, trabalham com o conceito do just-in-time 
(operar com o menor estoque possível), cultura iniciada por fábricas japonesas, que tinham 
como objetivo redução de estoques, o que acarretava uma substancial redução de custos 
permitindo que seus produtos fossem mais competitivos em mercados externos. No início 
dessa nova fase da logística, um fator que tornava o novo conceito de certa forma oneroso 
para a empresa era o custo que esta tinha com a transmissão de dados via rede, visto que 
deveria pagar a um prestador de serviço para estar conectado, e também o tempo era cotado 
de acordo com impulsos telefônicos.   
 Com o passar dos tempos, surgiram empresas que dispunham tais serviços 
gratuitamente ou por um valor simbólico de assinatura e, ao que indicam as tendências, é 
provável que este se torne cada vez mais acessível e a um preço acessível a qualquer um.  

A logística exerce importância fundamental na sobrevivência das empresas, uma vez 
que o ambiente de mercado é altamente competitivo e globalizado. Ela tornou-se um fator 
fundamental nas estratégias das empresas varejistas. Certamente no passado, quando ouvia-se 
falar em logística, imediatamente relacionava-se com a armazenagem ou transporte dos 
produtos. Nos dias atuais, ela é tratada como ponto crucial em uma cadeia integrada de 
abastecimento.  

No varejo, cada vez mais a logística torna-se importante, pois é preciso haver uma 
sintonia certeira com fornecedores, para que os produtos certos sejam recebidos no momento 
certo, quantidade certa e prazos corretos, para que o consumidor final fique satisfeito, 
objetivando-se uma cadeia mais dinâmica e eficiente. Deve-se também considerar os estoques 
desses produtos, os quais devem ser otimizados, de acordo com as necessidades do mercado, 
visando atender, o mais rápido possível, aos anseios do cliente no momento certo.  
 Segundo Christoper (1997, p. 222), a Accenture, antiga Andersen Consultng, 
considera que um serviço logístico bem-sucedido começa com o entendimento das 
necessidades de serviços aos clientes, segmento por segmento, e posteriormente, isso conduz 
aos questionamentos básicos sobre a estrutura, os papéis funcionais e os procedimentos da 
implantação.  

          ESTRATÉGIA LOGÍSTICA 
 

 
 

                SERVIÇO  
                      AO CLIENTE 
 
                     ESTRATÉGICO 
 
        PROJETO       ESTRATÉGIA 
       DO CANAL       DA REDE 
 
 

                     ESTRUTURAL 
 
   

                  PROJETO DO      GERENCIAMENTO     GERENCIAMENTO 
                                          ARMAZENAMENTO                 DO                     DE MATERIAIS 
                                          E SUA OPERAÇÃO         TRANSPORTE  
                                                                
         FUNCIONAL 

 
          SISTEMAS DE           POLÍTICAS E    INSTALAÇÃO       GERENCIAMENTO  

                 INFORMAÇÃO         PROCEDIMENTOS      E EQUIPAMENTOS     DA  ORGANIZAÇÃO 
         E DAS MUDANÇAS 

 
                                                                       IMPLEMENTAÇÃO 
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O desenvolvimento de uma estratégia logística envolve a integração de 7 áreas-chave 
                Fonte:  Andersen Consulting, Arthur Andersen & Co, S.C. 

 

FATORES QUE CONDICIONARÃO A LOGÍSTICA NESTA DÉCADA 
São três as principais áreas de preocupação na avaliação das tendências e fatores que 

poderão condicionar a logística nesta primeira década de 2000: 
• Integração; 

• Comércio Eletrônico; 

• Informática. 

 
INTEGRAÇÃO 
A transição do século XX para o século XXI tem como uma de suas características 

mais marcantes o fenômeno da integração ou globalização no qual: 

[...] de maneira lenta e imperceptível, ou de repente, desapareceram as 
fronteiras entre os três mundos, modificando-se os significados das noções 
de países centrais e periféricos, do norte e sul, industrializados e agrários, 
modernos e arcaicos, ocidentais e orientais. Literalmente, embaralha-se o 
mapa do mundo, umas vezes parecendo reestruturar-se sob o signo do 
neoliberalismo, outras vezes parecendo desfazer-se no caos, mas também 
prenunciando outros horizontes. (IANNI, 1996, p. 12) 

 O fenômeno da globalização impõe uma nova ordem: a busca pela eficiência na 
produção e na logística, principalmente na distribuição de bens e serviços. O ritmo frenético 
do comércio global, combinado com a terceirização de manufatura ao redor do mundo, 
transformou a distribuição numa tarefa complexa. 

A principal razão para a complexidade é a incerteza crescente e a demanda variável 
por produtos, conforme Sheffi, diretor do Centro de Transporte e Logística do MIT (citado 
por Guy em Logística ganha valor – e empregos bem pagos – graças à globalização, 2004, p. 
B8). Entre outras coisas, consumidores e empresas querem cada vez mais variedades de 
produtos e serviços e eles querem isso imediatamente. E a melhor maneira de se lidar com 
incertezas é ter cadeias de suprimento e canais de distribuição flexíveis. 

Essas funções logísticas, de bastidores, fornecem à empresa detentora, uma vantagem 
competitiva em distribuição rápida e confiável e um potencial de economias em espremer a 
cadeia de suprimentos. 

É neste ponto que se pode identificar um grande desafio para o Brasil, pois é 
considerado uma das nações mais fechadas quanto à globalização - ocupa o posto 53, atrás do 
Panamá, Argentina, Chile, México, Colômbia e Peru - segundo estudo da A.T. Kearney que 
analisou 62 nações que representam 84% da população mundial e 96% da economia global 
(Globalização: O Brasil é uma das nações mais fechadas, 2004, p. A7). Irlanda, Cingapura, 
Suíça, Holanda, Finlândia, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Áustria lideram o 
ranking. 
 

COMÉRICO ELETRÔNICO 
A Internet tem alterado significativamente o comportamento dos clientes e modificado 

drasticamente a aplicação dos conceitos logísticos para o varejo. A partir da década de 80, 
com a simples intenção da troca de e-mails ou correspondências eletrônicas, a Internet tem 
evoluído velozmente para a Web (teia ou rede, em inglês). De repente, a Internet se tornou 
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uma rodovia de duas mãos, que pode levar e trazer não só mensagens mas transações 
comerciais e operacionais. 
 Além de ampliar a comunicação, a Internet permite um maior e melhor 
aproveitamento dos dados transmitidos através de softwares cada vez mais amigáveis e 
inteligentes que ampliam a segurança dos negócios tratados através dela.  

Segundo Novaes (2001, p. 75), algumas das principais vantagens desse comércio 
eletrônico, quando comparado com a forma de transação tradicional, são: 

• Inserção instantânea no mercado; 

• Relações mais ágeis; 

• Redução da assimetria informacional; 

• Redução de burocracia; 

• Análise mercadológica facilitada. 

E é justamente nas relações mais ágeis que a logística tem suas funções 
potencializadas pois a disponibilização das informações, vindas dos clientes, podem ser 
utilizadas imediatamente pelos diversos sistemas de suporte a serem melhor explicitados no 
item sobre Informática a seguir. 

O comércio eletrônico, através da Internet, quebrou as tradicionais barreiras de tempo, 
local e linguagem. Foram criados novos conceitos e terminologias (B2B ou Business-to-
Business, B2C ou Business-to-Customer, entre outras) para facilitar o entendimento dessas 
novas relações comerciais. Fica para a logística, seus profissionais e sistemas, o desafio em 
atender os clientes a contento apesar da concorrência acirrada e globalizada. 

 
INFORMÁTICA 

 A terminologia informática pode ser muito abrangente para uma discussão acadêmica. 
Neste tópico, enfocaremos a informática sob dois prismas: os equipamentos ou hardware e os 
sistemas ou software. 
 

EQUIPAMENTOS 
 Com a crescente demanda por computadores e equipamentos mais rápidos, 
miniaturizados e independentes de fixação5, as operações comerciais, industriais e de logística 
foram beneficiadas com a disponibilização de uma série de recursos que permite, além da 
agilidade, a maior acurácia e a maior integração das funções. 
 Alguns dos recursos mais conhecidos além dos computadores são: leitores de código 
de barras, scanners, controladores e acionadores óticos, concentradores de dados para 
estocagem, equipamentos ASRS (Automatic Storage and Retrival System), chips 
identificadores, sensores de função para veículos de frotas (velocidade, aceleração, frenagem, 
etc), posicionadores e rastreadores GPS (Global Positioning System), entre outros. 
 Como referência, o Brasil é um dos países onde mais se emprega o rastreamento GPS 
(Global Positioning System). Existem hoje cerca de 250 empresas atuando no mercado de 
proteção e gerenciamento de veículos. Somente a Autotrac, empresa do ex-piloto de formula 1 
Nelson Piquet, rastreia 70 mil caminhões ao longo das rodovias e centros urbanos, segundo 
Franco (Empresa de Piquet rastreia 70 caminhões, 2004, p. B7). Os benefícios para os 
frotistas, além da segurança do patrimônio, residem no fato de que podem controlar e 
gerenciar os fluxos de movimentação de cargas permitindo uma melhor avaliação da função 
logística da distribuição. 

                                                 
5 Tradução dos autores para Wireless 
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 Outro equipamento bastante útil é o scaner ou leitor de código de barras. Ao 
comprarmos em supermercados, drogarias, lojas e até padarias nos deparamos com um 
equipamento simples e portátil que emite um feixe de luz avermelhada e que tem a capacidade 
de ler o código de barras das etiquetas ou superfície dos produtos. Esse equipamento 
revolucionou o atendimento no varejo pois, além de aumentar em muito a velocidade de 
passagem do cliente pelo caixa ou check-out, eliminou os erros de leitura e digitação de 
preços, eliminou a necessidade de remarcação de preço dos produtos – agora feito uma única 
vez no banco de dados da empresa – e permite a rápida entrada dos dados dos produtos 
adquiridos para os sistemas de gerenciamento. 
 

SISTEMAS 
 Para que os equipamentos tivessem um pleno aproveitamento, foi necessário o 
desenvolvimento de programas de computador ou softwares que executassem funções até 
então manuais (quando feitas!). Nessa área, é espantoso o avanço na busca da otimização de 
processos com a redução, controle e gerenciamento dos recursos (máquinas, equipamentos, 
estoques e pessoas). 
 Inicialmente, destaca-se o controle dos produtos vendidos; como exemplo, pode-se 
citar os supermercados, drogarias, padarias, entre outros estabelecimentos de varejo. Com a 
passagem pelos check-outs, a dedução do estoque do produto é automática. Também, o 
relacionamento do consumo do produto com o perfil e hábitos do cliente é automático, 
permitindo a criação de um banco de dados para Marketing. Além disso, é possível integrar 
esse sistema de controle de estoques com os sistemas de planejamento de necessidades 
(MRP6) da empresa para que sejam emitidas novas ordens de compra ou fabricação do 
produto. 
  Tais atividades não se restringem à empresa e são transferidas ao longo de toda a 
cadeia de suprimentos, em tempo real, potencializando os ganhos em tempos e custos 
menores para a reposição dos produtos. Quanto mais integradas sistemicamente, mais 
robustas, produtivas e competitivas são essas cadeias. 
 Inúmeros exemplos de sucesso podem ser citados nessa área. Um dos mais 
significativos é o caso do Wall-Mart, com vendas no Brasil estimadas em R$ 5,2 bilhões e 
com 143 lojas após a compra da rede Bompreço, conforme Revista Veja, n. 1844, p. 80 (mar. 
2004). Inicialmente, Sam Walton propiciou vantagens competitivas selecionando o local de 
seus supermercados nos principais entroncamentos das rodovias americanas oferecendo maior 
facilidade de acesso para os consumidores estando  distanciados dos centros urbanos, menor 
custo do terreno, e com a melhor opção de integração logística entre os diversos 
supermercados que podiam repor rapidamente a falta de produtos em suas lojas vizinhas. 
 Evoluindo, a Wall-Mart passou a utilizar o conceito VMI (Vendor Management 
Inventory) para redução de estoques. Assim, os fornecedores como a Procter & Gamble 
(fraldas descartáveis e produtos de higiene pessoal) passaram a ter acesso direto e em tempo 
real aos dados de vendas (via check-outs ou caixas) de seus produtos dentro do Wall-Mart e 
cuidam para que a reposição seja automática (NOVAES, 2001, p. 23). 
 Num exercício de melhoria contínua, o VMI está sendo desafiado e já existem novas 
tendências dentro do Wall-Mart para reduzir ainda mais os recursos utilizados na cadeia 
(SPIEGEL, 2003). Como exemplo, temos os testes da gôndola inteligente para os produtos da 
Gillette que possuem um chip com tecnologia EPC (Electronic Product Code) e com o uso de 
RFID (Radio Frequency Identification). Assim, quando o cliente retirar o produto da gôndola, 
além de escutar uma educada mensagem agradecendo pela compra, terá o produto 
identificado por radio freqüência que acionará os sistemas de gestão. Nesse caso, não mais 

                                                 
6 MRP (Material Requirements Planning) 
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seria necessária a verificação das compras no checkout (ou caixa), pois bastaria o consumidor 
passar seu cartão pessoal num dispositivo que reconheceria todos os produtos em seu poder, 
fazendo o débito automático na conta do cliente e emitindo o comprovante fiscal. 
 
A LOGÍSTICA AGREGANDO VALOR AO CLIENTE FINAL 
 

No varejo, um produto ou serviço só pode ter valor ao cliente se ele o possui. Somente 
a partir deste momento, o cliente pode julgar as qualidades e funcionalidades do que adquiriu. 
Nesse contexto, a logística tem papel fundamental como agregador de valor, pois, numa 
primeira análise, viabiliza o transporte desse produto ao cliente. A distância entre o produtor e 
o consumidor é um obstáculo que a logística ajuda a transpor, criando, assim, um valor ao 
produto para o cliente. 

Outra importante forma de agregar valor ao produto é fazer o transporte corretamente, 
entregando ao cliente o produto com as especificações exatas, atendendo fielmente o pedido 
realizado pelo cliente à loja ou produtor. Dificilmente o cliente fica satisfeito quando recebe 
um produto trocado, seja de cor, tamanho, modelo, etc. 

O fator tempo também pode ser considerado como valor perceptível pelo consumidor. 
A logística permite que os desejos de clientes se materializem em menor ou maior tempo, 
conforme seu desempenho. Para entender melhor, um cliente ficaria extremamente insatisfeito 
se o seu pedido fosse atendido num prazo além daquele combinado com o vendedor ou com a 
loja. Logo, o fator prazo de entrega é um valor de grande significado para o cliente. 
Exemplificando, qual o leitor aceitaria receber seu jornal no dia seguinte ao da edição? 

Cada vez mais, as empresas e os consumidores estão considerando a informação como 
um novo elemento da logística que adiciona valor às suas operações e produtos. Rastreamento 
de cargas, encomendas, ou veículos tem sido utilizado freqüentemente como forma de 
monitoramento de estoques permitindo a pronta reação quando é acusado qualquer desvio. 

Ainda mais importante, a informação logística tem valor muitas vezes intangível 
quando os processos e sistemas das empresas estão interligados e trocam entre si valiosas 
informações sobre posições de estoque, demanda, programação, embarques antecipados, 
recebimentos, registros de não conformidade, datas de efetivação de componentes, progresso 
de produção, e uma infinidade de elementos de informação que permitem um sincronismo 
complexo que dá uma grande vantagem competitiva à cadeia produtiva em que o produto está 
situado. 

Conclui-se, então, que a logística empresarial evoluiu muito desde o seu início, pois 
quando se agrega valor de lugar, tempo, qualidade e de informação à cadeia de suprimento e 
produtiva, a logística moderna reduz custos desnecessários e perda de tempo, além de 
eliminar tudo que não tem valor para o cliente. 

Ainda recente, a logística reversa7 está bastante associada às questões ambientais de 
destinação final de bens após seu consumo. Porém, a logística reversa também pode ser um 
componente potencial no que tange à pós-venda no aprimoramento da satisfação do cliente, 
agregando valor ao produto, aumentando a rentabilidade da empresa e proporcionando uma 
vantagem competitiva frente à concorrência. Pois ao agregar valor ao produto o cliente estará 
recebendo um serviço adicional ao adquirir o produto. 

 

 

                                                 
7 Segundo o CLM (1993, p. 323), “logística reversa é um amplo termo relacionado às habilidade e atividades 
envolvidas no gerenciamento de redução, movimentação e disposição de resíduos de produtos e embalagens”. 
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SUPPLY CHAIN PARA O SUPPLY NETWORKS 
 
Para Almeida (2001, p. 86), no Supply Networks Management ou Gerenciamento de 

Rede Logística, a empresa deve funcionar integrando clientes, concorrentes, fornecedores, 
tecnologias, informação, comunicação, pessoas da empresa, recursos e fluxos de caixa em 
constante inovação.  

Também considera que, dentro do Supply Networks Management, existem redes 
logísticas que agregam valor aos clientes, dos quais destacam-se para o varejo: 

a) Tudo pode ser terceirizado ou não, menos a rede, pois esta é o seu negócio; 
b) Tem-se o elo da rede logística, mas não os processos em seqüência. Essa rede  
     processa todas as informações ao mesmo tempo; 
c) As Informações estratégicas e operacionais são compartilhadas sem restrição  
    de acesso e confidencialidade. Sistemas de informação são integrados, bancos  
    de dados compartilhados, as informações disseminadas pelo fluxo em tempo  
    real para toda a rede logística e o movimento de bens e serviços é subordinado  
    a esse fluxo de informações, sendo constantemente otimizado.  
    Por exemplo, temos uma empresa de distribuição que abrange todas as regiões  
    do Brasil e recebe um pedido de entrega na região de Salvador. O Supply  
    Networks Management procura o centro de distribuição mais adequado   
    considerando estoque, custo e tempo de entrega. Efetua o movimento da  
    mercadoria ao cliente otimizando o modal de entrega e procurando o parceiro  
    (transportadora) mais ideal naquele momento; 
d) Os empresários devem dar ênfase à construção das redes logísticas visando a  
     melhoria do processo vital do seu negócio, priorizando a adaptabilidade e a  
     velocidade dos produtos e serviços entregues aos clientes; 
e) Os estoques e recursos ativos das redes de logística devem ser  
    compartilhados, sendo redistribuídos com velocidade nos elos da rede, para o  
    ganho operacional do todo e para entregas adequadas aos clientes; 
f) A preparação dos executivos deve focar a compreensão dos desejos e  
    necessidades dos clientes, inovação dos produtos e serviços, entendimento  
    estratégico do negócio, construção e compreensão das redes logísticas, visão  
    holística da empresa, compreensão de suas intuições ligadas ao negócio, 
    administração do fluxo de caixa e remuneração dos ativos, saúde e qualidade  
    de vida individual e familiar; 
g) Fornecedores e concorrentes devem ser vistos como parceiros de negócio,  
   fazendo parte da rede construída para atender seus clientes; 
h) A comunidade envolvida no relacionamento com a empresa (cidade,  
    sindicatos, famílias das pessoas que trabalham na empresa) deve sentir     orgulho 
em manter a continuidade do negócio. 
Exemplos de empresas migrando para Supply Networks Management, conforme 

Almeida (2001, p. 87): 
• Empresas de aviação; 

• Empresas de internet; 

• Instituições financeiras; 

• Escolas de negócio, etc. 
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 É sabido que essas empresas estão pensando globalmente; se preparam para  mudanças 
rápidas de mercado, estão se estruturando para serem adaptáveis e velozes, estão 
compartilhando seus ativos e informações, pois compreendem que o cliente é mutável.  
 Ainda segundo Almeida (2001, p. 87), a migração do supply chain para o Supply 
Networks Management é natural e previsível. As empresas se organizaram no passado em 
volta das suas funções principais, otimizando as partes, e descobriram que precisavam 
otimizar o todo.  

O conceito de Supply Chain Management trás uma significativa evolução para o 
sistema de logística utilizado. Com o grande número de concorrentes e o ciclo dos produtos 
mais curto, as empresas não conseguiriam se manter somente com os sistemas de gestão 
eficientes, os quais controlavam isoladamente compras, transportes, etc. Tais funções cabiam 
a profissionais que eram especialistas e medidos por indicadores de custo de transportes mais 
baixo, por exemplo.    
 Para satisfazer os clientes, as empresas variam sua linha de produção, diversificando 
cada modelo para que corresponda aos anseios de seu futuro comprador. Isso faz com que os 
produtos tenham ciclo de vida mais curto.  
 Como se pode observar, surge a logística integrada, considerando como elementos ou 
componentes de um sistema todas as atividades de movimentação e armazenagem que 
facilitam o fluxo de produtos, desde o ponto de aquisição dos materiais até o ponto de 
consumo final. 

 A gestão da cadeia, de uma forma global, pode proporcionar um aumento 
significativo de produtividade e conseqüentemente uma redução considerável de custos. 
Também agrega valor aos produtos reduzindo estoques, comprando melhor, racionalizando os 
transportes e eliminando desperdícios. O cliente fica satisfeito em virtude dos prazos 
cumpridos, do atendimento rápido em casos de emergência e dos serviços de pós-venda. Com 
a logística, além da diferenciação dos produtos, chega-se à diferenciação dos serviços. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O comércio varejista tem passado por amplas e profundas transformações nas últimas 

décadas. Considerado como a atividade econômica mais democrática do aparelho produtivo, 
mostra sinais de expansão estratosféricos. A entrada de novos mercados consumidores, como 
China e Índia, coloca em xeque todas as estratégias e modelos até então desenvolvidos e 
testados no ocidente. 

O consumidor, centro das atenções e principal peça nesse quebra-cabeça sócio-
econômico, tem evoluído e mostrado cada vez mais a sua sofisticação e preocupação com o 
valor total do produto que está comprando. É necessário despertar emoções que seduzam os 
clientes mostrando que os produtos e serviços adquiridos contêm os maiores valores 
agregados. Questões de procedência, ecologia, tipo de trabalho humano empregado para a 
produção do bem, tempo de obtenção do produto e suporte no pós-venda, são constantemente 
colocadas para os profissionais do varejo. 

Por outro lado, a disponibilidade de informações instantâneas através da Internet, as 
rápidas mudanças nos canais de distribuição e ciclos de vida mais curtos dos produtos tornam 
obrigatória para os mercados a abordagem voltada para a demanda. É nesse momento que se 
confirma a importância da logística interagindo em todos os pontos da cadeia produtiva: do 
fornecedor até o cliente. 

A logística passou a ser determinante nos resultados das organizações. Sistemas de 
estoque bem-a-tempo facilitados pela comunicação mais rápida e menos onerosa entre 
fabricantes, fornecedores e provedores de logística contribuem para a maior velocidade na 
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realização dos negócios. E quem se mostrar mais ágil e flexível aproveitará melhor as 
oportunidades que o mercado oferecerá. 

Os profissionais de logística e do varejo deverão entender não apenas de transporte, 
movimentação dos materiais e comercialização. Deverão conhecer cada elo da cadeia 
produtiva – características e custos – assim como o cliente e seus valores. As oportunidades 
estão aí. É uma questão de identificá-las, aceitar os desafios para equacionar necessidades e 
recursos, ter confiança no resultado de seu trabalho e compartilhar os conhecimentos 
adquiridos com seus parceiros comerciais. 

Não existem fórmulas mágicas! É necessário pesquisar, pensar e suar para obter o 
sucesso! 

ESTUDO DE CASO: REDE TEM PEÇAS – SOLUÇÃO EM AUTOPEÇAS 
 

Durante a década de 1990, o mercado automobilístico e de autopeças, passou por 
profundas mudanças. Em primeiro lugar, devemos analisar a abertura de mercado, durante o 
governo Fernando Collor, que trouxe ao mercado um número de montadoras e modelos de 
veículos nunca vistos no mercado brasileiro. O número de montadoras que atuavam no país 
aumentou consideravelmente, aumentando também assim o número de modelos de veículos 
que rodavam no país. 
 

Relação de Montadoras e Veículos de Passeio 
 

ANO 1992 2004 
MONTADORAS 4 13 
MODELOS DE VEÍCULOS 17 470 

                                Fonte:  ANFAVEA 2004 
 
 

Com o aumento do número de montadoras no país, a indústria automotiva viu-se 
obrigada a aumentar e diversificar o seu portfólio de produtos para atender a este novo 
mercado, que surgiu de forma rápida e definitiva. 

Essas mudanças atingiram não só o fabricante de autopeças, mas toda a cadeia 
distributiva, que também teve que se adaptar mais tarde a uma nova realidade: a economia 
estabilizada. 

Com o Plano Real em 1994 a inflação tornou-se estável, não mais permitindo que o 
lojista compensasse erros de compra através de variações de preço para o consumidor final. 

Com esse novo cenário fazia-se necessário uma administração profissional dos varejos 
de autopeças. Os estoques estavam cada vez maiores, pois além do aumento de volume de 
modelos na frota, as mudanças nos modelos aconteciam com mais freqüência. 

As margens de venda foram reduzidas e o mercado tornou-se cada vez mais 
competitivo. Comprar tornou-se o principal diferencial competitivo no varejo. As vendas e o 
conhecimento administrativo foram deixados em segundo plano. 

Além dessas mudanças, que provocaram uma queda enorme no número de lojas de 
autopeças, temos outro fator que ajudou no enxugamento desse elo da cadeia distributiva: o 
aumento da competitividade do setor. 

As concessionárias começaram a ver no mercado de reposição de peças um negócio 
rentável, capaz de suprir a queda nas vendas de veículos novos assim como a redução nas 
margens praticadas. Uma das alternativas para as concessionárias foi buscar a compra direta 
das peças junto aos fornecedores das montadoras, eliminando os custos de repasse.  



www.giulianimarketing.pro.br                                               Giuliani 
MARKETING 

 
 

16 

 
Distribuição do Faturamento das Concessionárias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994      2000 
 

fonte – USP  (Prof. Celso Grise) 
 
 

Ainda nesse cenário, as oficinas mecânicas também se tornaram concorrentes para as 
lojas de autopeças. Através de profissionalização dos mecânicos, da segmentação dos serviços 
realizados e do estabelecimento dos serviços autorizados, as oficinas foram “promovidas” à 
categoria de centros automotivos. Muitos deles passaram a adquir suas peças junto aos 
distribuidores que anteriormente só vendiam aos varejos. A vantagem do centro automotivo é 
que além de ter a mesma margem do varejo na venda da peça, ainda tem lucro sobre a 
execução do serviço. 
 

A BUSCA DA SOLUÇÃO 
Em meados da década passada, para tentar reverter esse quadro e ganhar força como 

elo da cadeia, o segmento do varejo de autopeças foi buscar a mesma solução usada em 
farmácias e supermercados para resolução de problemas comuns: a formação de redes. 

No ano de 2000, a Rede Tem Peças surgiu na região de Piracicaba – SP, formada por 
lojas da AVAAP (Associação dos Varejistas de Autopeças de Piracicaba), para ganhar força 
na disputa de mercado com seus concorrentes. 
 

O QUE MUDA NA REDE? 
As autopeças conseguem as seguintes vantagens quando associadas em rede: 
• Negociação de compra; 
• Redução de custos (transporte, armazenagem e gestão); 
• Aumento de volume de compras; 
• Padronização no atendimento; 
• Padronização visual das lojas; 
• Rapidez na informação; 
• Troca de experiências. 

 
Hoje, a Rede Tem Peças possui células ou regiões de atuação em Piracicaba e 

Campinas. Também as regiões de Rio Claro, Ribeirão Preto, Sorocaba e Bauru estão sendo 
desenvolvidas. 
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Veículos usados 
6% 

Peças
6% 
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Assistência 

4% 
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VANTAGEM COMERCIAL 
Toda negociação comercial varejista-distribuidor segue um processo pelo qual um 

Conselho de lojas de autopeças seleciona previamente os 5 distribuidores mais favoráveis. Via 
de regra, os selecionados são grandes distribuidores de autopeças, que usam seu diferencial 
logístico para atender de modo rápido e eficaz esses varejos, tendo em vista que a maioria 
deles não trabalha com grandes estoques, primeiro pelo alto custo de manutenção e segundo 
pela quantidade de itens SKU (Stock Keeping Units) que seria necessária para manter 
individualmente um estoque integral. Para se ter uma idéia, um distribuidor hoje trabalha com 
um estoque entre 18 mil e 25 mil itens. 

Toda compra realizada pelas lojas com os distribuidores tem 2% do valor da compra 
retornado para a rede, que investe em ações que visam atender às necessidades empresariais 
(infraestrutura, propaganda, gestão, etc.) de suas lojas. Essas ações seriam impossíveis de ser 
feitas individualmente, e agora são executadas atendendo às necessidades de toda a rede. 

Outra parceria formada pela rede é com os fabricantes de autopeças. Visando um 
processo de fidelização, os grandes fabricantes de autopeças formam com esses varejistas 
contratos de repasse de verba a serem investidos em fachadas de lojas, material gráfico 
técnico e de propaganda, e principalmente treinamento técnico e de atendimento. Em 
contrapartida, o fabricante exige a comercialização de peças com sua marca.  
 

REDES DENTRO DA REDE 
Após a implantação do conceito de rede junto às lojas de varejo, a Rede Tem Peças 

começou a desenhar uma nova rede com as oficinas mecânicas existentes no mercado, através 
de parcerias.  

Essa nova associação aumentou a sustentação de suas lojas agregando serviços de 
oficinas os quais seriam inviáveis caso se optasse pela montagem de oficinas próprias, dado o 
alto custo para compra de ferramental e montagem de equipamentos e instalações. 

Por sua vez, as lojas, assim como seus parceiros (distribuidores e fabricantes), ficaram 
obrigados a disponibilizar treinamentos técnicos, comerciais e de atendimento às oficinas 
credenciadas, além de padronização e revitalização dos pontos. 

Hoje a Rede Tem Peças já conta com 71 lojas credenciadas e 41 oficinas, mas ainda há 
um longo caminho a ser trilhado, pois o mercado é dinâmico e o consumidor mais exigente. 

 

QUESTÕES PARA REFLEXÃO 
1. A terceirização das funções logísticas fomentaria a perda de competitividade do varejo 

devido a padronização de serviços hoje tidos como diferenciais competitivos? 

2. A globalização é vantajosa para o atendimento do varejo local? 

3. Qual a melhor sugestão para as empresas passarem da situação de logística de 

distribuição para supply chain networks? 

4. Os profissionais de logística estão preparados para assumir funções empreendedoras?  
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