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Este artigo tem como objetivo apresentar a estrutura geral de um 

modelo referencial de desenvolvimento de operações logísticas. Neste 

trabalho são, primeiramente, descritas e discutidas as principais 

abordagens encontradas na literatura sobbre modelos referenciais 

aplicados ao desenvolvimento de operações logísticas, destacando suas 

principais características. A seguir é apresentada a abordagem de 

níveis de maturidade como meio de diagnóstico e direcionamento de 

melhorias no ambiente industrial. Por fim, é proposta uma estrutura 

geral de modelo referencial para desenvolvimento de operações 

logísticas automotivas. Como principal contribuição tem-se uma 

proposta de um modelo referencial de desenvolvimento de operações 

logísticas suportada por níveis de maturidade, indicadores, métodos e 

fases de implantação. 
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1. A importância da logística e a necessidade de criação de modelo referencial de 

desenvolvimento de operações 

Diante das profundas mudanças econômicas e suas repercussões no meio empresarial, a 

tipologia de custos aplicados á logística e sua mensuração, especificamente, tem-se 

disseminado bastante ao longo dos últimos anos devido, principalmente, a parcela de 

contribuição no preço do produto ou serviço final e a participação de seus custos na economia 

e rentabilidade do negócio (FIGUEIREDO, 2000; BALLOU, 1993). 

Segundo pesquisas realizadas por Leenders et al. (2002), a compra de materiais por indústrias 

americanas totalizou US$ 1.975.362.000 em 1998, valor que foi cerca de 1,6 vezes o de 1996, 

e cerca de 2,9 vezes a quantia comprada em 1976. Esses dados enfatizam a importância do 

gerenciamento de compras e função de gerenciamento da cadeia de suprimentos a serem 

realizada da melhor maneira possível.   

No Brasil, a composição de todos os custos logísticos em 2004, conforme dados obtidos por 

Lima (2006), chega a um total de R$ 222 bilhões, o que equivale a 12,6 % do PIB. Já nos 

Estados Unidos, os custos (logísticos internos) equivalem a 8,26% do PIB. A relação 

existente, ao longo dos anos, entre os dias de cobertura de estoque em fábricas americanas e 

brasileiras pode explicar a diferença entre os custos de estoque entre os dois países (2,1% 

americanos gastos em estocagem e 3,9% brasileiro). Além disso, vale ressalvar que, a partir 

da década de 90, com o avanço das técnicas de produção enxuta e formação de aglomerados 

produtivos como clusters, cadeias e etc, esses níveis foram gradativamente decrescendo nos 

Estados Unidos, o que ainda não se visualiza no Brasil. Fato, esse, que contribui com a 

diferença entre o percentual de custos das atividades de estocagem americana e brasileira. 

Decorrendo nessa linha, Lockamy e McCormak (2004b) afirmam que o diagnóstico, 

desenvolvimento e avaliação, devem ser realizados através da cooperação e coordenação de 

recursos entre empresas. Esses, por conseguinte, exigem a busca de formas de 

desenvolvimento que possibilite identificar e melhorar operações de modo gradual e 

consistente – aumentando o grau de relacionamento inter-organizacional e capabilidade dos 

processos.   

O objetivo desse trabalho é apresentar a estrutura geral de um modelo referencial de 

desenvolvimento de operações logísticas suportada por níveis de maturidade, indicadores e 

fases para implantação.  

Este artigo está organizado de forma que, inicialmente, é apresentada uma breve introdução 

ao tema destacando a evolução do pensamento logístico e do gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, a importância da logística e a necessidade de criação de modelos referencial de 

desenvolvimento de operações e seu objetivo. Segue uma revisão bibliográfica a respeito de 

modelos referenciais genéricos, modelos referenciais de desenvolvimento de operações 

logísticas e modelos de maturidade. Tem-se, ainda, a apresentação da estrutura geral de um 

modelo referencial de desenvolvimento de operações logísticas e, por fim, são discutidas as 

principais contribuições do modelo.    

2. Modelos Referenciais Genéricos 

Segundo De Paula (2004), a maneira como os produtos são desenvolvidos em empresas tem 

ligação direta com a cultura organizacional e a seqüência lógica ou “método” de como o 

produto é desenvolvido. Isto pode ser estruturado, ou seja, representada na forma de um 
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“modelo”, ou não, dependendo da maturidade da empresa.    

A leitura atenta dos conceitos de métodos remete aos seguintes questionamentos: “quem faz o 

quê e quando?”. Um modelo é a representação esquemática de um referido método, o qual 

serve de recurso didático para sua replicação (DE PAULA, 2004). 

Para Rozenfeld et al.,(2006, p.482): 

“ um modelo não prescreve os detalhes de um processo de 

desenvolvimento ideal, indicando o que deve ser 

melhorado ou como isso deve ser feito. Ele é um guia que 

sintetiza as melhores práticas existentes e serve como 

referência”.  

Segundo Dante e Kensiger (1997) apud De Paula (2004), um método pode ser definido a 

partir de cinco componentes: (i) Processo; (ii) Princípios; (iii) Práticas; (iv) ferramentas, e (iv) 

Cultura. Processos é o conjunto de passos que deve ser seguidos para aplicar uma tarefa; 

Princípios tratam de convenções e padrões; práticas ou filosofias são modos de pensar e 

executar um determinada tarefa; e ferramentas existem para dar suporte aos demais. Para esse 

trabalho a nomenclatura utilizada segue a definição de Rozenfeld (2006) apud De Paula 

(2006):   

a. Conceitos/Filosofias: são conhecimentos que suportam teorias e fornecem diretrizes 

para a implantação dos métodos, técnicas, sistemas, ferramentas e soluções. 

b. Técnicas/ Métodos: são conhecimentos estruturados em passos. Tendem a serem 

desenvolvidos a fim de atingir um resultado específico. 

c. Ferramentas/ Sistemas: são conhecimentos fortemente associados a ferramentas 

computacionais desenvolvidas com o intuito de solucionar problemas pontuais 

relacionados com algum método. 

3. Modelos referenciais de desenvolvimento de operações logísticas  

Para Lambert, Garcia-Dastugue e Crostron (2005), o conceito de organização de atividades de 

uma empresa - processos de negócios - foi introduzido ao final de 1980. Para esses autores, a 

efetiva implantação de processos de negócios intra e/ou inter-membros da cadeia de 

suprimentos deve produzir efetivas e eficientes transações, ou mesmo estruturar um 

relacionamento inter-empresarial. 

Analisando o atual cenário industrial, Lambert e Cooper (2000) argumentam que o sucesso do 

gerenciamento da cadeia de suprimentos exige uma mudança de função de gerenciamento 

individual para integração de atividades dentro de processos-chave da cadeia de suprimentos 

pois, tradicionalmente, tanto os processos em direção aos clientes como aqueles que estão 

relacionados com o fornecimento de matéria-prima têm interagido de forma desconectada. 

Essa seção visa descrever os principais modelos conceituais encontrados na literatura para 

desenvolvimento e análise de operações logísticas e de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos.  

3.1. Abordagem do Supply Chain Council (SCC) 

Com o objetivo de ajudar companhias a melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos e 

suportar o gerenciamento baseado em processo, duas empresas de consultorias – Pittiglio 

Rabin Todd and Mc Grath (PRTM) e Advanced Manufacturing Research (AMR) – criaram 

um modelo de referência a partir das experiências adquiridas por seu grupo de gerentes de 
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supply chain e manufatura. Esse grupo, junto com outras empresas americanas, uniu-se em 

1996 formando o Supply Chain Council (SCC). O SCC desenvolveu o modelo, testou-o e 

finalmente o batizou de Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) (STEWART, 

1997). 

Os processos e atividades que estão incluídas no SCOR são aquelas relacionadas com o 

movimento de produtos e podem ser classificadas em cinco processos: planejamento, 

aquisição, fabricação, entrega e retorno (STEWART, 1995). Segundo o Supply Chain Council 

2003 apud Lambert, Garcia-Dastugue e Crostron (2005); Lockamy e McCormak (2004a), os 

objetivos dos 5 processos são: Planejamento: planejamento agregado da demanda e 

fornecimento para desenvolvimento de melhores ações relacionadas à aquisição, produção e 

pedidos de entrega; Aquisição: incluem atividades relacionadas com a aquisição de 

mercadorias e serviços para suportar as demandas atual e planejada; Fabricação: inclui 

atividades relacionadas à transformação de matérias-primas em produtos; Entrega: inclui 

atividades de gerenciamento de pedidos, gerenciamento de transporte e gerenciamento de 

distribuição; Retorno: lida com o retorno ou recebimento de produtos retornáveis por 

qualquer razão, extensível até o suporte de pós-venda. 

De acordo com Gasparetto (2003), nessa proposta, há um detalhamento dos cinco processos 

em tarefas, as quais são subdivididas em atividades, de modo que todas as empresas 

identifiquem suas atividades e analisem o relacionamento dessas com as demais empresas da 

cadeia de suprimentos. Em estudo realizado, Lambert, Garcia-Dastugue e Crostron (2005) 

apresentam a relação dessas atividades, classificando-as de acordo com os cinco processos 

acima. 

3.2. Abordagem do Global Supply Chain Forum (GSCF) 

Segundo Lambert e Cooper (2000), o Global Supply Chain Forum (GSCF) é composto por 

um grupo de empresas não competidoras e um time de pesquisadores acadêmicos que têm 

regularmente realizado encontros durante os últimos anos com objetivo de melhorar a teoria e 

a prática do gerenciamento da cadeia de suprimentos. O GSCF define que Supply Chain 

Management é a integração dos processos-chave do negócio desde o consumidor final até os 

originais fornecedores, os quais fornecem produtos, serviços e informações que, por sua vez, 

adicionam valor para os clientes e outros Stakeholders. 

De acordo com Lambert e Cooper (2000) e Lambert, Garcia-Dastugue e Crostron (2005), oito 

são os processos de gerenciamento da cadeia de suprimentos apresentados pelo GSCF: 

gerenciamento das relações com cliente; gerenciamento do serviço aos clientes; 

gerenciamento da demanda; atendimento de pedidos; gerenciamento do fluxo de produção; 

gerenciamento da relação com fornecedores; desenvolvimento de produto e comercialização e 

gerenciamento de retorno.  

 

4. Modelos de Níveis de Maturidade 

 Para Rozenfeld et al., (2006), a necessidade de desenvolvimento de um modelo de 

maturidade vêm de questões relacionadas com o desenvolvimento de um modelo de 

referência, isto é, da sua adaptabilidade e aplicabilidade.  

 Através da aplicação de conceitos de modelo de níveis de maturidade é possível 

diagnosticar o padrão atual de um negócio e, por sua vez, isto pode orientar o tomador de 

decisão sobre o que deve ser feito para que seja atingido a grau de excelência (QUINTELA e 
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ROCHA, 2007). A seguir é apresentada uma síntese de três abordagens associadas a modelos 

de maturidade encontradas na literatura. 

4.1. Capability Maturity Model (CMMI) 

 Segundo Quintela e Rocha (2007), o conceito de níveis de maturidade foi divulgado às 

empresas através da indústria de softwares, inicialmente pelo SEI (Software Engineering 

Institute) que desenvolveu e lançou o Capability Maturity Model.  

 Em trabalhos realizados por Jugend et. al., (2008) os autores afirmam que diversos 

estudos disponíveis na literatura, sobre o tema, apontam que o Capability Maturity Model 

(CMMI), dentre os modelos que surgiram ao longo dos últimos anos, é o mais utilizado no 

ambiente empresarial. O modelo CMMI é composto por 5 níveis de maturidade: inicial, 

gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente e otimizado. 

4.2. Project Management Maturity – Assessment Model (PMM)  

 Segundo Knapp e Moore pty Ltd. (2004) apud Cunha (2005), o PMM divide 

maturidade em gestão de projetos em quatro níveis: Intuitivo: interdependências não 

gerenciadas, comunicação ruim, nenhuma padronização, benefícios desconhecidos e taxa de 

sucesso menos que 40%; Consciente: Planos autorizados, metodologias introduzidas, projetos 

orientados por negócios e taxa de sucesso menos que 60%; Competente: Metodologias e 

padrões bem estabelecidos, métricas suficientementes adequadas, riscos identificados e 

controlados e taxa de sucesso menos que 75%;   Melhores práticas: Programas de melhoria 

formalizados, métricas otimizadas, respeito e suporte de toda organização e taxa de sucesso 

maior que 75 %.  

4.3. Modelo de níveis de maturidade Rozenfeld et al. (2006)  

 Segundo Rozenfeld (2002), um modelo de níveis de maturidade deve ser dividido em 

5 níveis gerais compostos por medição, controle e melhoria contínua, sendo eles: Básico: 

apenas algumas atividades essenciais são realizadas; Intermediário: as atividades são 

padronizadas e seus resultados são previsíveis, são utilizados métodos e ferramentas; 

Resultados são mensuráveis: o modelo prevê que nesse nível a empresa mantém, em 

atividade, um conjunto de indicadores que podem medir seus respectivos desempenhos; 

Existe controle e correções: existe uma abordagem implantada que controla as atividades de 

forma sistemática permitindo corrigir valores desviados de suas metas; Melhoria contínua: 

estrutura organizacional motivada e integrada, focada na melhoria de processos e atividades.  

Segundo Rozenfeld et al., (2002), o modelo em questão parte da adoção de conhecimentos 

básicos até o desenvolvimento de uma estrutura que contempla vários processos inter-

relacionados e em melhoria contínua. Isto significa que a gradual e cíclica tende a gerar 

ganhos consistentes ao longo dos anos.      

Portanto, diante das pressões exercidas pelos clientes no que tange à melhoria de qualidade, 

flexibilidade de entrega, custo e confiabilidade. O meio empresarial, principalmente, no 

mercado automotivo, tem exigido o desenvolvimento de modelos referenciais que 

possibilitem estruturar e implantar operações com o objetivo de identificar e melhorar as 

atividades logísticas de modo gradual e consistente.  

Como resposta ao desenvolvimento industrial, algumas companhias têm utilizado novos 

métodos para desenvolverem suas operações logísticas. No entanto, o rearranjo resultante da 

mudança de concepção deve produzir eficientes operações. 
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Desse modo, as companhias são forçadas a repensar a forma de quantificação, optando pelo 

desenvolvimento de operações logísticas alternativas, porém sem qualquer parâmetro ou 

diretriz. Para suprir essa necessidade, algumas abordagens, identificadas na literatura, 

procuram tratar individualmente alguns aspectos importantes do ponto de vista de operações 

logísticas, por exemplo, trabalhando sob o enfoque do fornecimento ou da distribuição, 

abordando, particularmente, ferramentas, métodos ou processos; porém não procuram 

sistematizar sua implantação. 

Portanto, ao longo das últimas seções, fica claro que o tema pesquisado é de grande 

relevância, na medida em que existem poucos trabalhos que abordam de forma sistemática a 

área de desenvolvimento de operações logísticas, principalmente aqueles suportados por 

níveis de maturidade, indicadores, métodos e fases para implantação. Nesse campo, o presente 

artigo pretende preencher tal lacuna e, dessa forma, contribuir com o meio industrial 

principalmente através da disseminação de conceitos associados a metodologias de 

desenvolvimento de operações logística do segmento automotivo.  

5. Modelo Referencial de Desenvolvimento de Operações Logísticas Automotivas  

Esta seção descreve o modelo referencial proposto para o desenvolvimento de operações 

logísticas desenvolvidas com base no estudo teórico apresentado nas seções anteriores. Para 

tanto, a seção que segue está estruturada de forma a apresentar tema, objetivo, filosofia e 

principais produtos do trabalho e a descrição da estrutura geral do modelo referencial, 

destacando, métodos, níveis de maturidade e plano geral de implantação. 

5.1.Tema, Objetivo, Filosofia e Principais Produtos  

Recentemente, a reestruturação da economia global, incluindo novas tecnologias e novas 

exigências de clientes, tem mudado o cenário internacional. Baseado nesta reestruturação, 

alguns mercados têm enfrentado alto grau de competitividade, o qual proporciona o 

surgimento de novos conceitos no setor produtivo (XAVIER, 1998). 

Na visão de Ghinato (1996), o desenvolvimento da competitividade japonesa, após Segunda 

Guerra Mundial, teve como um de seus pilares o modo de gestão enxuto. O JIT (Just-in-Time) 

é uma técnica de gestão que tem por finalidade fazer com que cada processo seja suprido com 

os itens certos, no momento certo e na quantidade certa; eliminando toda e qualquer perda. 

O sucesso alcançado pelas empresas japonesas, após a Segunda Guerra Mundial, é resultado 

de uma filosofia gerencial cujo foco básico é a remoção do desperdício em todas as atividades 

internas e nas atividades de troca externas da organização (O’NEAL e BERTRAND, 1991).  

Harrisson, (1987) apud Xavier (1998) afirma que, desde sua introdução e especialmente após 

o sucesso das exportações japonesas ao redor do mundo, o modelo chamado Just-in-Time 

(JIT) tem sido extremamente estudado. Rompendo com os princípios econômicos básicos da 

estratégia de manufatura tradicional, o JIT volta a atenção da companhia do monitoramento 

do custo por item para um entendimento de que as despesas operacionais de todo o sistema 

precisam ser minimizadas enquanto o volume demandado aumenta.  

Este modelo enquanto filosofia utiliza conhecimentos e fornece diretrizes para a implantação 

dos processos, métodos e ferramentas baseados no Sistema Toyota de Produção e, 

principalmente, no just-in-time.  

O tema desse modelo referencial automotivo é a estruturação e implantação dos fluxos de 

informação e fluxos físicos dos processos logísticos em empresas do ramo automotivo com a 

abrangência na logística de inbound, outbound e de produção, para que suporte o 
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planejamento estratégico de indústrias de processos discretos. 

Como objetivo, este modelo busca apresentar uma série de conceitos a respeito de operações 

logísticas que tendem a induzir ao leitor “o que” e “como” desenvolver operações logísticas 

eficientes, de forma a permitir que a empresa possa produzir e expedir de forma sincronizada 

produtos acabados na quantidade, qualidade e tempo correto obtendo, assim, melhorias: de 

giro de estoques; da acuracidade de inventário; dos custos logísticos e que estas estejam 

alinhadas com as estratégias operacionais da empresa e, principalmente, com o ambiente e 

filosofia lean. 

5.2.Estrutura geral do modelo referencial 

Esta seção descreve a estrutura geral do modelo referencial proposto para o desenvolvimento 

de operações logísticas.  Com o intuito de fornecer uma visão sistêmica da operacionalidade 

do modelo, optou-se por apresentá-lo de acordo com os seguintes tópicos: níveis de 

maturidade, objetivos e resultados esperados; estrutura geral de processos, métodos e 

ferramentas; estrutura geral de áreas de desenvolvimento e plano geral de implantação de 

métodos e macro processos. 

5.2.1. Níveis de maturidade, objetivos e resultados esperados 

Antes do desenvolvimento de qualquer operação logística empresarial faz-se necessário a 

compreensão de quão bem a empresa realiza suas atividades. Dessa forma, o presente modelo 

propõe a estruturação e implantação dos fluxos de informação e físicos dos processos 

logísticos em empresas do ramo automotivo com a abrangência na logística de inbound, 

outbound e de produção.  

Isto impõe, por sua vez, a implantação de métodos logísticos eficientes, de forma gradativa e 

consistente, pois a melhoria de um sistema logístico como um todo pressupõe que a serie de 

atividades e métodos que o compõe estejam operando de forma “balanceada”, isto é, sem uma 

grande divergência em níveis de maturidade. 

A estrutura de níveis de maturidade proposta por este trabalho é suportada por quatro níveis 

de maturidade intitulados: (i) Detecção de Falhas & Controle Operacional; (ii) Prevenção & 

Planejamento Operacional; (iii) Controle & Melhoria Logística; (iv) Estabilização de 

processos. Pode-se dize, de forma geral, que cada um desses níveis é, conceitualmente, 

caracterizado pelas seguintes atividades:  

Nível I - Detecção de Falhas & Controle Operacional: execução de atividades de forma 

intuitivas e focadas em apenas poucos pontos estratégicos. Este nível caracteriza-se pela falta 

de padronização de operações, conhecimentos implícitos e inexistência de métodos explícitos. 

O objetivo principal desse nível é assegurar o fornecimento a clientes e garantir a execução do 

plano operacional mensal (Plano Mestre de Produção);  

Nível II - Prevenção & Planejamento Operacional: nesse nível tem-se a padronização das 

operações e o início do planejamento estratégico logístico e controle de rotinas básicas. O 

conhecimento, nesse caso, é explícito e existem métodos implantados. O objetivo principal é a 

prevenção de falhas e o desenvolvimento de atividades associadas ao planejamento 

operacional, como forma de execução de rotinas eficientes alinhadas com o planejamento 

estratégico empresarial; 

Nível III - Controle & Melhoria Logística: o objetivo principal, desse nível, é o controle e a 

melhoria das operações logísticas através do estudo quantitativo e sistemático do 

comportamento dos indicadores de desempenho estratégicos e suas variáveis relacionadas. 
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Dentre as principais preocupações estão o controle e acuracidade de inventário, controle e 

redução de custos logísticos e alinhamento estratégico, tático e operacional com as diretrizes 

dadas pelo planejamento estratégico; 

Nível IV - Estabilização de Processos: esse nível caracteriza-se pela estabilização dos 

processos. O regime operacional dá-se através da execução de atividades padronizadas com 

resultados previsíveis e sua manutenção é controlada através de auditorias escalonadas. O 

foco principal desse nível é a utilização da base conceitual e prática alcançada ao longo dos 

níveis anteriores para o desenvolvimento de melhorias. 

A utilização dos níveis de maturidade, apresentado nessa seção, deve elevar as operações 

logísticas gradativamente a uma situação que possibilite, a partir da estabilização das 

operações, a geração de melhorias. Nesse sentido, propõe-se que haja a implantação de 

métodos e ferramentas de modo gradual e consistente em todas as operações como forma de 

alcançar o ótimo desempenho do sistema, e não em apenas parte dele. A relação dos níveis de 

maturidade, seus respectivos objetivos, indicadores e principais resultados a serem alcançados 

são apresentados pela figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Estrutura geral da evolução dos níveis de maturidade e indicadores estratégicos 

5.2.2. Estrutura geral de processos, métodos e ferramentas 

O modelo referencial proposto neste trabalho está estruturado de forma que apresenta quatro 

macro-processos (outbound, produção, inbound e suporte) e 26 métodos. Tais métodos são 

relacionados diretamente com os macro-processos e, dessa forma, contribuem com o 

desenvolvimento das respectivas operações logísticas.      
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O macro-processo outbound, ou logística de distribuição, contempla métodos associados tanto 

ao fluxo de informação como a gestão da demanda; quanto ao fluxo físico como a gestão e 

controle da expedição. Além desses métodos as operações logísticas de Outbound 

contemplam a utilização de outros métodos como: pesquisa de satisfação e análise de falhas; 

estratégia de atendimento a clientes; estratégica e gestão de transportes e equipamentos de 

armazenagem. 

De outro modo, dentre os métodos associados à execução de operações logísticas de 

produção, no que tange ao fluxo de informação, estão: a gestão da programação e controle da 

produção e apontamento de produção. Já aquelas associadas ao fluxo físico de materiais, 

estão: - controle de terceiros; métodos de abastecimento; roteirização interna e equipamentos 

de movimentação.   

Por sua vez, os métodos relacionados com o macro-processo inbound, ou operação de 

logística de suprimento, são: gestão da programação de materiais; planejamento e gestão de 

estoques (fluxo de informação); estratégias de fornecimento; estratégias e gestão de 

transportes; auditoria e capacitação logística dos fornecedores; gestão do recebimento e 

identificação e equipamentos de armazenagem. 

Por fim, quando consideramos o macro-processo associado a operações de suporte temos 

como métodos o controle de custos e indicadores; gestão visual e identificação da fábrica; 

gestão e desenvolvimento de embalagens; inventário rotativo; auditorias escalonadas; gestão 

do operador logístico; planejamento organizacional e matriz de habilidades. A figura 2, a 

seguir, visa apresentar a estrutura geral do modelo de referência e a relação existente entre os 

macro-processos e seus métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Estrutura geral do modelo referencial: macro processos e métodos/ferramentas 
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6.2.3. Estrutura geral de áreas de desenvolvimento e implantação 

O objetivo desta seção é descrever a estrutura geral das áreas de desenvolvimento e 

implantação do modelo referencial e seu relacionamento com os macro-processos e 

métodos/ferramentas. Isto é, particularmente, importante pois, em qualquer intervenção em 

operações logística, a estrutura organizacional deve estar plenamente alinhada com o modelo 

de gestão, caso contrário o projeto tende a falhar. 

Nesse sentido, a proposta desse modelo é alinhar a estrutura organizacional envolvida na 

implantação com o modelo de gestão através de cinco áreas de desenvolvimento e 

implantação: planejamento, controle, operação, otimização e infra-estrutura, associando, 

essas, aos métodos e macro-processos. Pode-se dizer, de forma geral, que cada uma dessas 

áreas é, conceitualmente, caracterizada pelas seguintes atividades: 

Planejamento: esta área de implantação caracteriza-se pela forte atuação junto ao 

departamento de planejamento, programação e controle de materiais (PPCPM).  O objetivo 

principal dessa área é estruturar e implantar métodos associados aos quatro macro-processos 

no que tange, essencialmente, ao fluxo de informações, desde o cliente até os fornecedores. 

Envolve métodos como gestão da demanda, gestão e controle da programação da produção, 

planejamento e gestão de estoques etc.  

Controle: esta área é responsável pelo controle operacional de todos os métodos e macro-

processos. Para tanto, está estruturada de forma que dê suporte ao desenvolvimento e 

manutenção das operações através, principalmente, da medição e análise de indicadores e 

demonstração de seus resultados. Vale ressaltar que, nesse caso, a área responde pela 

apuração de resultados, tanto técnico quanto econômicos, sendo os primeiros associados a 

várias perspectivas como qualidade, produtividade e satisfação do cliente.   

Operação: o objetivo principal dessa área é a eficiência operacional obtida através da 

implantação e padronização de métodos e ferramentas, associadas aos macro-processos. 

Dentre as principais atividades a nível operacional dessa área estão: à gestão de processos, 

gestão de pessoas e manutenção do fluxo físico, conforme diretrizes e filosofias ditadas pelo 

planejamento estratégico. 

Otimização: essa área caracteriza-se pela forte atuação na melhoria e implantação de novos 

métodos de trabalho. O nível de atuação nesse caso é estratégico e tático, isto é, na prática são 

pessoas dedicadas ao desenvolvimento de novos projetos centrados em melhorias de giro, 

acuracidade de inventário, redução de custos e aumento do nível de serviço. Dentre os 

métodos desenvolvidos estão a estratégia de atendimento ao cliente, estratégia e gestão de 

transportes, roteirização interna e estratégia de fornecimento.  

Infra-estrutura: esta área planeja, executa e controla atividades associadas à infra-estrutura 

logística demandada pelas demais áreas.  Nesse caso são implantados métodos como meios e 

equipamentos de movimentação, armazenagem e gestão de embalagens de fornecedores e 

clientes. A relação dos macro-processos de áreas de desenvolvimento, implantação e métodos 

relacionados são apresentados pela figura 3. 
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Figura 3 - A relação entre  macro-processos, áreas de desenvolvimento e métodos. 

 

5.2.4. Plano geral de implantação de métodos e macro processos 

Diante da necessidade de atuar em frentes múltiplas de trabalho e relacioná-las de acordo com 

o grau de precedência, essa seção, propõe um plano geral de implantação das macro 

operações logísticas em três fases suportado pela priorização de métodos conforme macro 

processos e níveis de maturidade. Pode-se dizer, de forma geral, que cada uma dessas fases é 

conceituada por uma série de características: 

Fase I: esta fase objetiva implantar métodos e ferramentas considerados básicos para a 

execução de atividades diárias do ambiente logístico industrial. Estes métodos estão 

associados diretamente com a necessidade de garantir a produção planejada e, assim, a 

entrega de produtos aos clientes. Em sua grande maioria, busca-se iniciar pela estruturação de 

métodos ligados com o fluxo de informação. Nessa fase, há uma grande interdependência e 

relacionamento das áreas de planejamento, controle e operação; todas essas mantendo um 

time multidisciplinar como forma de desenvolvimento. Em termos de níveis de maturidade, 

não é sugerido migrar para fase posterior até que todos os métodos tenham atingido, pelo 

menos, o nível II de maturidade. 

Fase II: tendo já estruturada minimamente métodos associados ao fluxo de informação, nessa 

fase, busca-se, principalmente, a implantação de técnicas associadas com a eficiência de 

operações logísticas (fluxo físico). Nesse caso, existe uma grande interdependência e 

relacionamento entre as áreas de operação, controle e infra-estrutura.  Em termos de níveis de 

maturidade, não é sugerido migrar para fase posterior até que todos os métodos tenham 

atingido, pelo menos, o nível III de maturidade. 

Fase III: sua atuação dá-se, principalmente, em um nível estratégico, sendo assim, os 

métodos a serem implantados são relacionados com a melhoria operacional através da 

elaboração de novos projetos com base nos dados fornecidos pelos métodos anteriores. Nessa 

fase, existe uma grande interação entre a área de otimização e todas as demais, pois a mesma 

busca o conhecimento das demais áreas para desenvolver soluções centradas em ótimos 

globais. A proposta de implantação de métodos conforme macro-processos e fases é 

apresentada pela figura 4. 
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Figura 4 - Proposta de implantação de métodos conforme macro-processos e fases 

 

6. Considerações finais 

Nos modernos ambientes de negócios, diversas são as pressões exercidas pelos clientes no 

que tange à melhoria de qualidade, flexibilidade de entrega, custo e confiabilidade. Com o 

objetivo de suportar as alterações sofridas pelo mercado, ultimamente, as empresas têm 

desenvolvido estratégias, de longo prazo, com seus fornecedores externos, internos e clientes, 

suportadas por operações logísticas.   

Nesse contexto, surgem os modelos referenciais de desenvolvimento de operações logísticas 

como forma de garantir que as operações envolvidas, nesse campo, possam ser, 

sistematicamente, melhoradas e mantidas. Porém, tendo em vista a grande diversidade das 

operações e, principalmente, a dificuldade de avaliação de seus elementos, suas análises e 

desenvolvimentos têm sido prejudicados. 

O presente trabalho descreveu uma proposta de modelo referencial para desenvolvimento de 

operações logísticas. A estrutura geral do modelo referencial é composta por quatro macro-

processos e vinte e seis métodos. Sua operacionalidade da-se através desses da integração de 

macro-processos, métodos e utilização de ferramentas específicas. Como principal 

contribuição tem-se uma proposta de um modelo referencial de desenvolvimento de operações 

logísticas suportada por níveis de maturidade, indicadores, estrutura organizacional e fases de 

implantação.   

Os resultados apresentados não somente tendem a aumentar o sucesso de projetos de 
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desenvolvimento e implantação de operações logísticas, como também objetivam melhorar a 

produtividade do setor. Com isso, as possibilidades de redução de preço, aumento de 

flexibilidade e redução do prazo de entrega colocam a empresa em uma situação privilegiada 

frente ao seus clientes.  

O rompimento com os padrões industriais clássicos, no entanto, mostra-se a principal 

dificuldade para o sucesso de implantação de modelos referenciais. Para isso, além de investir 

em treinamento, a empresa deve saber gerenciar seu próprio sistema, ou seja, revisar 

constantemente a demanda, os processos e as operações. 
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