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Resumo: O conceito de logística tem sido utilizado nos mais diversos setores, no entanto, 
nem sempre compreendido. Em um momento onde o mercado possui muitas semelhanças, as 
empresas transportadoras de cargas e os operadores logísticos têm buscado diferenciais que 
lhes permitam estar na preferência de seus clientes. O objetivo do presente estudo foi 
identificar quais as características apresentadas pelas empresas transportadoras rodoviárias 
de cargas e quais as apresentadas pelos operadores logísticos na região Oeste Catarinense. 
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, tendo como instrumento de coleta 
de dados o questionário, aplicado às empresas que dizem atuar em transporte rodoviário de 
cargas e logística da região em estudo. Através dos resultados da pesquisa observou-se que 
as empresas pesquisadas são na sua maioria de médio porte, com forte abrangência 
interestadual e de atuação no transporte de cargas. Porém, somente 20% das empresas 
podem ser consideradas operadoras logísticas visto que, com base nos dados obtidos, 
integram processos de transporte de cargas, armazenagem, controle de estoques e sistemas 
de informações. No geral, acredita-se que as empresas da região Oeste Catarinense estejam 
migrando para a melhoria e diversificação das suas atividades no sentido de tornarem-se 
operadores logísticos. 
Palavras-Chave: Logística; Transporte rodoviário de cargas; Operador logístico. 
 

1. Introdução 

Na antigüidade as produções geradas pelos povos necessitavam serem consumidas em 
suas próprias regiões devido às dificuldades de movimentação e restrição de distribuição 
geográfica. No entanto, com a melhora do sistema logístico, as regiões especializaram-se e 
passaram a distribuir seus excedentes a outras regiões bem como importando os produtos os 
quais não produziam. 

Os avanços tecnológicos, a globalização, os clientes cada vez mais exigentes, o uso de 
ferramentas de controles para redução de estoques, controle de qualidade, padronização, entre 
outros, exigiu das empresas níveis elevados de apresentação e qualidade de seus produtos, no 
entanto para obtenção de destaque no mercado, necessitam de diferenciais que agreguem 
valor a seus produtos e que possam colocá-las num patamar superior as demais. 

As empresas têm que ser capazes de responder as demandas de seus clientes 
apresentando qualidade no material produzido ou serviço prestado, bem como apresentarem 
agilidade, custos compatíveis e confiabilidade na entrega. 

Como parte do processo de distribuição, o transporte tem destaque por possibilitar a 
movimentação dos produtos e serviços gerados. Sendo assim, o Transporte Rodoviário de 
Cargas exerce importante função na redução de custos e melhoria dos níveis de serviço 
apresentados aos clientes e tem por característica a vantagem de chegar a praticamente 
qualquer ponto no território nacional. 

No entanto, apenas o fator simplificado da entrega da mercadoria não cabe mais ao 
contexto atual. A busca pela agregação de valor ao produto ou serviço oferecido ao cliente 
provocou a evolução de alguns setores para a condição de Operadores Logísticos, prestadores 
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de serviços capazes de gerenciar as atividades logísticas de maneira integrada e coordenada 
sob as atividades de controle de estoques, armazenagem e gestão de transportes, nas várias 
fases da cadeia de abastecimento de seus clientes, agregando valor ao produto dos mesmos. 

O contexto atual tem demonstrado que a agregação de valor bem como a flexibilidade 
das empresas em atuarem com diferentes atividades, participando efetivamente de todo o 
processo da cadeia de suprimentos tem sido um grande diferencial na decisão de escolha por 
parte dos clientes. 

O conceito de logística tem sido utilizado nos mais diversos setores, às vezes de forma 
indiscriminada, pois em um momento onde o mercado possui muitas semelhanças, as 
empresas transportadoras de cargas bem como os operadores logísticos têm buscado 
diferenciais que lhes permitam estar na preferência de seus clientes. 

Conhecendo esta situação e observando o mercado atual, onde muitas empresas 
alteram seus nomes fantasias agregando o nome Logística porém sem, de fato, internalizar o 
conceito e as atribuições da logística integrada, surge a necessidade de entender como se 
caracterizam as Empresas Transportadoras Rodoviárias de Cargas e os Operadores Logísticos 
na região Oeste de Santa Catarina. 

Nesse intuito, este estudo buscou levantar informações a respeito da forma de atuação 
das empresas, bem como identificar os diferenciais entre as empresas de transporte de cargas 
e operadores logísticos na região Oeste Catarinense. 

 

2. Fundamentação Teórica 

As limitações de movimentação e armazenagem existentes antigamente mudaram à 
medida que houve melhora do sistema logístico, possibilitando-se a especialização da 
produção bem como a distribuição de excedentes produtivos e a importação dos produtos não 
produzidos. 

Para Ching (2001) o conceito de logística existente desde a década de 40, foi usado 
pelos militares norte-americanos e voltava-se ao processo de fornecimento de materiais e 
atendimento aos objetivos de combate durante a Segunda Guerra Mundial. 

Novaes (1989) entende que a logística refere-se a mais coisas que apenas aos aspectos 
físicos dos sistemas. Há que se agregar a estes, informações e gerenciamento para que se 
possa ter uma análise de todo o processo logístico (diversificação, custos de transporte e 
armazenagem). 

A evolução desse conceito ocorreu gradativamente e as empresas passaram a integrar 
as áreas envolvidas com produção, armazéns, depósitos, transportes, entre outros, ampliando 
o conceito para logística integrada. 

Bowersox e Closs (2001) descrevem que a competência logística é alcançada pela 
coordenação de: projetos em rede, estoques, armazenagem (manuseio de materiais e 
embalagem) e transporte. 

A observância dessas variáveis pode levar as empresas à obtenção de vantagem 
competitiva, porém é necessário que a equipe pense e trabalhe sob a ótica da redução de 
custos e realização de trabalho integrado. Neste sentido, algumas empresas têm se preocupado 
com a tecnificação e preparo gerencial demonstrando a seriedade no cumprimento das 
exigências das demandas. 

 

2.1. Transporte Rodoviário de Cargas 

De acordo com Mendes (2003), pode-se conceituar o Transporte Rodoviário de Cargas 
como aquele realizado em estradas de rodagem, através da utilização de veículos como 
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caminhões e carretas. Ele pode ser realizado dentro do país (nacional), ou fora do país 
(internacional), abrangendo dois ou mais paises.  

O Transporte Rodoviário de Cargas exerce importante função na redução de custos e 
melhoria dos níveis de serviços apresentados aos clientes e tem por característica a vantagem 
de chegar a praticamente qualquer ponto no território nacional. 

No entanto, os conceitos logísticos vão além do transporte físico, abordando outros 
enfoques. Novaes (1989) comenta que o transporte tradicional procura vencer restrições 
espaciais enquanto a logística preocupa-se além do aspecto espacial, também com o aspecto 
temporal buscando cumprir prazos, níveis de confiabilidade e outros. Acredita ainda que esse 
envolvimento integrado dos segmentos relacionados com o processo desde a fabricação até o 
consumo final, permeando pelos diversos setores que contemplam a criação/elaboração dos 
produtos, mostram a dimensão dos problemas logísticos, diferentemente dos problemas 
observados nos transportes, que buscam em grande maioria a solução de problemas de 
deslocamento de mercadorias. 

Enquanto Vieira (2002) reforça a opinião de que “o transporte nada mais é do que o 
translado de uma mercadoria de um lugar para outro”, Keedi (2001) ao escrever que 
“qualquer empresa hoje é de logística, ainda que tenha apenas um veículo e apenas realize 
transporte”, frisa que, infelizmente, a palavra logística é aplicada de tal forma a incutir a erros, 
por muitas vezes utilizada como sinônimo de transporte. 

 

2.2. Operadores Logísticos 

Fleury (2000) conceitua operador logístico como “um fornecedor de serviços 
logísticos integrados, capaz de atender a todas ou quase todas necessidades logísticas de seus 
clientes, de forma personalizada”. 

Segundo Luna (2004) parte dos operadores logísticos “surgiram da redefinição ou 
diversificação de seus antigos negócios (as empresas transportadoras, por exemplo)”. Estes se 
originaram de vários setores como da distribuição de produtos, do setor de transportes e de 
armazenagem. 

Em um ambiente competitivo e globalizado como se apresenta o cenário atual, as 
empresas lançam mão do uso de prestadores de serviços logísticos, podendo assim concentrar 
seus esforços nas atividades centrais de suas organizações. 

Os serviços oferecidos às empresas pelos operadores logísticos devem ser realizados 
de maneira coordenada e integrada, de forma a executá-los de acordo com o que foi ajustado 
com o cliente, respeitando as características dos produtos e a busca pela eficiência na gestão 
da cadeia. Na opinião de Luna (2004), os serviços realizados assim podem fazer a diferença 
entre o simples prestador de serviços e o operador logístico. 

 

3. Metodologia 

Este estudo buscou obter dados junto às empresas que atuam no setor de transporte de 
cargas e operam com atividades logísticas, com nome consolidado no mercado com fins de 
caracterizar as empresas transportadoras de cargas e operadores logísticos da região Oeste 
Catarinense. 

No intuito de caracterizar o estudo realizado, esse se enquadra como uma pesquisa 
descritiva quanto aos objetivos, pois busca descrever as principais características de 
determinada população, neste caso, as empresas transportadoras de cargas e operadores 
logísticos. 

A pesquisa realizada fez uso de instrumentos de coleta de dados como o questionário e 
a pesquisa documental. Utilizou-se da aplicação de questionário (com perguntas fechadas, 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006. 

4 

semi-abertas e abertas) que é um instrumento constituído por uma série de perguntas 
realizadas aos respondentes, que foram neste caso os responsáveis pela operação de cada uma 
das empresas da região oeste catarinense que participaram da pesquisa. 

Para a execução do presente estudo optou-se por utilizar a amostragem não-
probabilística intencional, principalmente em virtude das dificuldades encontradas para a 
obtenção de dados relativos à amostragem. Partiu-se para a confecção de uma relação das 
empresas que realizam transporte de cargas e atividades logísticas, consolidadas no mercado.  

No intuito de compor essa base de informações, efetuou-se consulta a portais on line, 
como os das empresas BrasilTelecom (102 on line) e Listas Net e relações de empresas 
constantes do Sindicato dos Transportadores Rodoviários da região de Chapecó. 

Através do levantamento obteve-se uma lista de 20 empresas às quais compuseram a 
amostra em questão, tendo-se um retorno efetivo de 16 respondentes. 

O ponto de partida da parte prática dessa pesquisa deu-se quando dos contatos 
telefônicos com os responsáveis/dirigentes das empresas-alvo, onde foi informado sobre a 
importância da pesquisa a ser realizada e da participação destes. A seleção ocorreu a partir do 
pressuposto que essas empresas atuam no na região Oeste Catarinense, e trabalhem com 
atividades logísticas. 

Feitos os contatos iniciais, foram encaminhados os questionários via correio eletrônico 
para preenchimento, e cobradas as devoluções nos prazos estabelecidos. 

No intuito de organizar por grupos de atividades, o questionário denominado 
“Questionário para identificação de Empresas Transportadoras de Cargas e Operadores 
Logísticos”, foi dividido na seguinte ordem: Identificação geral da empresa pesquisada, 
caracterização da empresa, aspectos quanto a transportes, quanto à armazenagem, quanto aos 
sistemas de informações e diversos. 

Tomou-se o cuidado de preservar a identidade das empresas pesquisadas, para tanto se 
optou por usar nomes fictícios, utilizando-se de letras de ordem crescente do alfabeto (de A 
até P), omitindo assim a identificação das participantes da pesquisa. 

A abordagem do problema apresentou-se como uma pesquisa quanti-qualitativa.  Após 
a aplicação dos questionários, estes foram tabulados em planilha eletrônica Excel e 
representados através de gráficos, tabelas e quadros contendo as informações estatísticas da 
pesquisa. A interpretação deu-se mediante a descrição das análises estatísticas representadas 
de maneira individual e com posterior cruzamento de dados buscando uma análise conjunta 
das informações obtidas. No presente artigo, optou-se por trabalhar apenas com quadros, que 
sintetizam as informações colhidas, devido às restrições quanto ao número de páginas total do 
mesmo. 

 

4. Resultados e discussões 

Através da pesquisa percebeu-se que grande parte das empresas são de médio porte, 
sendo metade delas com base no estado de Santa Catarina e o restante delas com base nos 
estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, destacando-se também como empresas com um 
número considerável de empregados distribuídos, em sua maioria, nas faixas de 10 a 49 
empregados e acima de 100 empregados. Apresentam-se com foco principal de atuação como 
interestaduais, com inserção nos estados do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo e do Rio 
Grande do Sul. O faturamento destas apresentou grandes oscilações de valores, girando desde 
R$ 50.000,00/ano até R$ 120.000.000,00/ano. Acredita-se que estas diferenças ocorram em 
virtude do tipo de atividade realizada por cada empresa, bem como tempo de inserção no 
mercado. 

No quadro 1, pode-se observar a caracterização das empresas participantes desse 
estudo. 
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Quadro 1 - Caracterização das empresas pesquisadas no Oeste Catarinense. 
 

Aspecto Respostas 

Porte da empresa 12,5% - pequeno porte; 
68,8% - médio porte; 
18,7% - grande porte. 

Faturamento médio anual 2 empresas não opinaram; 
8 empresas abaixo de 10 milhões/ano; 
4 empresas acima de 10 milhões/ano; 
2 empresas acima de 40 milhões/ano. 

Número de funcionários (global) 43,8% - de 10 a 49 funcionários; 
18,7% - de 50 a 99 funcionários; 
37,5% - 100 ou mais funcionários. 

Área de atuação 6,2% - regional; 
18,8% - internacional; 
37,5% - nacional; 
50,0% - interestadual. 

 
Dentro das atividades logísticas desenvolvidas pelas empresas (transporte de cargas, 

terceirização de frota, armazenagem, terceirização de armazéns, controle de estoques, 
sistemas de informações e outros), foi perguntado quais atividades são realizadas pelas 
mesmas. Como fator de classificação usou-se dos seguintes parâmetros: baixa atividade 
logística, quando a empresa pesquisada realiza apenas uma atividade; média atividade 
logística, quando a empresa realiza de duas a três atividades; e, alta atividade logística, 
quando a empresa realiza de quatro a seis atividades, conforme os itens propostos. 

Com base nisso, observou-se que o grande forte das empresas questionadas está 
relacionado ao transporte de cargas, pois 100% dessas realizam esta atividade. No entanto, 
observou-se que 56,3% das empresas realizam apenas atividades de transporte de cargas 
estando classificadas como baixa atividade logística, visto que a movimentação física é 
apenas um dos itens pertinentes ao desempenho logístico de uma organização. 

Para 25% das empresas, percebe-se que já existem alguns encaminhamentos que 
remetem a atividades de operadores logísticos, pois essas realizam atividades de transporte de 
cargas, controle de estoques e armazenagem. Esta é uma manifestação ainda pequena em 
relação à participação em todo o processo, estando neste instante focado muito mais sobre a 
armazenagem e distribuição de bens, em detrimento dos demais processos. Porém trata-se de 
empresas consolidadas no mercado e que buscam a melhoria em suas atividades, podendo vir 
a atuar fortemente em logística. 

Quanto as restantes 18,7% das empresas é possível observar a alta atividade logística, 
pois as empresas realizam ao menos quatro dos seguintes processos: transporte de cargas, 
terceirização de frota, armazenagem, terceirização de armazéns, controle de estoques e 
sistemas de informações. Das empresas registradas todas são filiais, sendo que neste estágio 
apenas uma tem matriz na região Oeste Catarinense. No quadro 2, pode-se visualizar as 
informações relatadas anteriormente. 

 
Quadro 2 - Atividades logísticas desenvolvidas pelas empresas pesquisadas no Oeste Catarinense. 
 

Aspecto Respostas 

Atividades logísticas executadas 12,5% - controle de estoques; 
12,5% - terceirização de armazéns; 
18,8% - sistemas de informações; 
37,5% - terceirização de frota; 
43,8% - armazenagem; 
100% - transporte de cargas. 
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Outro fator que chama atenção é a utilização de mais de um modal por três das 
empresas pesquisadas, sendo que essas empresas utilizam os modais rodoviário e aéreo. Das 
três empresas, 66,7% utilizam-se dos veículos baú e utilitário para movimentação de suas 
mercadorias e 33,3% utilizam veículo de carga seca. Quanto ao tipo de carga, observou-se que 
100% destas empresas transportam cargas secas e cargas leves/pequeno porte, apenas 33,3% 
transportam também cargas pesadas/grande porte. 

Com essas características é plausível comentar que a utilização do modal aéreo deve-
se a rapidez na movimentação de pequenos volumes ou de valor agregado, podendo chegar 
rapidamente, com o auxílio do modal rodoviário e aí lembra-se do uso dos veículos utilitários, 
visto a atuação destas três empresas ser de âmbito nacional e/ou internacional e às 
características das cargas transportadas por elas, além do que 66,7% dessas empresas 
gerenciam o processo logístico, o que indica a preocupação com o melhor desempenho das 
atividades em consonância às empresas parceiras. 

Para maior agilidade e atendimento na movimentação das mercadorias, percebeu-se o 
uso de frota das mais diversas, sendo elas próprias, terceirizadas ou de ambos os tipos bem 
como diversificados modelos de veículos e cargas. 

Observou-se um fato interessante, quando faz menção ao tipo de frota, visto que 25% 
das 16 empresas pesquisadas trabalham apenas com frota terceirizada, distribuindo-se nesta 
em maior significância os veículos tipo baú com 100% de utilização. Além do veículo baú, 
25% ainda terceirizam veículos do tipo carga seca e 25% terceirizam veículos utilitários. 

A preferência das cargas dá-se em 100% para cargas leves/pequeno porte junto às 
frotas terceirizadas, além de, conjuntamente, 50% para transporte de cargas secas. 

Os aspectos obtidos através do estudo podem ser observados junto ao Quadro 3, 
apresentado a seguir. 

 
Quadro 3 - Aspectos relativos ao transporte nas empresas pesquisadas no Oeste Catarinense. 
 

Aspecto Respostas 

Modais de transportes 100% - rodoviário; 
18,7% - aéreo. 

Tamanho da frota 50,0% - possuem até 50 veículos; 
35,7% - possuem de 51 a 150 veículos; 
14,3% - possuem mais de 150 veículos. 

Tipos de veículos 75,0% - baú; 
37,5% - carga seca; 
37,5% - utilitários; 
18,8% - refrigerado; 
6,2% - tanque; 
6,2% - sider. 

Tipo de carga transportada 87,5% - cargas leves/pequeno porte; 
81,2% - carga seca; 
25,0% - carga pesada/grande porte; 
18,8% - sólida a granel; 
6,2% - líquida/gasosa a granel; 
6,2% - veículos.  

Terceirização de frota 75,0% - possuem frota própria com capacidade de 
movimentação do material que lhe cabe; 

50,0% - trabalham com frota terceirizada para complementar o 
transporte do material que lhe cabe; 

25,0% - atuam apenas com frota terceirizada. 
Outros aspectos 43,8% - consolida os materiais no armazém para posterior 

transferência consolidada; 
12,5% - realiza unitização de embalagens. 
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As empresas que possuem apenas frota própria apresentam características diferentes, 
contempladas com 50% de veículos baú, 37,5% de veículos carga seca e 25% de veículos 
utilitários se diferenciam da anterior. Ao contrário das empresas com apenas frotas 
terceirizadas, as empresas com somente frota própria tem 87,5% movimentando cargas secas 
e 75% movimentando cargas leves/pequeno porte, representando um volume maior nestes 
itens. 

Para as empresas com uso misto de frotas, própria e terceirizada, a exemplo das duas 
anteriores, apresenta uma predominância para o veículo baú, com 100% de presença nas 
empresas, seguido a este constam o veículo utilitário com 75% e o veículo carga seca com 
25% de presença. As cargas movimentadas são de 100% de cargas leves/pequeno porte e de 
75% para as cargas secas. 

Além da identificação dos tipos de frota, buscou-se também caracterizar as formas de 
armazenagem existentes nas empresas pesquisadas observando-se que apenas 13 das 16 
empresas estudadas realizam atividades de armazenagem. 

A armazenagem de mercadorias em geral destaca-se com 92,3% de representação, 
seguida pela armazenagem de granéis e frigorificados com 7,7% das respostas. Para 
acondicionar estas mercadorias e outros tipos de material as empresas atuam com três 
modalidades: grande parte dessas trabalha apenas com armazéns próprios, representando 
61,5% das empresas pesquisadas, seguidas de 23,1% que trabalham unicamente com 
armazéns terceirizados e em menor quantidade, com 15,4%, as empresas que trabalham com 
ambas as condições, utilizam armazéns próprios e terceirizam armazéns. 

Sobre serviços realizados no armazém, 38,5% das empresas realizam controle físico 
dos ativos via sistema, 30,8% controla o estoque para seus clientes, 15,4% realizam 
montagem de conjuntos e outros 15,4% realizam locação de embalagens para seus clientes 
(paletes, caixas e contêineres). 

Das empresas respondentes, 91,7% destas possuem uma área coberta para 
armazenagem de aproximadamente 2.000 metros quadrados, e 30,3% das empresas possuem 
área externa de armazenagem, correspondendo a aproximadamente 1.000 metros quadrados. 
Quanto à área disponível para estacionamento e manobras (pátio), a área média utilizada foi 
de 5.500 metros quadrados. 

No que diz respeito ao tipo de estrutura utilizada para a armazenagem, a grande 
maioria das respondentes utilizam estruturas do tipo porta-palete, seguido de estruturas do 
tipo rack e também dos tipos mezanino e estantes. 

Também quando questionadas a respeito de uso ou não de equipamentos terceirizados 
para a realização das suas atividades de armazenagem, 92,8% das empresas informaram não 
fazerem uso de outros equipamentos, limitando-se aos equipamentos existentes em suas 
organizações para a realização das atividades. Apenas 7,2% afirmam utilizar equipamentos 
terceirizados, caracterizando o equipamento utilizando como sendo o Munk, tratando-se de 
atividades que demandam de força mecânica para a realização da atividade de armazenagem, 
porém sendo esta uma atividade esporádica. 

A pesquisa representou ainda o tipo de estrutura de movimentação junto às empresas, 
com grande destaque para as paleteiras manuais, presentes em 84,6% das empresas, assim 
como as plataformas de carga/descarga, representadas em 92,3% das empresas.  

A forma como as empresas estão se caracterizando ao longo do presente estudo, 
revela, quanto a equipamentos/estruturas, de que estes podem ocorrer em virtude das 
movimentações em maior escala de cargas leves/pequeno porte e cargas secas, as quais 
possuem características possíveis de fácil acondicionamento. 

No quadro 4 é possível a visualização dos principais aspectos relativos à armazenagem 
das empresas analisadas. 
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Quadro 4 - Aspectos relativos à armazenagem nas empresas pesquisadas no Oeste Catarinense. 
 

Aspecto Respostas 

Tipo de armazém 92,3% - mercadoria em geral; 
7,7% - granéis; 
7,7% - frigorificados; 
7,7% - outros. 

Espaço utilizado Área média coberta – 91,7% utilizam 2.000 m2; 
Área média externa – 33,3% utilizam 1.000 m2; 
Área de estacionamento e manobra – 5.500 m2. 

Armazenagem e serviços 61,5% - armazém próprio; 
23,1% - terceiriza armazéns; 
15,4% - próprio e terceirizado; 
38,5% - controle físico dos ativos via sistema; 
30,8% - controle de estoques para clientes; 
15,4% - locação de embalagens; 
15,4% - montagem de conjuntos. 

Equipamentos 92,3% - plataforma de carga e descarga; 
84,6% - paleteira manual; 
30,8% - empilhadeira motorizada; 
15,4% - paleteira motorizada; 
15,4% - empilhadeira manual; 
30,8% - outros (carrinhos) 

Estrutura de armazenagem 62,5% - porta-paletes; 
37,5% - rack; 
25,0% - mezaninos;  
25,0% - estantes. 

 
Os meios de interação entre armazenagem e sistemas de informação propiciaram 

informações interessantes, pois mesmo sabendo-se que todas as empresas utilizam tecnologias 
de informação, percebe-se a falta de interação com o sistema de armazenagem.  

Das 13 empresas com atividades de armazenagem, apenas 30,8% realizam controle de 
estoque para os clientes e 38,5% controla fisicamente os ativos via sistema. Acredita-se que as 
demais possuam controles paralelos, porém, não interligados. Percebe-se, neste momento, que 
as empresas apesar de conterem mais que uma atividade logística em suas organizações, 
utilizam separadamente os ferramentais, onerando o processo. 

As atividades de maior presença nas pesquisas realizadas dão conta que as empresas 
que trabalham com controle de estoques para os clientes e controle físico dos ativos via 
sistema são as que mais fazem uso das tecnologias de informação mais avançadas como 
sistema de informações compartilhado com os parceiros, representado 30,8% das empresas; 
sistemas WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazéns), rádio-freqüência, software para 
gestão de estoques, broker, alimentação on line do sistema de recebimento de material do 
contratante e sistema de informações compartilhado com o cliente, todas representadas num 
mesmo percentual de 23,1% e por último, uso de leitor de código de barras, com 15,4%. 

Aquelas empresas que não tem integração entre armazenagem e sistema de 
informação, apresentaram menor quantidade de ferramentais informatizados, detendo-se ao 
compartilhamento de informações com os clientes (46,2%) e com os parceiros (30,8%), a 
alimentação do sistema do cliente referente recebimento de material (23,1%) e o uso de 
sistema WMS (7,7%). 

Analisando-se especificamente a questão da aplicação dos sistemas de informação 
junto das empresas pesquisadas, buscou-se agrupar as informações em três grupos: baixa 
aplicação, média aplicação e alta aplicação. 
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As empresas, num geral, têm feito uso das tecnologias de informação presentes no 
mercado, e buscou-se aqui identificar como estão incluídas estas junto às empresas 
pesquisadas.  

Na pesquisa realizada constatou-se que de 16 empresas, 37,5% ainda tem baixa 
aplicação de tecnologias de informação, com uso de 1 a 5 itens; 50% destas estão com média 
aplicação de tecnologias de informação, com uso de 6 a 10 itens; e, 12,5% das empresas 
possuem forte aplicação dos sistemas, com uso de 11 a 16 itens. Neste momento, com base 
nos dados acima, pode-se caracterizar o setor, em termos de sistemas de informação, num 
padrão intermediário, ainda com pouca representação de forte aplicação das tecnologias, 
porém, acredita-se que rapidamente ocorra a migração destas empresas para uma maior 
aplicabilidade dos sistemas devido as constantes mudanças e exigências do mercado.  

 
Quadro 5 - Aspectos relativos ao sistema de informações observados nas empresas pesquisadas no Oeste 
Catarinense. 
 

Aspecto Respostas 

Tecnologia da informação 25,0% - utiliza WMS; 
12,5% - utiliza leitor de código de barras; 
25,0% - utiliza radiofreqüência; 
68,7% roteirização de veículos próprios; 
50,0% - roteirização de veículos terceirizados; 
75,0% - rastreamento de veículos próprios via satélite; 
31,2% - rastreamento de veículos terceirizados via satélite; 
56,2% - rastreamento de veículos próprios por outro meio (rádio, 

telefone, outros); 
56,2% -utiliza troca eletrônica de dados – EDI; 
18,8% - utiliza sistemas/software de gestão de estoques; 
18,8% - emite notas fiscais do cliente no armazém (broker); 
37,5% - alimenta o sistema de recebimento de material do contratante 

via sistema; 
56,2% - sistema de informações compartilhado com clientes; 
50,0% - sistema de informações compartilhado com parceiros; 
81,2% - utiliza outros meios de contato com clientes (fax, telefone, e-

mail); 
75,0% - utiliza outros meios de contato com fornecedores (fax, telefone, 

e-mail). 
 
Devido às constantes mudanças e evoluções do mercado de trabalho, buscou-se tomar 

conhecimento da maneira como as empresas atuam em relação à capacitação de seus 
empregados 

Observa-se uma grande gama de formas as quais estas empresas capacitam seus 
empregados. Houve nestas questões respostas variadas, de empresas que realizam um único 
modo de capacitação até aquelas que fazem uso dos três modelos apresentados. 

Constatou-se que das 16 empresas pesquisadas, 18,8% investem apenas em 
capacitação externa, 12,5% investem apenas nas capacitações internas (tecnológicas) e 12,5% 
das empresas apenas atuam com multifuncionalidade, sem investimento em capacitações 
complementares. 

Outra modalidade é a das empresas que aplicam duas maneiras de capacitação, sendo 
que 18,8% destas investem em capacitações externas e internas, 12,5% investem em 
capacitações tecnológicas (internas) e atuam com multifuncionalidade, e apenas 6,3% destas 
investem em capacitações externas e atuam com multifuncionalidade. 

Há ainda, os casos onde a mão-de-obra é terceirizada, ou seja, a empresa não contrata 
diretamente todos os funcionários necessários às suas operações, recorrendo a contratação 
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através de empresas especializadas em determinada área. Das respondentes, 62,5% afirmam 
contratar mão-de-obra terceirizada, porém esta fica restrita as atividades de movimentação de 
mercadorias..  

Por último, 18,8% das empresas pesquisadas informaram que atuam nos três campos, 
investem em capacitações externas e internas, além de trabalharem suas equipes de maneira 
multifuncional. 
 
Quadro 6 - Aspectos relativos à mão-de-obra observados nas empresas pesquisadas no Oeste Catarinense. 
 

Aspecto Respostas 

Terceirização 62,5% - terceirizam; 
37,5% - não terceirizam. 

Qualificação da mão-de-obra 62,5% - investem em treinamento e capacitação de 
funcionários (externamente); 

62,5% - desenvolvem cursos, treinamento e programas 
de capacitação tecnológica; 

50,0% - trabalho com multifuncionalidade (atuação do 
empregado em diversas áreas). 

 
Percebe-se, através destes dados, a preocupação das empresas em manter seus 

empregados atualizados, no entanto, algumas empresas não apresentam diversidade de 
opções, o que pode deixá-las em desvantagem no mercado e com menor aproveitamento dos 
seus empregados. 

O último quesito do questionário foi em relação à visão das empresas quanto ao 
aspecto qualidade. Das empresas, 81,8% responderam ter programas internos de qualidade. 
Quanto à execução de inspeções de qualidade no desenvolvimento de atividades, este 
percentual cai para 72,7% das respondentes. E apenas 36,4% das empresas possuem a 
certificação ISO, que significa um sistema de qualidade implantado e auditado externamente.  
 
 
5. Considerações finais 

Através da análise dos dados obtidos, concluiu-se que muitas empresas da região 
utilizam a denominação logística em seus nomes fantasia, e daquelas que se dizem operadoras 
logísticas, poucas o são. Em grande parte preocupam-se com atividades puramente de 
transporte de mercadorias. 

Existe forte atuação das empresas pesquisadas no transporte de cargas, no entanto, 
sendo que praticamente a metade destas atua unicamente com a atividade de movimentação 
física. 

Observou-se também uma manifestação ainda pequena em relação à participação em 
todo o processo, estando as empresas neste instante focadas muito mais sobre a armazenagem 
e distribuição de bens em detrimento dos demais processos. Porém, percebe-se que são 
empresas consolidadas no mercado e que buscam a melhoria em suas atividades perante seus 
mercados. 

O estudo apresentou em torno de 20% de empresas, todas filiais, que podem ser 
consideradas operadoras logísticas, visto que realizam processos de transporte de cargas, 
armazenagem, controle de estoques e sistemas de informações. Das empresas registradas 
apenas uma tem matriz na região Oeste Catarinense, o que demonstra que a região ainda não 
possui forte atuação logística e sim de movimentação. 

A tecnologia de informação também está mais concentrada nos ferramentais triviais 
como telefone, fax e correio eletrônico. Algumas empresas estão numa fase intermediária de 
informatização, contando com sistemas gerenciais específicos, rastreabilidade de frota e 
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ainda, há as que atuam com integração transporte, armazenagem e serviços, inclusive com 
atividades de broker, porém em menor escala. 

De uma forma geral, acredita-se que, com base no estudo, as empresas da região Oeste 
Catarinense estejam migrando para a melhoria e diversificação das suas atividades no sentido 
de tornarem-se operadores logísticos com grande potencial de atuação em âmbito nacional e 
internacional. 
 
 
6. Referências bibliográficas 

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento. 
São Paulo: Atlas, 2001. 594 p. 
CHING, H. Y. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada – supply chain. 2 ed. São Paulo: Atlas, 
2001. 194 p. 
FLEURY, P. F. Vantagens competitivas e estratégicas no uso de operadores logísticos. In: FLEURY, P. F.; 
WANKE, P.; FIGUEIREDO, K.F. Logística empresarial: a perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2000. 372 
p. 
KEEDI, S. Logística de transporte internacional: veículo prático de competitividade. São Paulo: Aduaneiras, 
2001. 134 p. 
MENDES, O. Estudo dos atributos e procedimentos operacionais básicos de um transportador rodoviário 
de cargas e de um operador logístico.  2003. 141p, il. Dissertação (Mestrado em Administração: Gestão 
Moderna de Negócios) - Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Regional de Blumenau, 
Blumenau, 2003. 
LUNA, M. M. M. Operadores logísticos. In: NOVAES, Antonio Galvão. Logística e gerenciamento da 
cadeia de distribuição: estratégia, operação e avaliação. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Campus, 2004. p. 
321-344. 
NOVAES, A. G. Sistemas logísticos: transporte, armazenagem e distribuição física de produtos. São Paulo: 
Edgard Blücher, 1989. 372 p.  
VIEIRA, G. B. B. Transporte internacional de cargas. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2002. 150 p. 


