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Resumo: A partir da proposta de uma estrutura conceitual sobre os serviços prestados pelos  
PSLs, este estudo discute a literatura a respeito da indústria de prestação de serviços 
logísticos à luz das necessidades surgidas com a construção das práticas colaborativas na 
cadeia de suprimentos. O artigo explora os pressupostos conceituais a respeito dos PSLs, 
fundamenta a proposta com base no relacionamento e na operação a ser desenvolvida por 
eles, apoiados pelos  serviços prestados na cadeia, pela necessidade de tecnologia de 
informação e estrutura operacional. 
Palavras-chave: Prestadores de Serviços Logísticos; Cadeia de Suprimentos; 
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1  Introdução 
 Os PSLs são uma realidade no mercado, ou pela participação nas atividades ou pelas 
alianças na cadeia de suprimentos. A utilização destes serviços por muitas empresas evoluiu 
ano a ano, e tem relação direta com a busca de vantagens competitivas (FLEURY, 2004; 
LIEB et al, 2005; HALLDÓRSSON, et al, 2004; SEZEN, 2005; STEFANSSON, 2006; 
HOEK, 2006; e ASHENBAUM et al 2005). Ultimamente, a consolidação e prática dos 
conceitos relacionados à gestão da cadeia de suprimentos têm levado esta indústria a assumir 
um papel mais abrangente e integrado com seus clientes. Nesta linha, vem surgindo novas 
configurações do papel destes PSLs, como o de Integradores Logísticos ou 4 PLs, com um 
papel combinando gestão e operação das necessidades logísticas da cadeia de suprimentos 
(SAHAY, 2003). 
 O seguimento de prestadores de serviços vem passando por diversas transformações, 
desde o surgimento dos primeiros PSLs originários de diferentes setores, principalmente dos 
de transporte e armazenagem (NOVAES, 2002). Numa visão mais atrelada ao 
desenvolvimento de práticas colaborativas na cadeia de suprimentos, em que processos de 
integração entre os agentes são fundamentais para o sucesso da cadeia, os PSLs têm se 
tornado um provedor de recursos para as empresas que estrategicamente buscam melhorias na 
cadeia. 
 Considerando a pesquisa de Langley et al. (2005), sobre Prestadores de Serviços 
Logísticos, nos próximos 3 a 5 anos haverá uma clara tendência de evolução dos serviços dos  
PLSs, em função do avanço e dos conceitos colaborativos da cadeia de suprimentos e 
exigências dos clientes.  A razão está na adoção, por parte das organizações, dos conceitos de 
maior integração nos processos da cadeia de suprimentos, o que deve exigir prestadores de 
serviços mais focados no negócio de seus clientes. Portanto, estes provedores devem oferecer 
múltiplos serviços de informação logística, conhecimento operacional e relacionamento, além 
de atuação direta na integração dos processos da cadeia de suprimentos. 
 Neste cenário, a intenção deste artigo é estudar na literatura como atualmente estão 
sendo caracterizado os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs), propondo, com base na 
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teoria, uma estrutura funcional que caracterize o papel desta indústria e atenda aos novos 
conceitos colaborativos da cadeia de suprimentos. 
 O artigo se caracteriza como pesquisa aplicada, por procurar gerar conhecimento para 
aplicação prática, e solução de problemas específicos, por meio da discussão teórica da 
capacidade de integração logística dos PSLs. Terá característica qualitativa por trabalhar na 
interpretação de fenômenos, na atribuição de significados e na análise de dados, não fazendo 
uso de métodos e técnicas estatísticas. O desenvolvimento do Trabalho adotará o 
procedimento da pesquisa bibliográfica a respeito do tema, centrado especificamente nas 
questões sobre o papel e o processo de desenvolvimento dos PSLs, para que, por intermédio 
desse estudo, se fundamente os conceitos e se possa embasar a estrutura proposta para uma 
nova indústria de Prestação de Serviços Logísticos.   
 

2. Desenvolvimento Teórico 
 A intenção deste capítulo é discutir o entendimento sobre as diversas interpretações 
dadas para o PSL, a partir da análise de estudos e pensamentos de diversos autores a respeito 
desta indústria, com foco na (1) terceirização dos serviços logísticos, (2) importância dos 
PSLs e visão sobre o mercado, e (3) tendência desta indústria. 

 

2.1  Serviços logísticos terceirizados 
 Caracterizado pelas diversas transformações organizacionais, a terceirização se 
consolidou em diversos setores, e não foi diferente na prestação de serviços logísticos. 
Inicialmente, a gestão estava mais focada em armazenagem e transporte, sem muita relação 
com os processos estratégicos da cadeia de suprimentos na busca de vantagens competitivas. 
 Numa visão complementar, Svensson (2003) acredita que as empresas estão reduzindo 
o número de sub-contratados e concentrando mais atividades em um mesmo sub-contratado. 
No caso, isto aumenta sua dependência na cadeia e aumenta as chances de se ter o PSL com 
um grupo maior de atividades sendo executada para uma empresa ou cadeia de suprimentos.  
 Na seqüência, numa adaptação dos tópicos sugeridos por Wanke (2004) e Jaafar et al. 
(2005), tem-se um resumo das motivações e as razões que levam uma empresa a terceirizar os 
serviços logísticos, bem como as possíveis razões pela qual decidem por um parceiro:  
- Focar esforços em seu próprio negócio e na busca de novos mercados; 
- Reduzir os custos logísticos e evitar investimentos em ativos não relacionados ao negócio da 
empresa;  
- Ter uma cadeia de suprimentos complexa devido a uma base de supridores fragmentada; 
- Aumento do retorno de produtos; 
- Coordenar as atividades logísticas numa visão mais global; 
- Melhorar e controlar os níveis dos serviços e das atividades logísticas; 
- Ter maior flexibilidade e eficiência nas operações logísticas; 
- Ter acesso a novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) e conhecimento 
logístico. 
 Como coloca Figueiredo (2005), o que um PSL fornece, na verdade, é uma série de 
transações, exigindo, do contratante, interfaces e monitoramentos mais sofisticados. Qualquer 
terceirização de sucesso será aquela na qual ambas as partes possuam uma clara compreensão 
dos objetivos, da finalidade, das expectativas e das capacitações necessárias. 
 Hoek (2001) diz que quando o PSL expande sua contribuição, oferecendo mais 
serviços, isto provoca um impacto na relação da empresa na cadeia. Com isso, o PSL pode 
penetrar funcionalmente nas áreas fora das áreas operacionais tradicionais. 
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 O grau de terceirização varia, e a atividade terceirizada difere muito pela 
complexidade. Os PSLs abrangem da mais simples atividade até as mais sofisticadas soluções 
logísticas (STEFANSSON, 2005).  
 O nível de terceirização é apresentado por Halldórsson et al. (2004), que o classifica 
como: mudanças do mercado, soluções logísticas customizadas, parcerias logísticas e 
soluções logísticas internas. Numa visão mais operacional das atividades, há praticamente 
dois níveis, o de soluções customizadas baseado no cliente e na demanda, e as soluções que 
envolvem parcerias para execução das atividades. 
 

2.2  A Importância dos PSLs e o mercado de serviços logísticos 
 Rafele (2004) considera que a logística é um elemento fundamental para o 
desenvolvimento de sistemas para a cadeia de suprimentos. Sendo assim, as empresas que se 
utilizam de PSLs, passa a ter neles uma figura chave para seus desenvolvimentos. Por meio 
dos PSLs, as empresas podem alavancar competências para sua cadeia de suprimentos, 
sustentando competências que não alcançaria sozinha. 
 Para Vaidyanathan (2005), o PSL com expertise em cadeia de suprimentos e relações 
global é uma opção estratégica para oferecer soluções em logística, no controle de inventário, 
na gestão da demanda via níveis de alocação, transporte multi-modal e armazenagem, aliado 
ainda à oferta de Tecnologia de Informação (TI) e cobertura global, capacidade de atuar na 
manufatura e serviços da indústria. Para Sinkovics et al. (2004), o relacionamento entre PSL e 
um produtor gera flexibilidade operacional que aumenta a competitividade pelo impacto 
logístico e desempenho mercadológico. Assim, segundo visão mais atualizada (LAMBERT, 
2004; LANGLEY et al., 2005; e LIEB, 2005), os PSLs podem estar entrando numa quarta 
onda em que a evolução dos conceitos colaborativos na cadeia de suprimentos, bem como a 
visão de gestão da cadeia como instrumento de diferenciação e vantagem competitiva, 
incorpora aos PSLs novas atribuições ligadas à gestão logística integrada. Esta incorporação 
de atividades e mecanismos de gestão integrada, apoiada por TIC, diferencia o PSL de um 
mero executor para um agente integrador da cadeia. 
 Hoek (2001) já apontava que os PSLs teriam relevantes oportunidades para expandir 
seus serviços, já que eram uma das principais empresas com ações voltadas para a cadeia de 
suprimentos, movendo-se para áreas funcionais por meio dos serviços tradicionais, incluindo 
atividades de produção e marketing, podendo, a partir disso, re-configurar o formato da cadeia 
de suprimentos. O autor coloca ainda que, com a expansão dos processos de integração na 
cadeia de suprimentos, o mercado tornar-se-á ainda mais dependente dos PSLs. 
 O quadro abaixo, permite estabelecer uma comparação nos fatores que vêm 
favorecendo a evolução das indústria de PSLs. 

 
 

Quadro 1:  Fatores que favorecem o Mercado para PSLs (adaptado pelos autores de Fleury et al., 2000 e            
Langley et al., 2005) 

Fleury et al. (2000) 
- Proliferação de produtos 
- Globalização 
- Maior exigências de Serviços (JIT, ECR e 
QR) 
- Menores ciclos de vida (vestuário, 
eletrônica) 
- Segmentação (clientes, canais, mercados) 

Langley et al. (2005) 
- Significante pressão para redução de custos 
- Ênfase na melhoria da cadeia de suprimentos 
- Significante pressão para aumentar os serviços aos 
clientes 
- Globalização 
- Rápida aceleração na introdução de novos produtos 
- Implementação de novas tecnologias de informação 
- Consolidações, aquisição e fusões de empresas 
- Novos mercados 
- Problemas de segurança 
- Políticas governamentais 
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 Para Figueiredo (2005), a sofisticação dos serviços e das tecnologias oferecidas pelos 
PSLs está atraindo muitas empresas a incluírem mais e mais atividades nos seus escopos de 
contratação, no intuito de aumentarem o raio de alcance dos potenciais benefícios.  
 

2.3   A Tendência dos Serviços Logísticos 
 Lieb et al. (2005) consideram que a intenção dos PSLs é manter seus serviços, no 
entanto, a tendência dos contratos tem sido de exigir maior cobertura geográfica e mais 
atividades, sendo este cenário um desafio. Para os autores, o PSL será administrado dentro da 
cadeia de suprimentos. Neste caso, no longo prazo, a tendência deste mercado é de prover 
oportunidades para novas empresas de Logística voltadas a processos mais amplos, focadas 
na coordenação e na integração das atividades, como os 4PLs (provedores de quarteirização 
logística). 
 Langley et al. (2005) afirmam que os PSLs, via oferta de novas atividades exigidas 
pelo mercado, têm mudado ao longo dos anos. Este movimento demonstra progresso e 
caracteriza maturidade desta indústria. No entanto, os clientes pensam em obter dos PSLs 
mais habilidade para desenvolver serviços, melhorias no relacionamento, dar mais 
importância às informações, e envolvimento nas regras e conceitos de integração da cadeia de 
suprimentos, como também construir expertise em serviços e operações dedicadas.  
 Nesta linha, Chapman et al. (2003) apontam que as organizações logísticas estão 
redesenhando suas estruturas e relacionamento, criando uma cadeia de conhecimento para 
facilitar e melhorar a comunicação de dados, informação e conhecimento, enquanto melhora 
sua coordenação, tomada de decisão e planejamento. Este novo relacionamento interno e 
externo está baseado na nova economia tecnológica e está em linha com o paradigma dos 
novos negócios. As empresas de logísticas necessitam reavaliar toda a extensão de suas 
funções, sistemas e processos em toda a cadeia de suprimentos. Ela deve, principalmente, 
sincronizar atividades entre os parceiros na rede, com o objetivo de ganhar e integrar 
conhecimento.  
 Para Langley et al. (2005), conforme quadro 2 a seguir, os PSLs evoluiram seu 
modelos de negócio para atenderem as expectativas dos clientes e capturarem maior 
participação no mercado. Estes modelos de negócios variam em termos de escopo de serviços 
oferecidos, da cobertura regional e do grau de colaboração na cadeia de suprimentos. 

Relacionamento Estratégico
Conhecimento em Cadeia de Suprimentos
Compartilhar Riscos e Benefícios
Capacidade Tecnológica
Adapitável, Flexivel, e Colaborativo

Administração de Projetos e Contratos
Ponto de Contato
Tecnologia de Integração de PSLs

Contratual Capacidades Diversas
Fixo e variável Ampla Oferta de Serviços

Commodity Redução de Custo
Transação Serviços específicos

Parceria        
Baseado em Valor      

Provedor Logístico 

Líder
Líder LogísticoContratual Risco

Compartilhado

4 PL

Principais Atributos

Serviços Avançados

PSLs (3 PL)Valor agregado

Relacionamento e 
Modelo Comercial

Tipo de Serviço Modelo de 
Tercerização

Serviços Básicos PSLs
 

Quadro 2: A relação de atributos com a evolução dos serviços de PSLs (LANGLEY et al., 2005)  
 De acordo com o conceito que um PSL é candidato natural a evoluir seus serviços para 
4 PLs, Visser et al. (2004) e Hoek (2006) defendem que esta indústria necessita ter estratégias 
bem definidas para iniciar o processo de transição. Além disso, eles fazem uma relação direta 
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com a importância de investimentos em TIC, e que isto pode servir de explicação para o baixo 
desenvolvimento dos 4 PLs.  
 

3  Proposta Estrutural para o PSL 
 O conceito estabelecido pela figura 1 é de que o PSL, por intermédio do entendimento 
do relacionamento na cadeia de suprimentos e da capacidade de exercer as operações que 
apóiem os agentes desta cadeia, possa sustentar seu negócio com uma oferta de serviços 
alinhada e integrada às tendências de mercado. 
 O PSL deve ampliar seu portifólio de serviços e ter estrategicamente definido como 
atuar no mercado, servindo um ou diversos clientes. Nesta relação, surgem trabalhos de 
quarteirização das operações, podendo coordenar diversas atividades da cadeia para seu 
cliente a partir da gestão de atividades exercidas por ele mesmo ou por diversos outros 
operadores logísticos ou de serviços. Aliado a isto, o PSL deve entender seu papel como 
integrador de informações e relações na cadeia e estar preparado e disposto a assumir diversas 
atividades de seu cliente, sendo seu apoio operacional fundamental para seu negócio. 
Também, a construção de meios de gestão de informações necessárias a seu cliente 
complementa o serviço e contribui com o relacionamento colaborativo. 

Quarteirização
Integração
Apoio ao Cliente

Operacional
Serviço ao Cliente
Abastecimento

Transporte
Armazém
Operações de apoio

P
S
L

Relacionamento

Operação

Visão de 
Serviços

Tecnologia

Estrutura 
Operacional

 
Figura 1: Estrutura para Prestadores de Serviços Logísticos – PSL 

 Um PSL sem apoio tecnológico eficiente no sistema de comunicação e operação tende 
a não sustentar o relacionamento no nível das expectativas sugeridas pelas cadeias de 
suprimentos atuais, nem mesmo terá eficiência e produtividade suficiente para manter e apoiar 
suas operações. Para tanto, a área tecnológica tem relativa importância e deve estar preparada 
para apoiar as operações, para suprir as necessidades de informações, bem como poder atuar 
nos processos de abastecimento, tanto à montante quanto à jusante. 
 Na base dos processos, a estrutura operacional deve estar preparada para sustentar 
serviços de qualidade, assegurando os resultados e performance estabelecidos pelos clientes 
ou pela cadeia. Nesta área, estão os serviços tradicionais, como armazenagem e transporte, e 
toda a gama de novos serviços que apóiam os clientes, como montagem de kits, operação de 
call-center, etc. 
 Para fundamentar esta estrutura na literatura, o estudo se apóia no relacionamento 
necessário ao PSL, nos conceitos colaborativos da cadeia de suprimentos, para a operação, na 
discussão sobre as atividades e estruturas funcionais, bem como na tecnologia de informação. 
A discussão sobre o PSL apresentada ajuda a entender a visão a ser estabelecida pelo PSL 
para atender os clientes. 
 

3.1  Cadeia de Suprimentos Colaborativa 
 Segundo Bowersox et al. (2003), muitas companhias estão falando sobre colaboração 
com seus parceiros na cadeia de suprimentos, mas poucas atualmente têm alcançado isto. A 
verdadeira colaboração é mais do que simplesmente terceirizar uma função ou serviço a um 
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provedor externo. É fundamental um acordo entre os parceiros para integrar os recursos em 
ganho mútuo. Para os autores, a terceirização funcional, como atividades que vão da 
manufatura a serviços logísticos, como transporte e armazenagem, é gerencialmente 
determinada e governada por princípios de comando e controle. Numa visão de contribuição e 
evolução deste tipo de relação, eles estabelecem uma abordagem sobre o relacionamento entre 
as empresas, em que estas integram seus esforços e recursos na busca de um novo, mas 
eficiente e efetivo ou relevante modelo de negócio, gerenciado por um apropriado mecanismo 
de governança. Nesta relação, as empresas procuram eliminar processos duplicados e não 
produtivos na busca de maior produtividade, estabelecendo objetivos mútuos. Esta relação 
requer uma básica modificação no processo de negócio que aproxima as empresas no longo 
prazo e numa estrutura operacional conjunta. 
 A colaboração entre os agentes de uma cadeia de suprimentos será sempre uma meta 
das empresas. Este movimento nas cadeias de suprimentos é apontado em uma pesquisa de 
Porier et al. (2006) sobre a evolução das cadeias de suprimento. Apesar desta visão estar 
presente entre as empresas, os autores apontam que a verdadeira colaboração ainda é um 
conceito muito difícil de ser aceito, especialmente quanto à divisão de informações internas 
com os parceiros externos. Apesar disto, a maioria das empresas reconhece a necessidade de 
trabalhar em colaboração com seus supridores e clientes. Neste caminho, uma das forças 
trabalhadas pelas empresas tem sido o investimento em ferramentas tecnológicas que apóiam 
o relacionamento como o CPFR. 
 Golic et al. (2006) dizem que os diferentes tipos de relacionamentos entre empresas 
surgem por diferentes situações, e cada relacionamento requer diferentes tipos e graus de 
investimentos e produz diferentes resultados. Muitas empresas ficam apreensivas em investir 
tempo e recursos na melhoria do relacionamento porque raramente vêem retorno financeiro 
sobre o investimento. Para os autores, isto, na prática, não reflete a realidade, pois um alto 
valor é percebido com a melhora do relacionamento, além do que, as empresas podem obter 
resultados positivos se, pacientemente, desenvolverem o relacionamento colaborativo. 
 Min et al. (2005) propõem uma estrutura de relacionamento colaborativo apoiado em 
3 pilares: 
- Antecedentes: que posiciona as empresas com relação aos interesses estratégicos, ao 
alinhamento interno, à orientação que possuem para o relacionamento, à disponibilidade de 
investir no relacionamento e em ter um fluxo livre de informação e comunicação. Isto prepara 
as empresas para caminhar para o passo seguinte. 
- Colaboração: Nesta etapa a empresa deve trabalhar compartilhando informações, planejar, 
resolver problemas e medir a peformance em conjunto com seus parceiros, na intenção de 
alavancar recursos e habilidades para melhoria dos negócios. 
- Conseqüências: Neste posicionamento colaborativo, a empresa deve ter maior eficiência e 
eficácia, melhorar a rentabilidade, além de continuamente poder reforçar e expandir a relação 
entre os parceiros. Neste ponto, caso haja situações que não reflita este avanço, retorna-se ao 
passo anterior e trabalha-se na relação. 
 Este pensamento retrata claramente a importância do relacionamento entre os agentes 
de uma cadeia de suprimentos, bem como esclarece a necessidade de se encontrar 
instrumentos que sinalize ou defina caminhos para que as empresas, de fato, consigam 
compartilhar resultados por meio de posicionamentos e objetivos bem alinhados na cadeia de 
suprimentos. 
 Para Sahay (2003), a visão do processo colaborativo é ter os supridores, produtores, 
distribuidores e clientes integrados num relacionamento cooperativo, para benefícios da 
cadeia e de cada agente. Ou seja, deve-se adotar uma perspectiva externa, em que a decisão 
das empresas deve considerar não somente sua performance individual, mas de toda a cadeia. 
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3.2  Atividades Operacionais da Logística  
 Pode-se chamar de atividades operacionais da logística aquelas que apóiam os 
processos de compra, manufatura, venda e marketing, e foram sendo terceirizadas ao PSL por 
não constituírem atividades fim do negócio da empresa, além de contribuírem com outros 
fatores, como redução de custo e investimentos, obter expertise, etc. (CARBONE et al., 2005; 
LIEB et al., 2005; LANGLEY et al., 2005). 
 Esse estudo não pretende explorar as técnicas e métodos das atividades logísticas, pois 
estes se apresentam bem definidas na literatura. A intenção do capítulo é explorar os conceitos 
sobre a operação de armazenagem, de transporte e sobre os diversos serviços de apoio que 
têm surgido e vêm sendo incorporados aos PSLs, como um instrumento para a oferta de 
serviços aos clientes desta indústria. 

3.2.1 Armazenagem 
 As atividades de armazenagem ganham importância ao se analisar a relevância de seus 
custos para os PSLs, bem como nas transformações ocorridas nas indústrias e no mercado, 
com aumento das entregas, pedidos menores e mais freqüentes, e com a grande variedade de 
itens, exigindo novas tecnologias, tanto de movimentação e armazenagem, como para gestão 
(LACERDA, 2000; LIMA 2001; BANZATO, 2005). 
 Para responder à evolução e transformação dos serviços contratados dos PSLs, os 
armazéns, segundo Lacerda (2000), Correia (2005) e Banzato (2005), devem: 
- Possuir layout que minimize o movimento interno, ter docas e espaço de pátio. Ter espaço 
para tarefas de semi-produção, configuração de produtos, customização de embalagens, 
montagens de kits, fracionamento e rotulagem.  
- O prédio deve ser projetado de forma modular para permitir expansão. Ter espaço ocioso 
sem utilização é desperdício. 
- Muitos armazéns funcionam melhor quando dotados de um conjunto de técnicas e 
ferramentas tais como: automação completa, semi-automação, baixa automação e operação 
manual. Esta combinação de metodologias deve estar ligada àss diversas demandas dos itens e 
operações.  
- A tecnologia de movimentação de material avançada permitirá flexibilidade no armazém. 
Sistemas de separação sem papéis serão intensamente utilizados, como radiofreqüência (RF), 
código de barras, telas de vídeos em consoles, etiquetas de identificações (smart cards) etc. 
- As empilhadeiras e equipamentos de movimentação estarão interligadas com comunicação 
de dados. 
- Ter mão-de-obra preparada para atuar com essa tecnologia. 
- Estabelecer enfoque estratégico baseado em: estruturas escalonadas (uma rede de 
distribuição escalonada típica possui um ou mais armazéns centrais e um conjunto de 
armazéns ou centros de distribuição avançados próximos das áreas de mercado), e estruturas 
diretas (são sistemas de distribuição onde produtos são expedidos de um ou mais armazéns 
centrais diretamente para os clientes). 

3.2.2 Transporte 
 As empresas buscam na função de transporte uma forma de obter diferencial 
competitivo. Dentre as iniciativas para aprimorar as atividades de transporte destacam-se os 
investimentos realizados em IT que objetivam fornecer às empresas melhor planejamento e 
controle da operação, assim como a busca por soluções inter-modais que possibilitem uma 
redução significativa nos custos (NAZÁRIO, 2000). 
 Para Marques (2002), a estrutura de transporte se definiria ao passar por 3 níveis 
estratégicos de decisão, quais sejam, definição da Rede Logística, decisão da utilização de 
modais e decisão da propriedade da frota; por 4 níveis táticos, como planejamento de 
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transportes, seleção e contratação de transportadoras, gestão de transporte inbound e análise 
sobre frete retorno; e por 1 nível operacional, que seria a programação de transporte.  

Já para Fleury (2002), administrar o transporte significa tomar decisões sobre um 
amplo conjunto de aspectos. Estas decisões podem ser classificadas em dois grandes grupos: 
decisões estratégicas e decisões operacionais. As decisões estratégicas se caracterizam pelos 
impactos de longo prazo, e se referem basicamente a aspectos estruturais. As decisões 
operacionais são geralmente de curto prazo e se referem às tarefas do dia a dia dos 
responsáveis pelo transporte. Para o autor, são basicamente quatro as principais decisões 
estratégicas no transporte: escolha dos modais; decisões sobre propriedade da frota; seleção e 
negociação com transportadores; e política de consolidação de cargas. Dentre as principais 
decisões de curto prazo, pode-se destacar: planejamento de embarques; programação de 
veículos; roteirização; auditoria de fretes; e gerenciamento de avarias. 
 Um aspecto que tem transformado os serviços de transporte tem sido a utilização de 
ferramentas de gestão apoiada em softwares capazes de analisar as redes de distribuição, 
sincronizando e simulando as melhores alternativas, além de conferir agilidade ao sistema. 
Também, os sistemas de localização geográfica apóiam estes serviços (CAPUTO et al., 2003; 
ESPER et al., 2003). Neste sentido, o papel do PSL em ofertar estes serviços torna-se 
fundamental no apoio ao seu cliente. Uma importante consideração é feita por Lemoine et al. 
(2004), ao colocar que as decisões de transporte também são influenciadas pela política de 
estoque adotada, pela estratégia de marketing e atendimento ao cliente e parcerias adotadas na 
cadeia. 

3.2.3 Serviços de Apoio ao Cliente 
 Ao incorporar diversas atividades durante seu desenvolvimento, o PSL tornou-se uma 
opção para apoiar seu cliente em diversos serviços. Neste processo, o PSL evoluiu seu escopo 
de atividades, podendo oferecê-las isoladamente, ou até atuar como agente integrador de uma 
cadeia de suprimentos, podendo nela exercer diversas funções. Sinkovics et al. (2004) 
consideram a flexibilidade operacional uma importante competência que a empresa obtém ao 
decidir contratar um PSL. A razão está em poder melhorar os serviços ao cliente sem mudar 
os processos internos ou investir em recursos desnecessários. Portanto, a empresa não precisa 
desenvolver eficiências logísticas, podendo com isso estar melhor direcionada para seu 
próprio negócio. 
 Langley et al. (2005) sugerem que o PSL, para ter sucesso na relação com seu cliente, 
deve focar os serviços operacionais em: 
- Diversas aplicações de serviços funcionais para a Cadeia de Suprimentos. 
- Tecnologia Modular e adaptável a cada cliente. 
- Visão de ação em tempo real. 
- Visibilidade completa sobre os processos administrativos da cadeia de suprimentos. 
- Medidas de performance para seu cliente e seu negócio. 
- Capacidade de atuar na Web. 
 Numa visão de serviço focalizado no cliente, Dicello (2000) sugere três níveis de 
envolvimento da empresa na cadeia de suprimentos (micro, macro e empreendimento) em 
que, se adaptado às atividades servidas pelos PSLs, ajuda a entender como poderiam ser 
compostas as diversas atividades desta indústria: 
Micro – É um nível básico, e representa a maioria das empresas que estão entrando no 
processo de melhoria da cadeia de suprimentos. Foca a melhoria de funções ligadas a 
operações como demanda, manufatura, suprimentos, distribuição e transporte. A utilização de 
softwares tem ajudado estas funções operacionais. 
Macro – Neste nível a intenção é melhorar a performance por meio da interação de múltiplas 
funções com os agentes da cadeia de suprimentos. Neste caso, busca-se melhoria no ganho 
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para os parceiros da cadeia, melhor retorno sobre os ativos, reduzir tempo de produção e de 
desenvolvimento e custo por unidade vendida. 
Empreendimento – Neste nível, a intenção é ter todas as cadeias integradas com o negócio de 
seus parceiros, vendedores e clientes. Compartilhar riscos, resultados e informações. 
  

 3.3 Tecnologia de Informação e Comunicação 
 Fundamentalmente, ao pensar na execução dos serviços logísticos de forma integrada, 
não se pode deixar de considerar a importância dos meios de comunicação e tecnologia da 
informação na evolução dos processos e serviços.  
 Tendo em vista a relativa importância da TIC nas operações da cadeia de suprimentos, 
e por conseqüência nos serviços oferecidos pelos PSLs, o quadro 3 apresenta os aplicativos 
tecnológicos sugeridos pela literatura para apoiar as diversas atividades destes provedores na 
prestação de serviço a seus clientes, lembrando que todos estes aplicativos devem estar 
acompanhados da estrutura física necessária (ativos e espaço), bem como os softwares: 

Armazém Transporte Atendimento ao Cliente Abastecimento Informação e Projetos

WMS (warehousing 
Management System)

TMS (transportation 
Management System)

Sistemas de Telefonia (Call-
centers)

EDI (Eletronic Data 
Interchange)

ERP (Enterprise Resource 
Planning)

RFID // EPC (Radio 
Frequency Identification // 

Código Eletrônico de 
Produto)

Gestão de Frete Via Internet ECR (Efficient Consumer 
Response)

Data Warehousing / Data 
Mining

Reconhecimento de Voz Gestão de Frota Processamento de Pedidos VMI (Vendor Managed 
Inventory)

APS / SAD (Advanced 
Planning and Scheduling / 

Sistemas de Apoio a 
Decisão)

Sistemas de apoio a 
montagem de Kits Roteirizadores Recall CR (Continuous 

Replenishment)
ASP (Application  Service 

Provider)

Rastreamento e 
Monitoramento

CPFR (collaborative 
planning, forecasting, and 

replenishment)
BI (Business  Intelligence)

Apoio ao Veículo Simuladores  
Quadro 3: Principais aplicativos tecnológicos para os PSLs  

 A inovação é fundamental para as empresas de logísticas servirem o mercado, uma vez 
que a tecnologia da informação contribui para eficiência e integração da operação na cadeia 
de suprimentos (CHAPMAN et al., 2002; PATTERSON et al., 2004; OVALLE et al., 2003), 
e a estrutura necessária aos PSLs resume-se em equipamentos (hardwares) e aplicativos 
(soluções em softwares), como transmissão via satélite, pedidos baseados na web, transmissão 
eletrônica de dados, código de barras, sistemas para entrada de pedidos, roteirização, sistemas 
de inventário e reposição de estoque, etc.  
 Wanke (2004) explora o tema do desenvolvimento da tecnologia e da informação no 
fluxo logístico, das operações de produção até as de distribuição, em que os diferentes 
programas (chamados de programas de reposta rápida) com fundamentação nos sistemas de 
cooperação e no compartilhamento das informações entre fabricante-varejista e entre 
fabricante-fornecedor, contribuem para a administração da demanda e tomada de decisões 
mais eficientes. Considerando estar estes processos tecnológicos integrados à administração 
da cadeia de suprimentos, e o fato dos PSLs atuarem numa linha de prestação de serviços 
multi-funcionais na cadeia de suprimentos, torna-se, então, indispensável a esta indùstria 
dispor destas tecnologias, podendo com isso oferecer a seu contratante a oportunidade de 
contar com um upgrade nos processos e na tecnologia utilizada (SAUVAGE, 2003). 
 Segundo Auramo et al. (2005), o desenvolvimento dos últimos 5 anos obtido pelos 
PSLs, particularmente no uso da internet, tem provido às companhias melhoras significativas 
na integração entre os parceiros. No entanto, muitos casos apresentam soluções 
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individualizadas, como, por exemplo, a utilização dos portais de venda e compra. A 
argumentação dos autores é que as soluções, em geral, não diferem tecnologicamente, apesar 
da personalização. Para Jonsson et al. (2005), a internet também é uma ferramenta potencial 
para o desenvolvimento das operações logísticas integradas, com foco no valor percebido pelo 
cliente e na efetividade de sua utilização. 
 
4  Considerações Finais 
 À medida que se consolida os conceitos de cadeias de suprimentos colaborativas, o 
papel dos PSLs torna-se mais relevante. A literatura tem apresentado e discutido uma nova 
configuração para as cadeias de suprimento em razão da competição entre empresas, 
fundamentando a visão de trabalho colaborativo como forma de se diferenciar no mercado. Se 
esta tendência torna-se realidade, o PSL precisa estar alinhado conceitualmente para 
responder às exigências de seus clientes. 
 Apesar da forte exploração literária que tem surgido a respeito dos conceitos 
colaborativos na cadeia de suprimentos, existe ainda muita discussão quanto ao idealismo 
defendido nos conceitos, de pouca evidência prática e teoricamente muito discutido. 
 Entretanto, a prática dos conceitos colaborativos na cadeia de suprimentos apresentada 
nos diversos estudos a respeito, demonstra que as empresas devem considerar alguns fatores 
como: a intenção da empresa foco em coordenar um processo colaborativo de forma 
transparente nas relações, o que exige dela mudança cultural ou histórico cultural que suporte 
os conceitos na prática; incentivar uma gestão compartilhada entre os agentes da cadeia; e 
saber administrar os conflitos e interesses divergentes nos diferentes agentes. Tais fatores 
devem contribui para o alcance dos resultados. 
 A utilização dos PSLs na condução de tarefas operacionais na cadeia de suprimentos, 
atrelado aos objetivos da empresa foco, e com um papel de coordenação e integração, pode 
ajudar as empresas a reduzir parte dos conflitos, podendo também orientar os agentes para os 
interesses comuns na cadeia. Neste sentido, a indústria de PSLs precisa estar atenta e 
orientada para o mercado, sabendo como servir seus clientes. 
 A proposta deste estudo foi apresentar uma estrutura conceitual, formatada com o que 
se discute na literatura atual a respeito, dando o entendimento de como os PSLs devem estar 
preparados para atender o mercado. 
 Por se tratar de um ensaio teórico, comparações com o que os PSLs pensam a respeito 
das tendências dos serviços ajudaria a melhor compreender e discutir o modelo. Também, à 
medida que as empresas evoluem na adoção de novos conceitos colaborativos, 
compartilhando com os PSLs as práticas discutidas neste estudo, novos conceitos tendem a 
surgir, embasando idéias e melhor ajustando a prática com a teoria. 
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