
 

 i 

Sumário 

 

1. Descrição _________________________________________________________ 5	  
1.1 Estrutura do Tema _______________________________________________ 5	  
1.2 Objetivos do Tema _______________________________________________ 5	  
1.3 Conteúdo da Apostila _____________________________________________ 5	  
1.4 Bibliografia recomendada __________________________________________ 6	  

2. Garantir disponibilidade é ter sucesso nas vendas ______________________ 10	  
Pontos importantes da seção 2: ________________________________________ 17	  
Exercícios da seção 2: _______________________________________________ 17	  

3. As angústias da Gestão de Estoque __________________________________ 19	  
Pontos importantes da seção 3: ________________________________________ 24	  
Exercícios da seção 3: _______________________________________________ 25	  

4. Compreendendo a importância da Visão Holística _____________________ 26	  
Pontos importantes da seção 4: ________________________________________ 29	  
Exercícios da seção 4: _______________________________________________ 29	  

5. Logística como suporte para a Estratégia de Marketing _________________ 31	  
Pontos importantes da seção 5: ________________________________________ 35	  
Exercícios da seção 5: _______________________________________________ 35	  

6. Como a Logística pode dar suporte à Inovação e ao aumento do Mix de 
produtos? _________________________________________________________ 37	  

Pontos importantes da seção 6: ________________________________________ 40	  
Exercícios da seção 6: _______________________________________________ 40	  

7. Gestão da inovação: função da logística, do marketing e da estratégia 
empresarial ________________________________________________________ 42	  

Pontos importantes da seção 7: ________________________________________ 48	  
Exercícios da seção 7: _______________________________________________ 48	  

8. Como gerenciar a complexa logística de contínuas inovações? ____________ 50	  
Pontos importantes da seção 8: ________________________________________ 57	  
Exercícios da seção 8: _______________________________________________ 57	  

9. Análise de Pareto _________________________________________________ 58	  
Curva ABC e Análise de Pareto _______________________________________ 60	  
Exercícios da seção 9: _______________________________________________ 61	  

10. Glossário _______________________________________________________ 63	  

11. Exercícios ______________________________________________________ 66	  



 

 ii 

Exercício 1: Curva ABC _____________________________________________ 66	  
Exercício 2: Armazém ______________________________________________ 67	  
Exercício 3: Escolha do Modal ________________________________________ 68	  

12. Estudo de Caso __________________________________________________ 69	  
Estudo de Caso 1: Dell ______________________________________________ 69	  
Estudo de Caso 2: Pesquisa exclusiva mostra hábitos de compra no varejo _______ 73	  
Estudo de Caso 3: A logística do Comercio Eletrônico ______________________ 79	  
Estudo de Caso 4: Curva ABC 1 _______________________________________ 82	  
Estudo de Caso 5: Curva ABC 2 _______________________________________ 86	  
Estudo de Caso 6: Curva ABC 3 _______________________________________ 87	  

Apêndice __________________________________________________________ 89	  
Apêndice 1: Resposta dos Exercícios da seção 2 ___________________________ 89	  
Apêndice 2: Resposta dos Exercícios da seção 3 ___________________________ 90	  
Apêndice 3: Resposta dos Exercícios da seção 4 ___________________________ 91	  
Apêndice 4: Resposta dos Exercícios da seção 5 ___________________________ 93	  
Apêndice 5: Resposta dos Exercícios da seção 6 ___________________________ 95	  
Apêndice 6: Resposta dos Exercícios da seção 7 ___________________________ 97	  
Apêndice 7: Resposta dos Exercícios da seção 8 ___________________________ 98	  

 
 
 



 

 iii 

Lista de Figuras: 

 
Figura 1 : Efeito do crescimento da demanda na cadeia produtiva – Seção 2 
Figura 2 : Previsão da Mobilidade Social na comparação entre 2007 e 2030 – Seção 2 
Figura 3 : Ciclo de vida do Vídeo Cassete e do DVD – Seção 2 
Figura 4 : Modelo de decisão de compra por um cliente – Seção 2 
Figura 5 : Nível de Serviço Logístico X Perda de Vendas – Seção 3 
Figura 6 : Ciclo de Vida – Seção 3 
Figura 7 : Ciclo de Vida X Quantidade Demandada X Preço X Ciclo de Vida – Seção 3 
Figura 8:  Estrutura da Cadeia de Suprimentos – Seção 4 
Figura 9:  Fracionamento da carga ao longo da cadeia de suprimentos – Seção 4 
Figura 10: Estoques na Produção Puxada X Produção Empurrada – Seção 6 
Figura 11: Matriz BCG – Seção 7 
Figura 12: Ciclo de Vida X matriz BCG – Seção 7 
Figura 13: Escala de exclusividade de produtos – Seção 8 
Figura 14: Escalonamento de Produtos X Ciclo de Vida – Seção 8 
Figura 15: Escalonamento de Produtos X Ciclo de Vida X Matriz BCG – Seção 8 
Figura 16: Ciclo de Vida X Quanti. Demandada X Preço X Ciclo de Vida X Matriz BCG 
– Seção 8 
Figura 17: Ciclo de Vida X Margem de Contribuição X Custo X Preço – Seção 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 iv 

Lista de Tabelas: 

 
Tabela 1:  Componente Logístico X Segmento de Loja X Importância na decisão de 
compra – Seção 5 
Tabela 2:  Risco de Obsolescência X Custo de Oportunidade – Seção 5 
Tabela 3:  Escala de exclusividade X variáveis de decisões – Seção 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Logística Empresarial 

5 

1. Descrição 

1.1 Estrutura do Tema 
 

Importância do fornecedor para a empresas como  estratégia. Análise da empresa em 

relação ao mercado. Estudo das atividades que envolvem o fornecedor: transporte e 

armazenagem. Análise da administração mercadológica e como obter vantagem 

competitiva através dos canais de distribuição envolvendo o fornecedor. Percepção do 

que é disponibilidade (Nível de Serviço), e qual o seu impacto no estoque, transporte e 

no sucesso da empresa. As dificuldades na Gestão de Estoque e os impactos positivos 

e negativos no Nível de Serviço. A percepção da importância da Visão Holística para 

uma organização. Logística como suporte para a Estratégia de Marketing. Como a 

Logística pode dar suporte à Inovação e ao aumento do Mix de produtos? Gestão da 

inovação: função da logística, do marketing e da estratégia empresarial. Como 

gerenciar a complexa logística de contínuas inovações? 

1.2 Objetivos do Tema 
 

Ao final deste módulo os alunos estarão aptos a: 
• Compreender os fundamentos de uma cadeia de suprimentos 
• Entender quais são as atividades que envolvem o fornecedor e como podem 

ser aplicadas nas empresas 
• Identificar o processo internos e externos que se relacionam com o fornecedor 

dentro da empresa e sua influência na Administração Mercadológica, com 
estudo do pedido, da produção, do depósito, do estoque e do transporte. 

• Avaliar a necessidade de intermediários no seu processo mercadológico.  
• Analisar os Canais de Distribuição identificando a função que desempenham, 

como decidir sobre a melhor escolha, as restrições e cumprimento de cada um 
e discutir a responsabilidade dos participantes da rede distributiva. 

• Identificar os tipos de Canais de Distribuição em geral focando os tipos de 
varejo e de atacado. 

• Discutir modernos sistemas de apoio à distribuição. 
 

1.3 Conteúdo da Apostila 
 

Avaliação de Fornecedores como elemento de Inteligência de Mercado. Prospecção de 

fornecedores. Fluxos de informação focados em Fornecedores. Estratégias de 



 

Logística Empresarial 

6 

desenvolvimento de fornecedores e a necessidade de compreensão de seus planos de 

negócios. Dependência de insumos e cadeia de produção. Negociação com clientes 

internos. Aspectos logísticos. Negociação de preços e prazos. Introdução aos 

fundamentos logísticos. A visão da logística como estratégia e como operação. Estudo 

dos atributos logísticos: transporte e armazenagem. Escolha dos modais de transporte 

para cada segmento de mercado. A importância do intermediário na cadeia de 

suprimentos. Supply Chain Management. Tecnologia da Informação aplicada à Logística. 

Estudo da Logística (distribuição física). O que buscar através da Distribuição, Tipos 

de Canais de Distribuição, Estudo do Varejo, Estudo do Atacado e Estudo de 

Sistemas Atualizados de Apoio à Distribuição. 
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São Paulo: Atlas, 1994. 
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2. Garantir disponibilidade é ter sucesso 
nas vendas 
 

Com as mudanças nos padrões de consumo dos países e a necessidade de abastecimento rápido aos mercados, a 
logística passa a ser uma ferramenta estratégica frente a uma crescente concorrência. 

 

No centro de gravidade do consumo, o mercado mundial vem presenciando 

mudanças cada vez mais acentuadas. A ocorrência do crescimento das demandas em países 

em desenvolvimento – por exemplo, as nações componentes dos BRIC’s: Brasil, Rússia, 

Índia e China1 – vem sendo estabelecida como padrão. Por outro lado, há uma queda ou 

uma estagnação do consumo nos países desenvolvidos. 

O estabelecimento deste padrão tem se consolidado ano a ano, porém diferente das 

demandas dos países desenvolvidos, que eram facilmente acompanhadas devido ao seu 

padrão relativamente comportado, a dos países em desenvolvimento possuem demandas 

mais assíncronas e sem um padrão estabelecido. Algumas hipóteses para a variabilidade dos 

modelos de consumo dos países em desenvolvimento podem ser inicialmente levantadas. 

Entre elas, está a alta taxa de Demanda Reprimida que vem sendo satisfeita graças à 

ocorrência da Mobilidade Social, relativa à renda, em que famílias outrora consideradas 

de baixa renda entram na faixa do consumo e passam a poder ter e/ou ver seus sonhos, ou 

pelo menos parte deles, realizados. 

O crescimento da renda gera a Mobilidade Social e esta, por consequência, faz com 

que todos aqueles que anteriormente não conseguiam o que almejavam por incapacidade 

financeira passem, então, a satisfazer seus desejos reprimidos. Este aumento de demanda 

proporciona o aumento de produção que, por sua vez, resulta na economia de escala para a 

cadeia produtiva, reduzindo o custo de produção. Estes ganhos de custos alcançados pelas 

empresas são, em geral, repassados ao consumidor. Entretanto, essas mesmas empresas são 

pressionadas a reduzir seus preços devido ao aumento da competitividade ocasionado por 

                                                
1 BRIC é uma sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China, que se destacam no cenário mundial como 
países em desenvolvimento. O acrônimo foi cunhado pelo economista Jim O'Neill, chefe de pesquisa em 
economia global do grupo financeiro Goldman Sachs, em um estudo de 2001 intitulado "Building Better 
Global Economic BRICs". Atualmente o acrônimo passou a ser denominado, por muitos pesquisadores de 
BRICS, pois na visão de alguns economistas a África do Sul ou South Africa, passou a figurar neste clube, 
devido as suas características econômicas. 
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novos entrantes, cada vez mais atraídos pelo crescimento da demanda local, em detrimento 

da redução do consumo nos mercados tradicionais. Pode-se ver a relação de todas estas 

variáveis na Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mobilidade Social, quando analisada em relação à renda no Brasil, vem crescendo 

aceleradamente, movimentando pessoas entre as classes sociais. Famílias de classes sociais 

próximas à base da pirâmide, por exemplo, vem se deslocando para classes superiores, 

devido ao aumento das rendas familiares ou individuais. Famílias pertencentes 

anteriormente às classes D e E passam para a classe C e as que pertenciam a esta faixa de 

renda migram para a classe B. Vem aumentando também o número de pessoas no topo da 

pirâmide, modificando intensivamente a estrutura de distribuição de renda no país. A 

mobilidade social prevista para o Brasil pode ser vista na Figura 2: 

 

 

 

 

Programa do governo federal de 
transferência de renda 

Aumento de renda das 
famílias 

Mobilidade Social de Renda 

Aumento de Demanda das 
famílias 

Ganho de Escala da Cadeia 
produtiva 

Atração de novos Players 
aumentando a competitividade 

Redução nos preços devido ao 
aumento de competitividade 

Geração de novos empregos 
formais pela cadeia produtiva 

Busca da 
satisfação 

da demanda 
reprimida 

Figura 1: Efeito do crescimento da demanda na cadeia produtiva 
Fonte: Arbache Consultoria 
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Com o movimento das famílias entre as classes sociais, há um crescimento da renda 

permitindo às pessoas que nunca tiveram acesso ao consumo, satisfizessem os desejos 

reprimidos. Neste contexto, estabelece-se que a percepção da Demanda Reprimida 

tenderá a ser gradativamente satisfeita, se for considerado, no entanto, que o anseio por 

novos produtos será inferior ao volume existente dos desejos não atendidos. 

Pode-se considerar que sempre haverá um desejo a ser satisfeito pelas pessoas, 

independente da renda. Este fenômeno ocorre naturalmente pela necessidade de comprar 

produtos inovadores que são lançados no mercado. Considerando que o Ciclo de Vida 

dos produtos ou serviços, que não são commodities, tende a reduzir à medida que há 

evolução nas pesquisas e acúmulo de conhecimento por parte dos desenvolvedores, existe 

uma tendência cada vez maior de reduzir os espaços entre lançamentos de produto, mesmo 

sendo de uma mesma categoria e de uma mesma marca. Levando em conta apenas a 

categoria, pode-se comparar a redução do ciclo de vida do Vídeo Cassete (VCR – Video 

Cassette Recorder) e do DVD. Veja a figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 

Até R$ 1.000,00 

de R$ 4.000,00 a R$ 8.000,00 

de R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00 

de R$16.000,00 a R$ 32.000,00 

de R$ 8.000,00 a R$ 16.000,00 

Mais de R$ 32.000,00 

14,2% 

20,3% 

23,2% 
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7,2% 

1,6% 

4,7%   

13,7% 

21,0% 

22,7% 

18,8% 

13,7% 

5,8% 

2007 2030 Figura 2: Previsão da Mobilidade Social na 
comparação entre 2007 e 2030 

Fonte: Estudo Brasil Sustentável – Ernest 
Young/FGV – Adaptado por Arbache Consultoria 

Renda familiar 
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De acordo com o DVD Fórum, entidade que reúne Sony, Microsoft, Philips entre 

outras fabricantes de eletroeletrônicos, em outubro de 2008 quando a empresa Norte 

Americana Distribution Video & Audio (http://www.dva.com/) fez a última distribuição de fitas 

VHS dos Estados Unidos, o VCR foi considerado morto. 

O DVD vem trilhando o mesmo caminho tendo o Blue Ray como substituto. 

Porém, a maior ameaça para o DVD, assim como para o Blue Ray é a computação nas 

nuvens, assim como os dispositivos de transporte de dados como o pen drive e outros 

equipamentos que armazenam dados, como, por exemplo, tocadores de MP3. 

Computadores como os netbooks e equipamentos como os tablets já não usam mais 

leitores de mídias como o DVD ou o Blue Ray, utilizando a internet – nuvem ou cloud 

computer -  como meio de transferir, acessar e armazenar dados, fotos, vídeos, livros, etc. 

Portanto há uma tendência de que o aumento da demanda reprimida venha a aumentar na 

mesma proporção que o lançamento de inovações no mercado. 

Buscando atender os desejos e sonhos, como foi mostrado até então, as famílias 

que anteriormente não estavam capacitadas a consumir passaram a satisfazer seus anseios, 

porém ainda com uma renda restrita. Diante disso, as pessoas passam a vivenciar o início 

de um conflito, pois não sabem direito, ao escolher, o quê e quando comprar. Como a 

cesta de desejos é superior à renda, mesmo que a capacidade de compra seja crescente, 

haverá a concorrência entre os desejos existentes. A princípio, será que a sequência do quê e 

quando comprar terá como prioridade atender as necessidades mais prementes?  

1971 2008 

37 anos 

1997 2011 

14 anos 

Figura 3: Ciclo de vida do Vídeo Cassete e do 
DVD 

Fonte: http://www.dvdforum.org/ – Adaptado por 
Arbache Consultoria 

VCR DVD 
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Por outro lado, estas famílias viveram até o momento sem muitos dos produtos e 

serviços que desejam consumir, portanto como criar um ranking de necessidades 

prioritárias se a experiência de uso dos produtos ainda é inexistente? Nesse caso, parte-se 

para uma suposição do que se necessita mais. Entretanto, como ter certeza daquilo que 

realmente é necessário? A suposição do que se necessita poderá ser facilmente quebrada no 

ato da compra, atribuída ao apelo de um bom vendedor ou, simplesmente, pela falta do 

produto que encabeçava a lista de “necessidades”. Para que a decisão ocorra será criada 

mentalmente uma regra na cabeça dos indivíduos, sendo elas estruturadas por três 

parâmetros: 

Ponto 1: Avaliar os produtos que estão disponíveis, excluindo os que não estão 

indisponíveis – a disponibilidade elevada será denominada de “Alto Nível de 

Serviço Logístico”. 

Ponto 2: O produto que mais seduz, seja pela propaganda apresentada pelo seu 

fabricante, pelo encantamento do vendedor ou pelo apelo existente no material de 

marketing no ponto de vendas. Este processo irá atender a percepção de valor que 

está na mente do consumidor, criando um ranking imaginário de qual o melhor 

produto, e será denominado de  Share  o f  Mind2. 

Ponto 3: Por fim, após constatar que o produto está realmente disponível,  que está 

no ranking de preferências na mente do consumidor vem o veredito que avaliará se 

o preço cabe no orçamento da família – que será considerado como Preço. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 O Share of Mind é o desenvolvimento no consumidor, da consciência da importância de uma marca e seus 
atributos, através de propaganda ou promoção. O objetivo vincular uma marca a uma categoria de um 
produto, fazendo com que, ao mencionar o produto, o indivíduo lembre-se imediatamente de uma marca, ou 
uma série de marcas. Quanto maior o Share of Mind, maior será a participação da marca na mente do 
consumidor. Quando uma marca ocupa o primeiro lugar na lembrança de um consumidor, esta marca passa a 
figurar no Top of Mind. 
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O “Alto Níve l  de Servi ço Logís t i co” define-se pela garantia da disponibilidade do 

produto ou serviço ao cliente, no momento em que o mesmo o procure. Alguns fatores 

estão fazendo com que eles sejam mais exigentes em relação a este ponto. O primeiro é a 

própria Demanda Reprimida, pois ao ficar anos sonhando com um determinado produto 

ou serviço, no momento em que alguém passa a ter renda suficiente para adquiri-lo, 

procurará tê-lo imediatamente, com pouquíssima tolerância à espera. A falta do mesmo fará 

com que se busque um substituto, não será necessariamente da mesma categoria, mas que 

esteja no rol dos desejos reprimidos desta pessoa. 

Além do problema relativo à ansiedade pela satisfação do desejo, existe outro que 

vem proporcionando ainda mais a redução na tolerância da espera: o ciclo de vida do 

produto ou serviço. 

Com a inovação cada vez mais acelerada, novos produtos são, diariamente, jogados 

no mercado, oferecendo serviços cada vez mais aprimorados. Diante disso, há uma 

tendência de consumo cada vez mais rápida dos lançamentos. A demora na aquisição 

significa comprar algo obsoleto. Portanto, se o mesmo não estiver disponível, naturalmente 

o consumidor optará por aguardar pelo novo modelo, pois sabe que isso não demorará a 

acontecer. 

sim 

não 

? 

? 

Tem produto disponível 

não 
Qual a minha próxima 

preferência? 

Eu conheço este produto? 

sim 

Cabe em meu orçamento? ? 
não 

Desejo satisfeito 

Modelo de decisão de 
compra pelo cliente 

Figura 4: Modelo de decisão de compra por um cliente 
Fonte: Arbache Consultoria 
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Diante de todas as barreiras apresentadas, é necessário, para ter sucesso no 

mercado, que a primeira ação seja garant ir  a disponibi l idade ou alto níve l  de serv i ço 

log ís t i co .  Isso significa gerir com excelência a gestão de estoque associado à precisão nos 

processos distributivos. Aumentar o Market Share de uma empresa passa necessariamente 

pela garantia de atender às necessidades e peculiaridades dos clientes atuais. Porém, a 

excelência na gestão logística torna-se muito mais do que entregar e gerenciar estoques. 

Será necessário inserir neste contexto a gestão dos custos de distribuição e garantia de 

integridade do produto no processo de entrega. 

A empresa, além de garantir o alto nível de serviço logístico, deverá ser capaz de ter 

seu produto, na mente do consumidor, como possibilidade de escolha, ou seja, obter 

excelente “Share o f  Mind”. A comunicação correta faz com que o indivíduo lembre-se de 

um produto ou serviço no momento da compra, aumentando sua preferência pelo mesmo 

na hora da decisão. 

Esta comunicação deverá ocorrer antes da compra e no ato da mesma, a fim de 

garantir a percepção não só da existência do produto, mas também de sua presença no 

local, ou seja, em qual ponto o mesmo se encontra no PDV. Em síntese, a comunicação é 

necessária e fundamental no momento em que o consumidor esteja no estabelecimento. 

A associação entre o Marketing e a Logística, neste momento, passa a ser 

fundamental, pois além da excelência na distribuição para garantir a presença do produto, a 

logística deverá disponibilizar os itens em locais corretos e com peças de divulgação 

associadas a eles. Desta forma, a movimentação logística vai além do produto, será a 

garantia de inseri-lo no local correto, além de fazer toda a movimentação das peças de 

marketing que irão divulgá-lo e aumentar o seu Share o f  Mind . 

Esta é uma das ações inseridas no Trade Marketing que, de forma simplificada, é a 

associação entre a Logística e o Marketing.  

Após atender a disponibilidade e o share o f  mind, para que o processo seja 

finalizado, é necessário oferecer o produto com um preço correto, condizente ao seu 

posicionamento e mercado a ser atendido. 

O “preço” é a última variável a ser analisada, pois um cliente ao entrar em uma loja 

localiza o produto, avalia sua credibilidade e, por fim, verifica o preço. 

Como foi demonstrado nesta seção, a logística é uma atividade que vai além do 

processo de transportar e estocar. É uma atividade estratégica que faz a equalização entre as 
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variáveis de estoque e transporte, buscando a garantia do melhor nível de serviço com o 

menor custo. 

Ao associar a logística à estratégia, uma empresa passa a compreender com mais 

precisão, todas as atividades que irão influenciar no sucesso de sua organização. 

 

Pontos importantes da seção 2: 
 
1. O crescimento da renda gera a Mobil idade Soc ial  gerando aumento de demanda , 

proporcionando a necessidade de maior ofer ta . Para aumentar as oferta, as empresas 

aumentem a produção, resultando na economia de escala para a cadeia produtiva, 

reduzindo o custo de produção.  

2. Demanda Reprimida  tenderá a ser gradativamente satisfeita, de acordo com que haja 

aumento de renda, ocasionado pela Mobilidade Social. 

3. Considerando que o Ciclo de Vida  dos produtos ou serviços, que não são commodities, 

tende a reduzir, gerando lançamentos de produtos cada vez mais inovadores, em 

períodos cada vez mais curtos, os consumidores passarão a dar cada vez mais 

importância ao Alto Níve l  de Servi ço . 

4. Variáveis que são eleitas, intuitivamente, na tomada de decisão do cliente: 

a. Necessidade de alta disponibilidade – Alto Níve l  de  Serv i ço  Log í s t i co ; 

b. Share  o f  Mind ; 

c. Preço . 

 

Exercícios da seção 2: 
 
1. A crescente Mobilidade Social irá gerar algum impacto significativo na gestão de 

estoque? Se sim, qual ou quais seriam? 

2. As pessoas que possuem uma Demanda Reprimida, ao ter sua renda aumentada, irá 

valorizar qual das três variáveis com maior intensidade (procure escolher uma única 

resposta, levando em consideração a mais significativa): Alto Nível de Serviço, Share of 

Mind ou Preço? Justifique sua resposta. 
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3. Supondo o Ciclo de Vida cada vez mais reduzido, qual seria o risco de estocar produtos 

commodities? 

4. Ainda em relação ao Ciclo de Vida, qual seria o risco de estocar produtos eletrônicos? 

5. Existe alguma relação entre Demanda Reprimida e Ciclo de Vida? Se sim, qual seria? 

6. Quais os impactos na gestão de estoque com a redução do Ciclo de Vida? 
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3. As angústias da Gestão de Estoque 
 
 
O estoque pode ser a solução para garantir “Alto Nível de Serviço Logístico”. Mas quanto custa isso? 

 

 Na Seção 2 , foi discutida a importância da Disponibilidade ou “Alto Nível de 

Serviço Logístico”. Segundo a abordagem realizado, o consumo vem se expandindo com 

taxas elevadas em regiões onde tradicionalmente existiam grandes populações de baixa 

renda. A partir de 1994, no Brasil, famílias que anteriormente não tinham acesso a produtos 

ou serviços passaram a consumir cada vez mais na busca pela satisfação de seus sonhos até 

então não atendidos. Com a renda limitada, ocasionada por um mercado com baixo 

crescimento econômico e elevadas taxas de inflação, revertidas com a criação do Plano 

Real, essas pessoas puderam ver boa parte de sua demanda reprimida ser satisfeita. 

 A Mobilidade Social gerada pela estabilização e amadurecimento da economia, 

crescimento econômico e bônus demográfico vem favorecendo a ascensão de famílias a 

novos níveis de renda, permitindo a elas comprar todos os tipos de produtos, desde 

eletrônicos, carros, móveis e até imóveis, além de usufruir de serviços como próteses e 

implantes dentários, viagens internacionais e planos de saúde antes direcionados às pessoas 

com renda alta. 

 A diferença entre estes novos consumidores e os tradicionais, os pertencentes às 

classes A e B, é que a nova classe média, que são as famílias da classe C, iniciou 

recentemente o processo de consumo, portanto muitos estão consumindo, pela primeira 

vez, computadores, celulares ou televisores de alta definição, algo que os mais abastados já 

possuem há algum tempo. Logo, quando alguém pertencente a classes sociais do topo da 

pirâmide (e por isso experiente no consumo de determinada categoria de produto ou 

serviço) pretende trocar um produto por outro de uma nova geração, certamente será mais 

tolerante à espera, pois a experiência do consumo, para ele, não é nova. Diante disso, pode-

se dizer que a tolerância está associada ao fato de que, possuindo um produto de uma 

geração anterior, a ansiedade para usufruir o novo bem é menor. No caminho inverso estão 

os novos consumidores. Estes têm pressa, pois desejam compensar o tempo perdido não 

suportando, portanto, a espera. 
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 O sentimento do consumo imediato associado ao ciclo de vida cada vez menor dos 

produtos e serviços, que traz a sensação de que se o bem desejado não for adquirido 

instantaneamente o mesmo estará obsoleto, leva o consumidor a um comportamento de 

compra focado em adquirir o produto na “primeira tentativa de compra”. Essa situação 

pode ser traduzida da seguinte maneira: se o novo consumidor não encontrar o produto ou 

serviço pretendido, ele escolherá outro bem da marca concorrente que possa substituir o 

desejado ou então poderá ainda trocá-lo por outra categoria de produto. A ida a um ponto 

de vendas com o intuito de comprar torna-se quase que uma obrigação para este novo 

consumidor, que tem como meta retornar à sua residência com um “troféu” com o qual ele 

se condecorou pelo seu árduo trabalho. 

 A ansiedade de consumo, por parte deste novo consumidor, faz com que a não 

presença de determinado produto em um ponto de vendas gere perdas de receitas 

definitivas, visto que o cliente irá substituí-lo por um outro da marca concorrente ou  

comprometerá sua renda com um produto de outro segmento. 

 Garantir níveis de serviço logístico elevados passa a ser um diferencial competitivo, 

pois com eles pode-se atender a expectativa do mercado para o qual foram direcionados. O 

“alto nível de serviço” pode ser, inclusive, uma barreira de entrada para novos player, pois 

ao atender as três premissas3 discutidas na Seção 2 para maximizar a decisão de compras 

pelo cliente – Alto Nível de serviço (I), Share of Mind (II) e Preço (III) – obtém-se a 

preferência contínua por parte do mercado atendido. 

 Pode-se perceber a relação entre o “alto nível de serviço” e a perda de vendas na 

Figura 5, a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Variáveis de decisão de compra pelos clientes que são intuitivamente utilizadas para a escolha de um 
produto ou serviço, por parte do cliente. 
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A partir da premissa obtida na Figura 5, onde a perda de venda tende a cair com o 

aumento da disponibilidade, pode-se perceber a importância de se manter estoques 

buscando garantir o “alto nível de serviço”. Porém, para que o estoque exerça sua função, é 

necessário garantir que o produto armazenado esteja dentro da expectativa de compra do 

cliente, pois, caso contrário, o mesmo irá gerar perdas financeiras.  

 Outro ponto a ser analisado é em qual momento, relativo ao ciclo de vida, o 

produto se encontra. Com a probabilidade de obsolescência de um determinado bem, a 

gestão do ciclo de vida passa a ser considerado um fator de avaliação de risco na decisão de 

estocar um produto, pois se o mesmo ultrapassar um determinado ponto haverá perda 

financeira do estoque constituído. O ciclo de vida é dividido em quatro segmentos: 

Introdução, Crescimento, Maturidade e Declínio, como pode ser visto na Figura 6: 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE 
ESTOQUE 

PERDA DE 
VENDAS 

CUSTO DE 
ESTOQUE 

100% de 
nível de 
serviço 

100% de perda de vendas por 
ausência de estoque 

Menor perda de 
vendas possível 
obtido com o alto 
nível de serviço 
logístico 

Resultados 
obtidos com o 
altos custos 

de estocagem 
 

Custo 
mínimo de 

estoque Figura 5: Nível de Serviço Logístico X Perda de vendas 
Fonte: Arbache Consultoria 
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Este modelo de ciclo de vida tende a ocorrer com todos os produtos ou serviços que 

possuem alguma propensão a sofrer modificações tecnológicas, alterando sua configuração, 

especificação ou mesmo o design. Estas modificações se inclinam em direção ao despertar 

do desejo pelo novo, independente de qual classe social o consumidor pertença. 

 De acordo com o intervalo do ciclo de vida em que se encontra um produto ou 

serviço, a ansiedade por parte do cliente em adquiri-lo imediatamente tende a aumentar, 

pois haverá maior percepção da obsolescência. Outro ponto a ser avaliado é que há uma 

relação entre o ciclo de vida e a classe social para o qual o mesmo será vendido, ou seja, 

quando uma nova categoria de um produto é lançada, ela mesma tende a atender as classes 

do topo da pirâmide e, ao longo do tempo, ela vai se aproximando da base. Esta correlação 

pode ser mostrada na Figura 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ciclo de Vida 
Fonte: Arbache Consultoria 

Introdução Crescimento Maturidade Declínio 
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De acordo com a Figura 7, pode-se perceber a relação entre Ciclo de Vida X Quantidade 

Demandada X Preço X Ciclo de Vida. Com a movimentação do produto na curva do ciclo 

de vida, ou seja, quanto mais o produto envelhece, mais ele será demandado. O aumento 

de demanda tende a fazer com que o preço caia, pois há um aumento na escala produtiva, 

reduzindo assim o seu custo e, consequentemente, abaixando o preço para o consumidor. 

Com isso, haverá mais acesso aos produtos pelas classes mais baixas, proporcionando a 

aceleração da quantidade demandada aumentando a escala industrial, reduzindo ainda mais 

o preço. Este processo irá se encerrar no momento em que a demanda estiver satisfeita 

e/ou na introdução de um produto substituto contendo mais inovações tornando o 

anterior obsoleto. 

 A gestão de estoque precisa é fundamental, pois quando o produto não está 

disponível ocorrerão perdas de vendas e, consequentemente, perdas na receita. Porém se 

houver produtos armazenados e os mesmos estiverem obsoletos também haverá perdas 

financeiras relativa à depreciação do ativo. Entenda-se deprec iação  como os custos ou as 

despesas decorrentes do desgaste ou da obsolescência dos ativos imobilizados. 

 Um último problema em relação à manutenção de estoques se refere ao Custo de 

Oportunidade. Quando os produtos ainda estão nas fases iniciais do ciclo de vida e seu giro 

é lento, ou seja, suas vendas estão abaixo da projeção inicial, o capital imobilizado nos 

estoques pode estar sujeito ao custo de oportunidade  que ocorre quando se renunciam 

A B 

C 

D 

Classes Sociais Quantidade 
Demandada 

Preço 

Figura 7: Ciclo de Vida X Quanti. Demandada X Preço X Ciclo de Vida 
Fonte: Arbache Consultoria 
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investimento em detrimento de outro. Os benefícios que poderiam ser obtidos a partir 

desta oportunidade renunciada, quando superiores aos da escolha realizada, geram perdas 

de capital que será o custo de oportunidade. Em outras palavras, o custo de oportunidade 

representa o valor associado à melhor alternativa não escolhida. 

 Conclui-se, então, que o estoque, quando não gerido com precisão, poderá 

ocasionar perdas financeiras elevadas, eliminando a vantagem competitiva de manter “Alto 

Nível de Serviço Logístico”. Portanto, o estoque poderá ser estratégico quando 

dimensionado com precisão, ou seja, adequando-se aos volumes demandados, na 

frequência do giro de produtos projetado e em sincronia com o ciclo de vida do mesmo. 

 Usar todos os atributos disponíveis na logística para garantir vantagem competitiva 

é fundamental para conquistar o mercado. 
 

Pontos importantes da seção 3: 
 
1. Famílias provenientes da classe C, que iniciaram o processo de consumo devido ao 

aumento de renda e consequentemente a sua Mobil idade Soc ia l , para classes com 

maior poder aquisitivo. 

2. Devido ao desejo de anos de possuírem bens e serviços com valores percebido maiores 

dos que já possuíam, as classes que aumentaram suas rendas, são mais ansiosas. Este 

elevado nível de expectativa os direciona a comprar, em geral, o que está disponível, 

privilegiando quem possui Alto Níve l  de Servi ço . 

3. Classes sociais do topo da pirâmide, quando pretendem trocar um produto, por outro 

de uma nova geração, certamente será mais tolerante à espera, pois a experiência do 

consumo, para ele, não é nova. Consequentemente o Alto Nível de Serviço não é um fator de 

alta importância na decisão de compra. 

4. O desejo do consumo imediato, associado ao Ciclo de Vida  cada vez menor dos 

produtos e serviços, traz a sensação de que se o bem desejado não for adquirido 

instantaneamente, o mesmo se tornará obsoleto, levando ao consumidor, muitas vezes 

adquirir o produto na “primeira tentativa de compra”, portanto o Alto Níve l  de 

Servi ço passa a ser  um dos fatores  no sucesso de uma empresa , se os estoques forem 

bem administrado. 
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5. O ciclo de vida é dividido em quatro segmentos: Introdução , Cresc imento , Maturidade 

e Decl ínio . 

6. A ges tão de es toque  é fundamental. Quando o produto não está disponível ocorrerão 

perdas de vendas com perdas na receita.  

7. Produtos obsoletos armazenados irá gerar perdas financeiras relativa à deprec iação do 

at ivo . 

8. Produtos nas fases iniciais do ciclo de vida com giro é lento podem estarem sujeitos ao 

custo de oportunidade . 

 

Exercícios da seção 3: 
   
1. Qual a relação entre Mobilidade Social X Ciclo de Vida X Gestão de Estoques? 

2. Commodities deverão ter alto Nível de Serviço? A sua resposta abrange TODOS  os 

tipos de commodities? 

3. Supondo o Ciclo de Vida cada vez mais reduzido, qual seria o risco de estocar produtos 

commodities? 

4. Conceitue Risco de Obsolescênc ia? Qual a relação entre este risco e o Ciclo de Vida? 

5. Conceitue Risco de haver Custo de Oportunidade? Qual a relação entre este risco e o 

Ciclo de Vida? 

6. Qual a relação entre o Risco de Obsolescênc ia , o Risco de haver Custo de 

Oportunidade  e a Gestão de Estoques? Cite exemplos. 
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4. Compreendendo a importância da 
Visão Holística 

 
O olhar muito fragmentado leva a erros na tomada de decisão. Para compreender todos os fenômenos é necessário 
enxergar os processos desde sua origem até o seu destino final. 

 

Após serem abordados os temas de disponibilidade e de gestão de estoque, na Seção 

4, será analisada a importância do olhar holístico, ou seja, da avaliação de toda a cadeia de 

suprimentos como um sistema único. 

Antes de dar continuidade ao tema, é importante compreender como funciona a 

cadeia de suprimentos, descrita na Figura 8, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cadeia produtiva é o grupo de elementos e processos que irá transformar matéria-

prima em produto acabado. Pode-se dividi-la em duas partes básicas, sendo a primeira  a 

que fica no início da cadeia até a manufatura e será o local onde se movimenta a matéria-

prima; e a segunda  parte é aquela que irá movimentar o produto acabado entre a 

manufatura e o mercado consumidor. 

O conjunto de operações associadas ao fluxo de materiais e informações, desde a 

fonte de matérias-primas até a entrada na fábrica é denominada de Logíst i ca  Inbound . 

Fornecedor 
primário Manufatura Distribuidor Varejo 

Mercado 

Movimentação 
de matéria- 

prima 

Movimentação 
de produto 
acabado 

Inbound Outbound 

Nenhuma capilaridade 
no abastecimento 

Pouca capilaridade no 
abastecimento 

Altíssima capilaridade 
no abastecimento 

Início da 
cadeia 

Fim da 
cadeia 

Figura 8: Estrutura da Cadeia de Suprimentos 
Fonte: Arbache Consultoria 

Jusante Montante 
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Quando os bens são produzidos, eles precisam chegar até o consumidor e todos os meios 

utilizados para executar estes processos são denominados de Logíst i ca  Outbound . 

Estes dois processos logísticos necessitam ter sincronia, pois a falta dela irá gerar 

excesso ou a falta de produtos no mercado consumidor. A equalização depende do 

processo de comunicação e integração de todos os participantes de uma cadeia de 

suprimentos. 

A falta de sincronia na cadeia de suprimentos poderá acarretar no Efeito Chicote, 

que deve ser entendido como a distorção entre os processos produtivos e distributivos ao 

longo da cadeia de abastecimento na qual os pedidos realizados ao fornecedor, em geral, 

são maiores ou menores do que a quantidade demandada.  

Para melhor compreensão desse efeito, pode-se utilizar a seguinte situação: suponha 

que um tablet seja lançado no mercado e que seu giro está sendo superior ao estimado pela 

empresa fabricante. A procura pelo consumidor começa a crescer nos Pontos de Venda 

(PDV), portanto os comerciantes irão aumentar sua solicitação. Como foi visto na seção 3, 

os consumidores possuem pouca tolerância à espera, podendo substituir o produto 

inicialmente desejado por outro da marca concorrente. Porém, para os varejistas, a 

quantidade demandada revela-se alta fazendo com que sejam mantidos os pedidos. Desde a 

solicitação dos varejistas, ao reabastecimento de matéria-prima, pelos fornecedores, à 

manufatura que transforma os insumos em produtos e, por fim, entrega-os no varejo, 

demanda-se um tempo. A soma de todos estes períodos é denominada de “Lead Time”. Ao 

longo dele, os clientes continuarão comprando e, em sua maioria, sem aguardar pela marca 

inicialmente desejada, uma vez que a mesma está indisponível ou com baixo nível de 

serviço logístico (leia mais sobre este tema nas seções 2 e 3). Os produtos, ao chegarem no 

PDV, encontrarão uma demanda relativamente satisfeita, ou seja, menor do que a existente 

no momento do pedido. Os produtos irão girar mais lentamente, reduzindo a frequência da 

produção ao longo da cadeia. Porém, se houver um reaquecimento desta demanda, a cadeia 

irá reagir mais lentamente, pois terá que reativar todos os processos que foram 

anteriormente reduzidos. O Lead Time será acima do pretendido, fazendo com que o 

produto chegue mais uma vez em um mercado novamente saturado. Esta falta de sincronia 

gera o efeito chicote, com ondas totalmente assíncronas na cadeia, gerando estoques em 

diversos pontos, custos de oportunidade e custo de obsolescência. A solução está na 

qualidade de comunicação entre todos os membros da cadeia de suprimentos e, 

principalmente, na perfeita previsibilidade das quantidades demandadas no mercado. 
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Voltando à Figura 8, observa-se que quanto mais a jusante, maior a capilaridade no 

processo distributivo, isto é, quanto mais próximo do varejo, maiores serão os pontos a ter 

produtos entregues. Uma simulação deste processo está representada na Figura 9:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se perceber que ao longo da cadeia de suprimentos, as cargas que eram 

consolidadas na manufatura vão sendo fracionadas, assim que se aproximam do mercado 

consumidor, ou seja, a jusante da cadeia. Quanto mais próximo ao varejo, mais 

fragmentadas elas serão, passando a estar em lotes cada vez menores. É importante 

ressaltar que o volume de mercadorias que sai da manufatura é o mesmo volume que chega 

ao varejo, porém distribuídos em pontos cada vez mais fracionados, ou seja, em lotes cada 

vez menores. Dentro desta perspectiva haverá o aumento do número de meios de 

transportes para carregar cargas cada vez menores; a redução das cargas acarreta a redução 

do tamanho dos veículos, uma vez que o volume a ser deslocado será menor.  

Essa redução aumenta imensamente os custos de distribuição. O fracionamento 

aumenta o risco de transporte, isto é, a probabilidade de não abastecimento passará a 

crescer de forma diretamente proporcional ao crescimento do número de pontos onde as 

mercadorias devem ser distribuídas. Portanto, o controle da logística de distribuição passará 

a ser um componente extremamente importante neste momento, pois a falta dele gerará o 

baixo nível de serviço logístico que terá como consequência a perda de vendas e o aumento 

do custo de capital imobilizado, pois a saturação na demanda irá reduzir o giro do produto 

e o aumento dos estoques. Haverá também o crescimento do risco de obsolescência, pois o 

MERCADO 
CONSUMIDOR 

MANUFATURA DISTRIBUIDOR VAREJO 

Produtos 
destinados ao 
Distribuidor 1 

Produtos 
destinados ao 
Distribuidor 2 

Produtos 
destinados ao 
Distribuidor 3 

Figura 9: Fracionamento da carga ao longo da cadeia de suprimentos 
Fonte: Arbache Consultoria 
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atraso poderá reduzir as vendas mantendo os produtos por mais tempo armazenados, 

fazendo com que haja envelhecimento dos bens estocados. 

O controle da cadeia de suprimentos é fundamental para garantir a permanência de 

uma empresa no mercado. O descontrole dos processos distributivos em uma cadeia 

acarretará na falta de produtos e, como já visto nas seções anteriores, haverá o aumento da 

probabilidade da perda de vendas e todas as consequências associadas a este processo. 

 
 

Pontos importantes da seção 4: 
 
1. A cadeia produtiva é o grupo de elementos e processos que irá transformar matéria-

prima em produto acabado; 

2. Pode-se dividir a cadeia em duas partes, sendo elas: até a manufatura, que transporta 

insumos e após a manufatura, que transporta produto acabado; 

3. Existem dois processos logísticos na cadeia de suprimentos, sendo eles: Logística 

Inbound e Logística Outbound; 

4. A falta de sincronia na cadeia de suprimentos poderá acarretar no Efeito Chicote; 

5.  A soma de todos estes períodos em um processo entre a solicitação e entrega de um 

produto ou insumo é denominada de “Lead Time”; 

6. Quanto mais próximo a jusante mais capilarizado e fracionado é o processo logístico. 

 

Exercícios da seção 4: 
   
1. Descreva o que é uma cadeia de suprimentos? 

2. Qual a importância de uma cadeia de suprimentos integrada, na ótica do consumidor? 

3. Qual a importância de uma cadeia de suprimentos integrada, na ótica dos participantes 

desta cadeia? 

4. O que é o efeito chicote? 

5. Qual sua principal causa? 

6. Como uma cadeia de suprimentos, pouco estruturada, pode aumentar o risco de 

obsolescência? 

7. Qual o principal problema a ser controlado, quando mais próximo se chega à jusante na 

cadeia de suprimentos? 
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8. Qual os problemas de se capilarizar uma carga? 

9. Por que é necessário capilarizar as cargas? 

10. O que o cliente espera de um varejo, na visão de um gestor de logística? 
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5. Logística como suporte para a 
Estratégia de Marketing 
 
O Marketing tem como um de seus objetivos gerenciar o Posicionamento Estratégico pretendido pela organização. A 
Logística tem por objetivo buscar garantir todo o suporte para o sucesso do Marketing e de todos da organização. 

 

O sucesso de uma organização se dá, necessariamente, pela integração entre seus 

departamentos, comunicação, procedimentos, processos e, principalmente, no 

direcionamento de todos para a mesma estratégia. 

Ao desenhar um posicionamento estratégico, uma empresa buscará desenvolver 

ferramentas, procedimentos e campanhas que visem fazer com que seus clientes associem 

tais ações ao posicionamento pretendido. 

Para buscar elucidar melhor essa questão, pode-se fazer uma análise comparativa entre 

duas marcas específicas de moda unissex, sendo uma com grande apelo popular - a Lojas 

Marisa - e outra extremamente segmentada - a Dolce & Gabbana – D&G. 

Fazendo uma primeira avaliação na comunicação, por meio de seus respectivos 

websites, nota-se uma imensa diferença na abordagem ao prospects. A Marisa 

(http://www.marisa.com.br/) tem como uma das principais ferramentas, a intensiva 

apresentação de palavras e figuras, fixando na mente do consumidor Preço, Promoção e 

Produto, ou seja, utiliza os três P’s do Marketing Mix como estratégia de vendas na 

Internet. O outro P que é a Praça, também é utilizado como forma de abordagem aos 

clientes, pois oferece alta capilaridade na oferta de produtos, contando com centenas de 

lojas pelas principais cidades brasileiras. Com esta política, a Marisa tem como objetivo 

atingir classes com rendas mais restritas, buscando sua rentabilidade nos grandes volumes 

vendidos. 

O website da D&G (http://www.dolcegabbana.it/) tem outra leitura que, ao contrário 

da Marisa  (composto por cores claras e chamativas), trabalha com design escuro com um 

potpourri de fotos com belos modelos, sempre sérios, compenetrados, transparecendo 

sobriedade, glamour e mantendo uma postura elegante. No portal da Marisa, em todas as 

fotos, as modelos estão sorridentes demonstrando felicidade. Toda a comunicação da 

D&G delineia um perfil mais sério, afastando, intuitivamente, as pessoas que estão há 

pouco tempo tendo renda suficiente para se inserir no mundo “das compras”. Ali, o 
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comportamento determinante é a felicidade de consumir para mostrar a nova condição 

alcançada. Comprar para pessoas de alta renda é um hábito comum e rotineiro. Por isso, ao 

contrário da Marisa na estratégia do componente Praça do Marketing Mix, a D&G 

restringe suas lojas em poucos pontos e cidades, em lugares pouco populares, que 

transmitam exclusividade e percepção de valor. 

Os formatos da comunicação e da localização, entre outros procedimentos das duas 

empresas, buscam fornecer aos clientes e prospects uma percepção de qual é o público que as 

mesmas gostariam de atender, construindo assim o seu posicionamento. Porém é 

necessário que as ações assumidas sejam efetivadas de acordo com o pretendido em relação 

à construção do valor pelo cliente da empresa, de modo que o mercado possa perceber o 

real posicionamento da marca. 

A logística passa a ser fundamental nas ações de ambas as empresas, porém com maior 

ou menor intensidade e frequência. A Marisa tem como principal argumento de vendas a 

diversidade de produtos e a disponibilidade do mesmo para pronta entrega. São poucas as 

pessoas que entram em uma loja de departamento sabendo previamente o que desejam 

com exatidão. Em geral, buscam se embrenhar nas araras vasculhando quais dos produtos 

disponíveis agradam a elas. De acordo com o que foi apresentado na Seção 2, tem-se neste 

momento a necessidade de garantir o Alto Nível de Serviço Logístico, seguida das outras 

duas variáveis – Share of Mind e Preço – que delineiam a decisão final de compras para o 

consumidor com rendas localizadas na base da pirâmide. 

Consumidores da D&G entram nestas lojas com ideias mais formatadas 

compreendendo suas necessidades, buscando direcionar seu consumo para objetivos 

específicos. A inexistência de uma peça específica, em geral, não irá afetar a decisão de 

compras, pois a D&G tem como um dos pilares de produção, a alfaiataria, que raramente 

entregará o produto no mesmo momento da compra, pois a peça, em geral, tende a ser 

modelada para o corpo do cliente, ou seja, customizada, algo que é impensável quando se 

busca alta escala de produção. 

Comparando o suporte da logística para estes dois segmentos, tem-se os seguintes 

processos apresentados na tabela 1: 
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IMPORTÂNCIA NA DECISÃO DE COMPRA  X  RELAÇÃO DOS 
COMPONENTES LOGÍSTICOS 

COMPONENTES 
LOGÍSTICOS 

Lojas  

D&G Marisa 

Alto nível de serviço Baixa Importância Altíssima Importância 

Share  o f  Mind Altíssima Importância Média Importância 

Preço Baixíssima Importância Alta Importância 
Tabela 1: Componente Logístico X Segmento de Loja X Importância na decisão de compra 

Fonte: Arbache Consultoria 

 Ao observar a importância de cada componente logístico, para cada categoria de 

segmento de loja, pode-se avaliar com que intensidade e frequência a logística atuará para 

dar suporte a cada uma das empresas. 

 A Marisa tenderá a ter uma distribuição de produtos para as suas centenas de lojas 

mais fracionadas, o que acaba por aumentar a complexidade da logística de distribuição. 

Toda a cadeia de suprimentos terá que ser envolvida, como discutido na Seção 4, pois a 

integração da mesma significa o sucesso na garantia do produto correto na arara no 

momento em que o cliente irá comprar. 

 Outro ponto relevante a ser avaliado é o ciclo de vida dos produtos de cada um dos 

segmentos analisados. Para a D&G, o ciclo de vida de alguns produtos é longo, pois os 

mesmos representam design clássico mantendo-se ativo em diversas estações, independente 

da tendência da moda. Portanto, ao manter alguma peça com esta característica em 

estoque, o risco de obsolescência tenderá a ser baixo, como apresentado na Seção 3. Porém 

como estes tipos de produtos possuem alto valor financeiro, os mesmos acarretarão em 

alto custo de oportunidade, uma vez que para se manter tais peças em estoque haverá a 

necessidade de imobilização de alto volume de capital. Porém este problema poderá ser 

facilmente solucionado, pois como os clientes deste segmento têm alta tolerância à espera, 

pode-se evitar, ou até mesmo eliminar os estoques, sem, no entanto, haver perdas 

significativas de vendas. 

 As lojas Marisa, no entanto, têm alta tendência de incorrer tanto em custo de 

oportunidade quanto em risco de obsolescência. Se forem avaliadas as lojas da Marisa, será 

percebido que as mesmas possuem grande metragem, tendo em quase todos os seus 

espaços grandes volumes de araras com dezenas ou até centenas de peças. Porém as 

pessoas que são atraídas por este tipo de loja têm como uma das premissas de qualidade a 

existência de variedade. Quanto maior o mix de produtos, melhor será avaliada a empresa. 
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Entretanto, a grande variedade de produtos é responsável pela complexidade na gestão 

logística, pois organizar a distribuição gerenciando todos os atributos de entrega, como, 

cores, tamanhos, modelagens, tipos, etc, faz com que existam milhares de SKU’s, (Stock 

Keeping Units, ou seja, itens diferentes) disponíveis. E para aumentar ainda mais o nível de 

complexidade, cada uma das peças apresentadas possui um ciclo de vida delimitado pela 

estação e tendência da moda, reduzindo-o a um período curto, aumentando 

consideravelmente o risco de obsolescência. Entretanto, antes das mesmas se tornarem 

obsoletas, tem-se mais um risco: o custo de oportunidade, que incorre caso uma coleção 

não tenha o giro esperado, não remunerando o capital investido no estoque disponível. 

Pode-se, por fim, fazer uma comparação entre o nível de obsolescência e o custo de 

oportunidade para as duas empresas analisadas na tabela 2 a seguir: 

Componentes 
logísticos 

Lojas 

D&G Marisa Condição dos 
estoques 

CUSTO DE 
OPORTUNIDADE Altíssimo Alto 

Considerando que 
as duas lojas 
mantiveram 

estoques 
(i) 

RISCO DE 
OBSOLESCÊNCIA Baixo Alto 

CUSTO DE 
OPORTUNIDADE Baixo Baixo 

Considerando que 
as duas lojas não 

mantiveram 
estoques (ii) 

RISCO DE 
OBSOLESCÊNCIA Nenhum Baixo 

Tabela 2: Risco de Obsolescência X Custo de Oportunidade 
Fonte: Arbache Consultoria 

 Para a Marisa, mesmo aumentando seus riscos de obsolescência e de estoques, é 

mais importante garantir o alto nível de serviço, mantendo-se a estratégia logística (i). Ao 

contrário, para a D&G, é preferível manter a condição (ii), pois ela irá melhorar sua 

rentabilidade sem, no entanto, deixar de atender  seu posicionamento. 

 É fundamental para uma empresa, garantir uma boa logística, sobretudo quando os 

departamentos estão conectados proporcionando maior precisão e rentabilidade. 
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Pontos importantes da seção 5: 
 
1. A logística tem papel fundamental para as empresas, independente de seu 

posicionamento; 

2. Para empresas focadas no topo da pirâmide, a Logística tende a ter mais precisão na 

garantia da datas informada de entrega; 

3. Para empresas focadas na base da pirâmide, o Nível de Serviço passa a ser fundamental 

para a estratégia da empresa; 

4. A relação de cada componente logístico, para cada categoria da base da pirâmide 

retorna intensidade e frequência que a logística deverá atuar como suporte; 

5. Quanto maior o valor do produto, maior será o risco de haver custo de oportunidade; 

6. Quanto maior o mix de produtos, melhor será avaliada a empresa, se considerada o 

público da base da pirâmide;  

7. A grande variedade de produtos é responsável pela complexidade na gestão logística; 

8. O alto mix pode gerar uma grande variedade de ciclos de vida o que tende a aumentar a 

complexidade na gestão logística. 

 

Exercícios da seção 5: 
   
1. O que leva uma organização ao sucesso, quando se formula um posicionamento 

estratégico para atender clientes de classes C e D, na ótica da logística? 

2. Qual a atividade logística mais importante para os segmentos abordados na pergunta 1? 

3. Quais as variáveis de decisão de compra, que impactam a escolha do público do topo 

da pirâmide? 

4. Qual a aderência do público da base da pirâmide com as três variáveis de decisão de 

compras? 

5. Por que o Nível de Serviço logístico é importante paras empresas que atendem as 

classes na base da pirâmide? 
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6. O risco de ocorrer o custo de oportunidade tende a ser maior na base ou no topo da 

pirâmide de classes sociais? 

7. O dimensionamento do giro de estoque também afeta o risco de ocorrer o custo de 

oportunidade? 

8. O alto mix de produto é adequado ao público da base da pirâmide, porém isto tende a 

gerar algum problema na gestão logística? Explique sua resposta. 
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6. Como a Logística pode dar suporte à 
Inovação e ao aumento do Mix de 
produtos? 
 

É certo que um público consumidor, principalmente os novos entrantes, quer cada vez mais novidades, pois comprar 
passa a ser mais do que a busca de satisfazer as necessidades, é um processo de satisfação pessoal e aquisição da 
experiência de comprar. 

 

No Seção 5, foi realizada uma comparação entre duas categorias de marcas de roupas 

unissex, com o objetivo de compreender como a logística pode dar suporte às mesmas. 

Alguns pontos foram avaliados resultando em algumas conclusões, sendo elas: 

1. Produtos e serviços direcionados a classes sociais mais próximas à base da 

pirâmide possuem as seguintes características: 

a. DISPONIBILIDADE; 

b. MIX DE PRODUTOS grande; 

c. INOVAÇÃO frequente. 

CONCLUSÃO: É necessário constituir estoques buscando garantir Alto Nível 

de Serviço Logístico (mais informações a respeito de alto nível de serviço ver na 

Seção 2 e problemas em constituir estoque, na Seção 3). A logística passa a ser 

intensiva e com alta frequência, pois é necessário abastecer os Pontos de 

Vendas (PDV) que, em geral, possuem alta capilaridade, com mais constância 

aumentando a complexidade do processo distributivo. A gestão do estoque 

deverá ter mais controle e monitoramento devido ao alto mix de produtos, 

evitando entregas erradas ou mal balanceados, deixando o PDV com pouca 

variedade de produtos. 

 

2. Produtos e serviços direcionados a classes sociais mais próximas do topo da 

pirâmide possuem as seguintes características: 

a. A DISPONIBILIDADE não necessita ser alta; 

b. MIX DE PRODUTOS é pequeno; 
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c. A frequência de INOVAÇÃO se restringe a poucos itens. 

CONCLUSÃO: Os estoques tendem a ser menores, com maior facilidade de 

gerenciamento, possibilitando melhor gestão na logística. Porém se o giro não 

for o esperado, devido aos altíssimos preços por produto, o custo de 

oportunidade, causado pelo capital imobilizado nos itens armazenados, deverá 

crescer muito. 

 Para aprimoramento da gestão relacionado aos dois tipos de empresas, deve-se 

adotar, para minimizar a complexidade da gestão logística, dois procedimentos no 

abastecimento das empresas: a adoção de Produção Puxada  ou Produção Empurrada . Na 

Produção Puxada, há a redução do estoque à medida que se aproxima do mercado 

consumidor, ou seja, quanto mais a jusante, menores serão os volumes de estoques. Na 

Produção Empurrada, a tendência é manter proporcionalmente a mesma quantidade de 

estoque ao longo de toda a cadeia produtiva. A comparação poderá ser vista na Figura 10, a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pôde ser observado na Figura 10, os estoques na Produção Empurrada tendem a 

serem proporcionais em toda a cadeia produtiva, migrando de matéria-prima para produto 

acabado ao longo do processo de transformação. Já os estoques na Produção Puxada 

Fornecedor 
primário Manufatura Distribuidor Varejo 

Mercado 

Movimentação 
de matéria- 

prima 

Movimentação 
de produto 
acabado 

Figura 10: Estoques na Produção Puxada X Produção Empurrada 
Fonte: Arbache Consultoria 
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tenderão a ser ampliados quanto mais próximos estiverem da montante da cadeia, isto é, no 

início dela. 

A manutenção dos estoques na Produção Empurrada visa atender ao Alto Nível de 

Serviço Logístico, ou seja, buscará garantir a disponibilidade do produto. Ele é destinado a 

empresas que atendem clientes situados na base da pirâmide de classe social. 

Os estoques na Produção Puxada tenderão a inexistir a jusante da cadeia, porém ela 

poderá crescer a partir da manufatura e ir aumentando em direção a montante. O motivo 

pelo qual deverá existir estoque de matéria-prima é reduzir o lead time a partir do pedido de 

um produto para a manufatura. Se a cadeia estiver totalmente desabastecida, o tempo 

necessário entre o pedido e a entrega será extremamente longo, o que irá gerar 

possibilidade de perdas de vendas. Portanto é necessário avaliar qual o tempo máximo que 

um cliente conseguirá aguardar após a efetivação de seu pedido e qual deverá ser a 

quantidade demandada associada às sazonalidades. A partir deste tempo, será possível 

dimensionar os tamanhos das matérias-primas entre a Manufatura e o Fornecedor 

Primário. Para a Produção Puxada, em geral, não haverá o distribuidor, portanto, a cadeia 

tenderá a ser mais curta, reduzindo, assim, o número de processos e, consequentemente, o 

tempo necessário para o deslocamento entre a manufatura e o PDV. 

A adoção de Produção Puxada, quando a cadeia é direcionada para produtos de grife, 

geralmente é a mais adequada, pois garantirá os seguintes benefícios: 

1. Redução do Custo de Oportunidade, uma vez que inexistem estoques no PDV 

eliminando a imobilização de capital em produtos acabados. Será investido em 

manutenção de estoques apenas para matéria-prima, que reduzirá os custos, pois 

não agregará diversos processos produtivos que ocorrerão ao longo da cadeia 

produtiva. 

2. Redução do Risco de Obsolescência. O ciclo de vida irá ocorrer apenas para a 

matéria-prima, que tem, em geral, um ciclo mais longo que o produto, pois poderá 

ser readequado suprindo as tendências de mercado. 

A adoção de Produção Empurrada, quando a cadeia é direcionada para produtos de 

massa, tende a ser a mais adequada, uma vez que garantirá os seguintes benefícios: 

1. Alto Nível de Serviço Logístico, pois para este segmento o cliente normalmente 

escolhe os produtos que estão disponíveis.  
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Pontos importantes da seção 6: 
 
1. A logística Produtos e serviços direcionados a classes sociais mais próximas à base da 

pirâmide possuem as seguintes características: 

a. DISPONIBILIDADE; 

b. MIX DE PRODUTOS grande; 

c. INOVAÇÃO frequente. 

2. Produtos e serviços direcionados a classes sociais mais próximas do topo da pirâmide 

possuem as seguintes características: 

a. A DISPONIBILIDADE não necessita ser alta; 

b. MIX DE PRODUTOS é pequeno; 

c. A frequência de INOVAÇÃO se restringe a poucos itens. 

3.  Procedimentos no abastecimento das empresas: Produção Puxada e Produção 

Empurrada.  

4. Produção Empurrada visa atender ao Alto Nível de Serviço Logístico; 

5. Produção Puxada visa a atender frequência contínua de inovação; 

6. Os estoques na Produção Puxada tenderão a inexistir a jusante da cadeia; 

7. O motivo pelo qual deverá existir estoque de matéria-prima é reduzir o lead time. 

Exercícios da seção 6: 
   
1. Descreva as vantagens e desvantagens, em relação à logística, de se trabalhar com alto 

nível de serviço, grande mix de produtos e frequência na inovação. 

2. Por que adotar produção empurrada, quando os produtos já estão mais maduros? 

3. Por que adotar produção puxada, quando os produtos acabaram de ser lançados? 

4. Para produtos de BAIXA elasticidade o ideal é adotar produção puxada ou empurrada? 

Por que? 
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5. Para produtos de ALTA elasticidade o ideal é adotar produção puxada ou empurrada? 

Por que? 

6. Quais as vantagens e desvantagens da produção ou estoque PUXADO? 

7. Quais as vantagens e desvantagens da produção ou estoque EMPURRADO? 
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7. Gestão da inovação: função da 
logística, do marketing e da estratégia 
empresarial 
 
A inovação contínua é necessária para que haja equilíbrio na receita, no gerenciamento da Logística e na gestão de 
Marketing da empresa. Todos estes fatores, em conjunto, darão suporte de curto, médio e longo prazo para as 
organizações.  

 

 
  

Inovação significa novidade ou renovação. Inovação é proveniente do latim, 

innovatio, que se refere a uma ideia, método ou objeto que não foi criado até então.  

 A inovação passa a ser necessária em um mercado em que as empresas buscam 

surpreender seus clientes continuamente, criando um diferencial em relação aos seus 

concorrentes, tornando-se mais competitiva, pois um produto inovador que é realmente 

considerado atrativo pelo consumidor, certamente irá reter seus atuais clientes e atrair 

outros, mesmo com preços acima de seus similares. 

 Porém inovar não é fácil, pois mesmo que a ideia pareça inicialmente brilhante para 

os desenvolvedores, há a possibilidade dos possíveis usuários, para o qual o produto ou 

serviço se destinam, não a perceberem assim, tornando as vendas do produto abaixo do 

dimensionado e, consequentemente, não alcançando o sucesso esperado. 

 Existem vários casos que podem exemplificar produtos considerados inovadores 

pelo seu idealizador e visto como um fracasso pelo mercado. Um exemplo clássico é o n-

Gage da Nokia. Em 2002, a Nokia desenvolveu uma pesquisa para identificar tendências e 

descobriu que existia um nicho para jogos mais elaborados em dispositivos móveis. O 

mercado até então era pouco explorado, mostrando-se como uma grande oportunidade. 

Surgiu a ideia de desenvolver um celular-console que seria revolucionário em hardware, e 

também em software. Neste console, a Nokia previa que os jogos deixariam de ser stand-

alone para se tornarem multiplayer. O hardware, robusto para a época, permitiria a introdução 

de aplicativos com alto desempenho gráfico desenvolvidos em 3D. O console poderia 

reproduzir ainda MP3, acessar FM e internet. O conjunto de funcionalidades significaria 

uma inovação, pois até então os jogos disponíveis em celulares eram casuais, ou seja, 

simples o bastante para entreter as pessoas por alguns minutos, em síntese: um passatempo. 
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A Nokia previa seis milhões de aparelhos vendidos, nos primeiros anos e pretendia rivalizar 

com o Gameboy da Nintendo, sucesso de mercado naquele momento, porém este console 

não permitia a conectividade que o n-Gage iria oferecer. 

Lançado no segundo semestre de 2003, gerou impacto imediato no mercado, 

porém as vendas foram baixas nas primeiras semanas. Já nos primeiros meses, o preço caiu 

pela metade, mas, ainda assim, a proporção das vendas era de 100 Gameboy para 1 N-

Gage. Um fracasso para a Nokia. 

E qual foi o motivo? “Falta de conteúdo”, ou seja, o número de jogos matadores ou 

também denominados de killer apps, que geraram interesse para o público foi zero . Não 

existia ainda uma oferta frequente de novos apps que estimulasse o jogador vivenciar novas 

experiências e para comprá-los era necessário ir a uma loja física, contrariando seu conceito 

de portabilidade. Para piorar, o jogo era licenciado apenas para um único aparelho, 

impedindo que o game fosse utilizado em possíveis evoluções do n-Gage, que por ventura 

a Nokia lançasse. Além de tudo isso, o design do aparelho não agradou o público - parecia 

um taco mexicano - tornando-o motivo de piada no mercado. Além do design pouco 

atraente, possuía ainda uma tela surpreendentemente pequena, o que dificultava tanto o 

desenvolvimento do jogo quanto a navegação na web; ou seja, ele não ofereceu ao usuário 

nada que o surpreendesse. 

Qual foi o grande problema do produto? A portabilidade para comprar novos 

games e, posteriormente, a reutilização dele em outras versões do n-Gage, além de seu 

design e sua usabilidade que a princípio era mais complexa do que o esperado. A Nokia 

buscou fazer do produto uma inovação . 

Ao analisar o iPhone da Apple e compará-lo com o n-Gage, percebe-se que em 

termos tecnológicos, levando em consideração as épocas em que os mesmos foram 

desenvolvidos, ambos continham os hardwares mais avançados para os períodos em que 

foram apresentados. Qual foi o motivo então para o sucesso do iPhone se os conceitos de 

integração de diversos hardwares haviam fracassado anteriormente? Outro ponto, dado o 

sucesso do iPhone, pode-se considerá-lo inovador? De certa forma, o iPhone, como 

hardware, não tem inovação alguma, porém ao introduzi-lo no mercado, a Apple ofereceu 

em conjunto uma série de serviços que permitiram mobilidade, pois se podia comprar 

aplicativos pelo próprio telefone usufruindo de uma excelente experiência de uso, 

satisfação em customizar o aparelho para cada perfil de usuários, possibilidade de 

integração entre computador e telefone com facilidade, usabilidade extrema e portabilidade. 



 

Logística Empresarial 

44 

O conjunto de serviços ofertados pela Apple foram, sim, inovadores, inaugurando 

um novo modelo de venda de apps, música, revista, jornal, livros, audiobooks, conferência de 

palestrantes internacionais, filmes, entre outras centenas de possibilidades ofertadas pela 

Appstore, sua loja virtual; o iTunes, que é nativo dos computadores da Apple e no iPhone, 

e disponibilizados também para computadores com Windows. 

O foco da inovação da Apple foram os serviços e não o produto, como feito com o 

n-Gage, o que possibilitou ao usuário ter todo o conteúdo em novas versões, pois bastava 

pegar o novo aparelho e sincronizar com o iTunes do computador que todas as 

configurações eram instaladas. O usuário viu-se atraído por estar evoluindo continuamente 

nas versões do iPhone, sem, no entanto, perder seus apps, músicas, filmes, catálogo 

telefônico, agenda, etc. 

 A primeira questão a ser avaliada, com a análise anterior é, quem efetivamente irá 

dizer se o que foi oferecido por uma empresa é inovação ou não? Certamente será o 

público para o qual o aparelho ou serviço fora desenvolvido. O segundo ponto é qual a 

grande estratégia da Apple? Assegurar que o usuário de um iPhone continue sendo usuário 

também de outras versões, pois o que a Apple faz é não permitir que seus aplicativos, 

filmes, músicas, etc não funcionem em outros aparelhos, e nem que sua loja seja acessada 

por outras marcas de consoles ou smartphones que não sejam da própria Apple. Esse 

procedimento faz com que a empresa continue mantendo seus antigos clientes e 

conquistando novos. 

 Porém quais foram os problemas acarretados com o insucesso do n-Gage pela 

Nokia? 

 De acordo com a Seção 3, excesso de estoques pode gerar diversos problemas 

como: (1) Custo de oportunidade por manter capital imobilizado com o giro abaixo do 

dimensionado; (2) Risco de Obsolescência, que tem como consequência a depreciação dos 

estoques. 

 A Nokia perdeu, primeiramente, receita em preparar grandes estoques para garantir 

a disponibilidade do produto, pois como foi visto no Seção 1, garantir disponibilidade é 

fundamental para se ter sucesso. Porém sua pretensa inovação não foi avaliada como tal 

pelo público para o qual o n-Gage fora direcionado. Toda a imobilização de capital para 

garantir o alto nível de serviço logístico fez com que a Nokia deixasse de usar aqueles 

recursos em outras oportunidades que poderiam rentabilizá-la mais. Ela teve, no entanto, 

que reduzir os preços dos produtos, fazendo com que adicionasse ao custo de 
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oportunidade, perdas financeiras elevadas. Por fim, o produto não vendeu tornando-se 

obsoleto mais rapidamente que o pretendido. 

 Uma empresa necessita ser eficaz em seus projetos, buscando definir o que deseja 

inovar. A inovação de um produto pode acarretar (caso o mesmo tenha sucesso) em 

futuras cópias, fazendo com que haja, muito rapidamente, redução da percepção de 

inovação.  

 Se por um lado, a inovação de um produto pode levar à cópia, esse problema já é 

menos vivenciado pela área de “serviços”, pois para se fazer isso, será necessária uma série 

de medidas que depende de cultura organizacional, além de infraestrutura para garantir o 

alto nível de serviço no momento que o produto for demandado. Ao avaliar o iTunes da 

Apple, observa-se que o serviço é produzido sob demanda, ou seja, no momento que o 

usuário o solicita. Ao comprar uma música, por exemplo, a mesma não estará em estoque, 

pois é digital. Mas é necessário manter estoques de servidores, para garantir a velocidade do 

download da música, disponibilidade de backbones, possibilitando a conexão estável até o 

usuário, lembrando que a mesma pode ser comprada em quase todas as localizações 

geográficas do planeta. É necessário ter uma cadeia surpreendentemente complexa para 

garantir que os fornecedores cumpram seus serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 Existem dois ciclos de vida a serem avaliados: o do iPhone e do iTunes. O do 

iTunes é mais longo, pois o que se percebe não é o software propriamente dito, mas o 

conteúdo ofertado. Se a Apple mantém uma renovação de apps, músicas, filmes, entre 

outros, o ambiente não precisa de renovação contínua, mantendo um ciclo de vida 

relativamente longo. 

 No entanto, o iPhone é algo tangível que sofre concorrência da evolução de 

concorrentes. Mesmo com a retenção pela Apple de seus clientes, se o invólucro do 

iTunes, que é o iPhone, não for modificado, ela poderá ter perdas de sua base de 

consumidores. Portanto o aparelho passa a ter um ciclo de vida determinado e planejado. 

Em um período aproximado de um ano ou um pouco mais, a Apple solta um novo 

aparelho. Ao fixar um prazo, a empresa torna mais eficiente o gerenciamento de sua cadeia 

de suprimentos e estoques, minimizando perdas com custo de oportunidade e risco de 

obsolescência. 

 O processo de gestão do ciclo de vida de um produto poderá funcionar seguindo 

uma sequência sistematizada pela matriz BCG, que é uma análise gráfica desenvolvida por 

Bruce Henderson para a empresa de consultoria empresarial americana Boston Consulting 
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Group, em 1970. O objetivo é gerenciar o portfólio de produtos ou de unidades de negócio 

baseado no conceito de ciclo de vida do produto. Ela é utilizada para alocar recursos em 

atividades de gestão de marcas e produtos (marketing), planejamento estratégico e análise 

de portfólio. 

 A matriz BCG pode ser observada na Figura 11 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os produtos devem ser posicionados na matriz e classificados de acordo com cada 

quadrante: inicia-se com o “questionamento”, passando para “estrela”, seguido de “vaca 

leiteira” e finalizando como “abacaxi”. 

 O questionamento ou interrogação é problemático, pois não se sabe se o produto 

irá convergir no mercado. O n-Gage entrou no mercado como interrogação, assim como 

toda inovação, não sendo possível garantir se o mesmo iria ou não ter sucesso. O excesso 

de estoque, neste momento, significa um risco, pois a não convergência se traduz em 

perdas financeiras como as que aconteceram com a Nokia. O produto ou serviço neste 

quadrante é negativo para o fluxo de caixa, pois exige altos investimentos em P&D 

(pesquisa e desenvolvimento), produção, divulgação, treinamento dos canais envolvidos 

com a venda e constituição de estoques, buscando oferecer o mínimo de disponibilidade. 

Como a participação é baixa no mercado, por estar no início do ciclo de vida, o mesmo 

tenderá a gerar baixas receitas. Se não houver convergência, ele tende a migrar direto para o 

quadrante “Abacaxi”, como o ocorrido com o n-Gage. A satisfação do público, no entanto, 

leva um produto para o quadrante “Estrela”. 

 
Figura 11: Matriz BCG 

Fonte: Wikipedia 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/

06/Matriz_BCG.png 
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 Neste quadrante, os produtos passam a ser vistos como inovadores consagrados, 

uma vez que não têm ainda cópias no mercado, o que garante a eles manutenção dos  

preços elevados, pois os consumidores desejam tê-los e, ainda, existe a falta de pressão da 

concorrência. Desse modo, frequentemente mantêm o equilíbrio quanto ao fluxo de caixa.  

 Com a entrada de novos concorrentes no segmento, o produto tende a deixar de 

ser uma inovação fazendo com que seu preço seja reajustado para baixo buscando manter a 

participação de mercado, migrando então para o quadrante “Vaca Leiteira”. Neste 

quadrante, os lucros e a geração de caixa são altos devido à alta escala de vendas, porém o 

produto, já maduro, tende a começar a perder vendas, pois o crescimento do mercado é 

baixo. Este quadrante é a base financeira da empresa, pois garante altos retornos, mesmo 

que a margem de contribuição seja baixa. 

 Por fim, o “Abacaxi” é a consequência natural de um produto quando chega ao 

final de seu ciclo de vida. Neste momento, é necessário garantir que seus estoques, assim 

como sua cadeia produtiva já estejam sendo encerrados. 

 Ao estruturar um ciclo de vida delineado, é possível para a empresa compreender 

seus ganhos assim como o gerenciamento dos estoques, pois se torna mais fácil mapear o 

que está ocorrendo e o que ocorrerá com o produto. É possível fazer uma associação entre 

o ciclo de vida e a matriz BCG, como pode ser observado na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível, a partir da Figura 12, avaliar quais serão os volumes de demandas para 

cada fase, permitindo compreender como será a gestão de estoque. A Apple, ao fixar o 

ciclo de vida de seus produtos, passa a controlar com precisão toda a cadeia de 

suprimentos, maximizando as receitas e minimizando suas perdas. 

Figura 12: Ciclo de Vida X matriz BCG 
Fonte: Arbache Consultoria 

Introdução Crescimento Maturidade Declínio 
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Gerenciar a logística de produtos, principalmente quando os mesmos tendem a 

serem inovadores, requer controle e monitoramento ao longo de toda cadeia de 

suprimentos. 

 
 

Pontos importantes da seção 7: 
 
1. A inovação passa a ser necessária em um mercado em que as empresas buscam 

surpreender seus clientes continuamente; 

2. O excesso de estoques pode gerar diversos problemas como: (1) Custo de 

oportunidade; (2) Risco de Obsolescência; 

3.  Ao fixar um prazo para o ciclo de vida, a empresa torna mais eficiente o 

gerenciamento de sua cadeia de suprimentos e estoques, minimizando perdas com 

custo de oportunidade e risco de obsolescência. 

4.  O ciclo de vida de um produto poderá funcionar seguindo uma sequência 

sistematizada pela matriz BCG; 

5.  Ao estruturar um ciclo de vida delineado, é possível para a empresa compreender 

seus ganhos assim como o gerenciamento dos estoques. 

 

Exercícios da seção 7: 
   
1. O tipo de produção (empurrado ou puxado) pode variar de acordo com as fases ciclo 

de vida do produto? Justifique sua resposta. 

2. Qual etapa do ciclo de vida, há a maior tendência de haver custo de oportunidade? 

Justifique sua resposta. 

3. Qual etapa do ciclo de vida, há a maior tendência de haver risco de obsolescência? 

Justifique sua resposta. 

4. Em qual etapa do ciclo de vida será necessário o maior Nível de Serviço Logístico? 

5. A vaca leiteira pode ser considerada uma etapa crítica, por que? 
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6. Qual a criticidade da etapa de introdução de um produto no mercado?  

7. Como deve-se comportar a logística em cada etapa do ciclo de vida? 
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8. Como gerenciar a complexa logística 
de contínuas inovações? 
 
Ao inovar, a empresa passa a gerenciar estoques com um número de produtos que irão variar continuamente. Este 
processo pode colocar em perigo a rentabilidade da empresa, pois os estoques estão sob o contínuo risco de obsolescência 
ou ainda com problemas de custos de oportunidade.  

 

 
  

Com a mudança da estrutura social do país, onde há o movimento de classes sociais 

ascendendo na pirâmide de rendas, tornando famílias, antes com inacessibilidade de 

consumo, em clientes exigentes e criteriosos, a inovação passa a ser uma exigência na 

sobrevivência de uma organização. Como visto na Seção 7, inovar é complexo, pois não há 

garantias de que o produto desenvolvido vá ter o sucesso esperado de mercado. 

Entretanto, a inserção deles passa a ser crucial, pois sem os mesmos a empresa não 

consegue acompanhar as tendências, passando a ser vista como desatualizada e obsoleta. 

 Ao se pensar em uma escala de nível de exclusividade de um determinado produto - 

considerando que na graduação mais baixa os produtos são muito poucos exclusivos se 

aproximado de commodities, e nas graduações mais altas estão as grifes - as empresas situadas 

no meio desta escala são as que necessitam ter maior volume de inovação, conforme se 

observa na Figura 13, abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantidade de 
Inovações 

Grifes 

Commodities 

Marcas inovadoras 

PREÇO 
Grau de 

Exclusividade 

Escala de 
produção 

Ferrari, D&G, Louis Vuitton, 
Armani 

Samsung, Apple, Whirlpool, 
Nokia, Ford 

Café Pilão, Açúcar União, 
Dona Benta, Elma Chips 

Figura 13: Escala de exclusividade de produtos 
Fonte: Arbache Consultoria 

Grau de exclusividade de Marcas e Produtos 
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Na Figura 13, pode-se observar o grau de exclusividade que uma empresa pode ter. 

Quanto maior a exclusividade de uma marca, o lançamento de inovações ocorrerá com 

menor frequência. A marca Ferrari possui disponíveis, atualmente, seis modelos de 

automóveis. A Ford brasileira, que está tem um grau de exclusividade média na escala da 

Figura 13, possui 16 modelos, sem contar as versões de cada carro, que possuem em média 

mais duas para cada modelo, chegando a, aproximadamente, 32 versões distintas. Um 

automóvel da Ferrari, quando lançado, fica anos disponível sem receber nenhum tipo de 

facelift que, no jargão da imprensa automotiva, significa as mudanças estéticas mais leves 

feitas em um carro. O modelo Ferrari 599 GTB Fiorano, por exemplo, foi lançando em 

2006, sendo produzido sem nenhuma mudança até o momento. Montadoras do segmento 

da Ford chegam a fazer facelift, em alguns casos, a cada seis meses. Empresas como a Ford 

estão sujeitas à concorrência agressiva, necessitando lançar novos modelos, novas 

estilizações ou ainda facelift continuamente para garantir sua competitividade no mercado. 

No outro extremo, onde estão as empresas que vendem commodities, o nível de exclusividade 

é zero. Não existe a necessidade de inovação, pois o que o consumidor procura é alto nível 

de serviço, como mencionado na Seção e. 

Na Seção 5, foi avaliado como algumas variáveis logísticas impactam na decisão de 

compra do cliente. Se for analisado o grau de exclusividade em relação a estas variáveis, 

vamos obter o seguinte quadro: 

Variáveis de decisão Alto 
Grife 

Médio 
Marca 

Baixo 
Commoditie 

Alto níve l  de serv i ço Baixo Alto Altíssimo 
Share o f  mind Altíssimo Alto Médio 

Preço Baixo Médio Baixo 
 

 

Se consideradas a Tabela 3 e a Figura 13, podemos chegar às seguintes conclusões: 

1. Para produtos com ALTO GRAU DE EXCLUSIVIDADE os estoques 

são baixos, pois a demanda é pequena e o Alto Nível de Serviço Logístico 

não é um fator que afeta a decisão de compras do cliente. É tolerada a 

espera pelo consumidor do produto ou serviço adquirido. Por exemplo, 

uma Ferrari, ao ser comprada, pode ser entregue em até um ano após sua 

aquisição, sem, no entanto, afetar a decisão de compra do cliente. Para este 

tipo de produto há um baixíss imo Risco de Obsolescênc ia , visto que há 

Tabela 3: Escala de exclusividade X variáveis de decisões 
Fonte: Arbache Consultoria 
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pouca inovação no segmento e inexiste  o custo de oportunidade , pois não 

é necessário imobilizar capital em estoque. 

2. Para produtos com MÉDIO GRAU DE EXCLUSIVIDADE os estoques 

são medianos, pois muitos clientes esperam encontrar o produto no 

momento da compra. A necessidade de inovação contínua faz com que haja 

Alto Risco de Obsolescênc ia possibilitando grandes perdas financeiras pela 

depreciação dos produtos. A necessidade de estoques faz com que haja 

imobilização de capital fazendo ocorrer Custo de Oportunidade . 

3. Para produtos com BAIXO OU NENHUM GRAU DE 

EXCLUSIVIDADE é exigido Altíssimo Nível de Serviço Logístico, 

pois o cliente é intolerante com a falta. A necessidade de disponibilidade faz 

com que sejam necessários altos volumes de estoques, porém como os 

produtos possuem baixos preços há pouca imobilização de capital, fazendo 

com que haja baixo Custo de Oportunidade. Porém como não existe 

inovação para este tipo de produto, não há ocorrênc ia de Risco de 

Obsolescênc ia . 

 

As marcas e produtos que necessitam de evolução constante, ou seja, que precisam 

apresentar produtos inovadores com uma frequência cada vez maior, necessitarão de mais 

controle e monitoramento, buscando, assim, evitar reduzir custos e riscos de formar 

estoques. 

O lançamento de inovações deveria seguir um ritmo estruturado, como o realizado 

pela Apple, cujos ciclos de vidas de seus produtos são relativamente contínuos, com pouca 

variação. Se isolada uma categoria de produto, a sequência de lançamento e o 

escalonamento dos ciclos de vidas seguiriam o padrão apresentado na Figura 14:  
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Na Figura 14, é apresentado como deveria ser projetado o lançamento de produtos 

ao longo do tempo, inserindo-os de forma escalonada, buscando usufruir de todos os 

benefícios que cada fase poderá trazer para a empresa. 

 Se o gráfico da Figura 14 for dividido em fases, cada uma representando a 

introdução  e o cresc imento  de um novo produto, em que a Fase 5 representa a introdução 

e crescimento do produto seguinte ao 4 (que não foi representado), teremos intervalos que 

poderão ser analisados de forma mais específica. 

 Suponha que será avaliada a Fase de número 3, obtém-se, então, a seguinte figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área com maior necessidade de 
Alto Nível de Serviço 

Produto 1 

Produto 2 

Produto 3 

Produto 4 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Figura 14: Escalonamento de Produtos X Ciclo de Vida 
Fonte: Arbache Consultoria 
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A Figura 15 traz a correlação entre Matriz BCG e ciclo de vida associados aos 

lançamentos dos produtos. Se for avaliado cada um dos produtos da Figura 15 e suas 

respectivas fases, percebe-se que uma empresa deveria ter todas elas ocorrendo 

simultaneamente em diferentes produtos. E qual a vantagem de se desenvolver uma 

estratégia com esta parametrização? 

Inicialmente, pode-se obter como primeira vantagem a possibilidade de a empresa 

atingir, simultaneamente, várias classes sociais. Analisando o gráfico apresentado no Seção 

3, pode-se fazer um paralelo entre preço, escala produtiva e classe social. Na figura 16 é 

apresentado o gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Escalonamento de Produtos X Ciclo de Vida X Matriz BCG 
Fonte: Arbache Consultoria 
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Produto 1 – Abacaxi: baixo giro e 
baixos estoques 

Produto 2 – Vaca leiteira: Alto giro e 
altos estoques 

Produto 3 – “Interrogação” e 
posteriormente “estrela”: baixo e, 
posteriormente, médio giro e baixo 
e médio estoques 

Produto 4 – Em desenvolvimento 
para ser lançado assim que o 
produto 2 entrar em declínio, ou 
seja, tornar-se “abacaxi” 
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 Se considerada a Figura 16, pode-se perceber que o produto quando está no 

declínio, atenderá as classes sociais D e E. Na maturidade, atendem todas as classes sociais. 

Quando é “estrela”, o produto atingirá as classes A e B e, por fim, quando está na 

“introdução” será focado na classe A. Portanto se uma empresa tem produto em todas as 

etapas da matriz BCG, ela poderá atender as diversas classes sociais, o que permite ter uma 

receita mais estruturada com menor risco, além de uma gestão de transporte e 

armazenagem mais estruturada e com o menor custo. 

 Um produto, quando recém-lançado, necessita usar parte de sua receita para pagar 

todo o investimento em seu desenvolvimento, portanto isso justifica o seu valor mais alto 

no período de introdução ( interrogação) . Por que não diluir o investimento ao longo do 

ciclo de vida do produto? Inicialmente, como já foi demonstrado na Seção 7, um produto 

recém-lançado não tem garantias que terá convergência no mercado, portanto, ao buscar 

recuperar o investimento o mais breve possível, a empresa reduzirá seu risco na perda deste 

capital. No entanto, a recuperação do mesmo em curto prazo servirá para utilização deste 

recurso para o desenvolvimento de novos produtos, não necessitando buscar capital no 

mercado, o que reduz custos relativos ao financiamento. 

 Quando o produto entra em fase de cresc imento (es tre la) , o mesmo poderá ter seu 

custo de desenvolvimento totalmente amortizado, porém seu preço não declinou 

acentuadamente, ainda porque o mesmo não tem concorrentes. Com custos menores e 

A B 

C 

D 

Classes Sociais Quantidade 
Demandada 

Preço 

Figura 16: Ciclo de Vida X Quanti. Demandada X Preço X Ciclo de Vida X Matriz BCG 
Fonte: Arbache Consultoria 
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preços maiores, a empresa passa a ter, neste período, a maior margem de contribuição para 

este produto, possibilitando melhor remuneração aos acionistas da organização. 

 Quando o produto entra na fase da maturidade (vaca l e i t e i ra)  obtém sua maior 

demanda. Neste período, a empresa tem grande volume de recursos entrando em seu fluxo 

de caixa, permitindo a ela financiar toda a operação da organização, mantendo-a saudável 

financeiramente. 

 Por fim, ao passar para o dec l ínio (abacaxi)  o produto perde venda e margem de 

contribuição, tendo que ser descontinuado. 

 Se forem associadas todas as fases, a empresa terá saúde financeira, pois terá grande 

volume de fluxo de caixa, permitindo ainda remunerar seus acionistas e financiar o 

desenvolvimento de novas inovações. 

 Pode-se fazer um resumo gráfico de todas estas fases mostrado, na Figura 17, a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao escalonar os lançamentos dos produtos, a empresa equilibrará o seu caixa, 

mantendo uma receita relativamente homogênea. O grande problema é garantir que os 

lançamentos terão o sucesso esperado para que os mesmos possam, efetivamente, garantir 

o fluxo de caixa planejado. 

 Planejar a operação de produção, logística, marketing e associá-las à estratégia de 

empresa é crucial para garantir competitividade em um mercado com muita incerteza. 

 

 

Figura 17: Ciclo de Vida X Margem de Contribuição X Custo X Preço 
Fonte: Arbache Consultoria 

Introdução Crescimento Maturidade Declínio 

Preço 
Custo 

Ponto com maior margem 
de contribuição 
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Pontos importantes da seção 8: 
 
1. Quanto maior a exclusividade de uma marca, o lançamento de inovações ocorrerá com 

menor frequência; 

2. Empresas que vendem commodities, o nível de exclusividade é zero; 

3.  Não existe a necessidade de inovação para commodities; 

4. Para produtos com ALTO GRAU DE EXCLUSIVIDADE os estoques são baixos; 

5. Para produtos com MÉDIO GRAU DE EXCLUSIVIDADE os estoques são 

medianos; 

6. Para produtos com BAIXO OU NENHUM GRAU DE EXCLUSIVIDADE é 

exigido Altíssimo Nível de Serviço Logístico; 

7.  Um produto, quando recém-lançado, necessita usar parte de sua receita para pagar 

todo o investimento em seu desenvolvimento; 

8.  Quando o produto entra em fase de cresc imento (es tre la) , o mesmo poderá ter seu 

custo de desenvolvimento totalmente amortizado; 

9. Quando o produto entra na fase da maturidade (vaca l e i t e i ra)  obtém sua maior 

demanda.  

10. Ao passar para o dec l ínio (abacaxi)  o produto perde venda e margem de contribuição, 

tendo que ser descontinuado. 

Exercícios da seção 8: 
   
1. Quando uma empresa está mais estruturada, em relação ao lançamento de diversos 

produtos? Faça uma análise em relação de como deveriam ser os ciclos de vida dos 

produtos. Justifique sua resposta. 

2. Por que escalonar ciclos de vidas é fundamental para uma organização? 

3. Faça uma análise de como deveriam ser os ciclos de vidas de produtos com baixa e alta 

elasticidade. 
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9. Análise de Pareto 
 
Diagrama de Pareto ou Regra 80-20, é um gráfico de barras que ordena as 
frequências das ocorrências, da maior para a menor. Este tipo de metodologia 
permite avaliar as variáveis em relação as maiores frequências, isto é, ele ordena 
quem são os elementos, como, por exemplo, produtos, com maior demanda, 
sequenciados com as demandas decrescentes, até a menor de todas. Este 
sequenciamento torna visualmente fácil de identificar os elementos por ordem de 
demanda, caso seja esta a análise a ser feita, com isto há maior concentração de 
esforços sobre as prioridades. Pareto é uma das sete ferramentas da qualidade. 
As variáveis analisadas podem ser de demanda, reclamações, etc. 
 
Exemplo: 
Em uma loja de vestuários o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) irá 
avaliar as possíveis reclamações dos clientes, sendo elas: 
 

1. Defeito no produto = 20 
2. Demora no checkout  = 45 
3. Erro na cobrança = 6 
4. Problemas na loja = 57  
5. Mal atendimento = 12 
6. Outros = 7 

Número Total de Reclamações do SAC: 147 
Com base nos dados obtidos, os dados serão lançados em uma tabela, de forma 
iniciar a formulação de Pareto. Serão realizados os seguintes passos: 
 
Passo 1: inserção dos dados na tabela 

RECLAMAÇÕES TOTAL 
Defeito no produto 20 
Demora no checkout 45 
Erro na cobrança 6 
Problemas na loja 57 
Mal atendimento 12 
Outros 7 

 
Passo 2: classificar em ordem decrescente 

RECLAMAÇÕES TOTAL 
Problemas na loja 57 
Demora no checkout 45 
Defeito no produto 20 
Mal atendimento 12 
Outros 7 
Erro na cobrança 6 
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Passo 3: determinar os percentuais de reclamação 
RECLAMAÇÕES TOTAL %  
Problemas na loja 57 39% 
Demora no checkout 45 31% 
Defeito no produto 20 14% 
Mal atendimento 12 8% 
Outros 7 5% 
Erro na cobrança 6 4% 

total 147 100% 
 
Passo 4: determinar os percentuais de reclamação acumulados 

RECLAMAÇÕES TOTAL %  % acumulado 
Problemas na loja 57 38,78% 38,78% 
Demora no checkout 45 30,61% 69,39% 
Defeito no produto 20 13,61% 82,99% 
Mal atendimento 12 8,16% 91,16% 
Outros 7 4,76% 95,92% 
Erro na cobrança 6 4,08% 100,00% 

total 147 100% 
  

Passo 5: desenvolver o gráfico 
 

 
 
Foram gerados dois gráficos, sendo um de colunas e outro de linha. O de colunas 
mostra a relação de percentuais do maior para o menor, e o de linha são os 
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percentuais acumulados. 
 
O gráfico de colunas permite visualizar a reclamação com maior frequência, porém 
o gráfico de linhas permite analisar se houve um crescimento acentuado das 
reclamações ou se este crescimento foi leve. 
A distribuição realizada através do gráfico de linha permite compreender onde há o 
crescimento das reclamações. 
 

Curva ABC e Análise de Pareto 
 
A curva de experiência ABC, também conhecida como Análise de Pareto, ou Regra 
80/20, é um que identifica que 80% dos problemas ou geração de demandas são 
geralmente causados por 20% dos fatores, 
Pode-se concluir que são, em geral, poucas causas são responsáveis pela maioria dos 
problemas, direcionando a prioridade de busca de solução para os problemas com 
maior frequência. Esta metodologia é também conhecido como a regra dos 80/20.  
A curva ABC é um método de classificação de informações, para que se separem os 
itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor 
número. 
A Curva ABC é classificada em três classes sendo elas: 

1. Classe A: com uma frequência aproximada de 80%, correspondendo a 20% 
do total das causas existentes; 

2. Classe B: em geral com uma frequência entre 15% a 18%, correspondendo a 
30% do total das causas; 

3. de Classe C: uma frequência de 2% a 5%, correspondendo a 50% do total 
das causas. 

 
É importante ressaltar que os parâmetros descritos acima não podem ser avaliados 
como uma regra matematicamente fixa e exata. Estes itens podem variar de 
organização para organização nos percentuais descritos. Por isso, é preciso muita 
atenção na hora de realizar a análise. 
 
Utilização da Curva ABC 
Um dos uso mais frequentes da curva ABC é para o gerenciamento de estoques, 
com o objetivo de realizar controle do giro dos produtos, avaliando demanda X 
Nível de Serviço Logístico (disponibilidade). A Curva ABC auxilia na classificação 
dos itens em estoque de acordo com sua importância relativa. 
Na administração de estoques, a curva ABC poderá avaliar o resultados da demanda 
de cada item nas seguintes áreas: 

1. giro no estoque; 
2. proporção sobre o faturamento no período; 
3. margem de lucro obtida. 

 
Em uma gestão de estoques, os itens considerados de Classe A merecerão um 
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tratamento preferencial, ou seja, possuem grande demanda. Os classificados como 
B, possuem uma média demanda e os de Classe C de baixa demanda. Se associados 
ao Ciclo de Vida, um produto de Classe A poderá estar na maturidade, os de Classe 
B, crescimento e os de Classe C na introdução ou declínio. 
No que diz respeito à análise de clientes, a curva ABC serve para analisar a 
dependência ou risco face a um cliente, ou ainda para que tipo de clientes a 
organização se deve focar. Consiste em ordenar os clientes por ordem decrescente 
da sua contribuição para a empresa, de modo a se poder segmentar por grau de 
dependência, de risco ou ainda por outro critério a definir. 
Numa organização, a curva ABC é muito utilizada para a administração de estoques, 
mas também é usada para a definição de políticas de vendas, para o estabelecimento 
de prioridades, para a programação de produção, etc. Para a administração de 
estoques, por exemplo, o administrador a usa como um parâmetro que informa 
sobre a necessidade de aquisição de itens - mercadorias ou matérias-primas - 
essenciais para o controle do estoque, que variam de acordo com a demanda do 
consumidor. 
Na avaliação dos resultados da curva ABC, percebe-se o giro dos itens no estoque, o 
nível da lucratividade e o grau de representação no faturamento da organização. Os 
recursos financeiros investidos na aquisição do estoque poderão ser definidos pela 
análise e aplicação correta dos dados fornecidos com a curva ABC 
 

Exercícios da seção 9: 
 
Analise as vendas da empresa e verifique se as mesmas estão equilibradas de acordo com 
Pareto. Qual deveria ter incremento de vendas? 
 

MATERIAL RECEITA 
Instalação Sanitária 8.000,00 
Areia e aço 12.000,00 
Esquadrias de alumínio  1.000,00 
Azulejos e ladrilhos 2.000,00 
Alvenaria e cimento 42.000,00 
Vidros 5.000,00 
Material Elétrico 1.000,00 

 
Como é um diagnóstico, defina primeiro quantos produtos deverão estar em cada 
categoria: 
 

Categoria Percentual Produtos (n˚) Total 
A 20%   
B 30%   
C 50%   
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MATERIAL 
PREÇO  
em ordem 

decrescente  

% em 
relação ao 

total 

% 
Acumulado 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

Total     
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10. Glossário 
 
 

 Administração de materiais: (Inbound Logistcs) Segmento da logística empresarial, 

também chamada logística de entrada, que corresponde ao conjunto de operações relativas 

ao fluxo de materiais e informações, desde a fonte da matérias prima até a entrada na 

fábrica. É, portanto a logística dos insumos de uma empresa. 

 Administração por funções: A administração por funções agrupa cargos pelas 

habilidades necessárias ao desenvolvimento das atividades, e pelo desejo de controlar e 

minimizar riscos. 

 Administração por processos: (Process Management)  A administração por 

processos agrupa cargos em torno de um fluxo de atividades que visa atender às 

necessidades dos clientes. 

 Armazém: Área destinada à guarda de materiais em geral. 

 Armazém geral ou armazém público: Armazém operado por terceiro que presta 

serviços a clientes do mercado. 

 Armazém privado: Armazém operado por uma empresa ou por um terceiro, para 

seus próprios produtos. 

 Carga a granel: Carga homogênea não embalada. 

 Carga conteinerizada: Carga geral acondicionada (unitizada) em contêineres 

intermodais. 

 Carga fracionada: Carga geral solta. 

 Carga paletizada: Carga geral acondicionada (unitizada) em paletes. 

 Centro de Distribuição (CD): é um armazém que tem por missão realizar a 

gestão dos estoques de mercadorias na distribuição física. As atividades englobam recepção, 

expedição, manuseio e armazenagem de mercadorias, administração de informações, 

emissão de notas fiscais, conhecimentos de transporte e outros documentos, e em alguns 
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casos, agregação de valor intrínseco (físico) como a colocação de embalagens e rótulos e a 

preparação de kits comerciais (compre dois e leve três, por exemplo). 

 Conhecimento de transporte: Documento emitido pelo transportador, que 

confirma o recebimento das mercadorias a transportar e constitui o contrato de transporte 

entre o embarcador e o transportador, para os diversos modais de transporte, a saber: 

• Aéreo (AWB – Airway Bill); 

• Ferroviário; 

• Marítimo (BL – Bill of Lading); 

• Rodoviário (CRTC – Conhecimento Rodoviário de Transporte de Carga); 

 Consignatário: Parte que recebe a carga, conforme mencionado no conhecimento 

de transporte. 

 Consolidação: Agrupamento de várias remessas pequenas numa remessa maior, 

para facilitar o manuseio e reduzir taxas. 

 Contêiner intermodal: Equipamento de transporte, com dimensões padronizadas, 

utilizado para unitizar carga geral, granéis, sólidos e líquidos. 

 Cross Docking : O cross-docking é um sistema no qual os bens entram e saem de um 

centro de distribuição (CD), sem ali serem armazenados. Permite aumentar o giro dos 

estoques. Pode englobar recebimento, separação, roteirização e despacho de produtos num 

mínimo intervalo de tempo, podendo envolver em alguns casos, atividades que agregam 

valor físico como etiquetagem e re-embalagem. 

 Just - in- t ime  (JIT): A Produção just-in-time caracterizou-se como uma etapa com 

grande ênfase na redução dos chamados desperdícios (aquilo que não agrega valor), 

ocorridos durante o ciclo produtivo. Marcou (e em muitos setores ainda tem marcado), 

uma etapa de grandes progressos na redução dos ciclos produtivos, na melhoria contínua 

da qualidade dos produtos e processos, e praticamente iniciou o processo de expansão da 

gestão produtiva para além dos limites físicos da empresa. Também podemos dizer que o 
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Just-in-time proporcionou as bases do que viria a ser sistematizado e rotulado, 

posteriormente, pelo ocidente de Lean Production (Produção Enxuta) 4. 

           Packing : Após a coleta haverá uma unitização ou consolidação dos produtos para 

que sejam enviados para o seu destino. Esta ação é denominada de packing. 

      Picking :  O atendimento a pedidos de clientes a partir de um centro de distribuição 

(CD), é feito por separação (picking em inglês) do conjunto de produtos contidos no 

pedido, podendo ser: 

• Separação de caixas ou paletes fechados, por separação direta ao longo do CD; 

• Separação de unidades de produtos, por separação direta ou em linha de produção 

(picking-by-light). 

Quando a separação é seguida de embalagem dos produtos utiliza-se, em inglês, a 

expressão picking and packing. 

 Produção Empurrada: A produção é baseada em uma previsão de dados 

históricos de venda antecipando as necessidades do mercado. A produção empurrada gera 

disponibilidade do produto no mercado (alto nível de serviço), porém ela é baseada em 

estoques, que em muitos casos pode gerar custos elevados para mantê-los.  

 Produção Puxada: A produção passa a ser comandada por necessidades geradas 

pelo mercado consumidor, onde os estoques são gerados apenas sob demanda. As 

informações para determinar as demandas são geradas pelos inputs oriundos do ponto de 

venda (consumidor final-produtor). Este modelo objetiva, principalmente, diminuir os 

estoques no processo de produção.  

 

                                                
4 SLACK, Nigel et al.  Administração da produção.  São Paulo: Atlas,1999. 
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 11. Exercícios 
 

Exercício 1: Curva ABC 
 

Considere os três gráficos e complete o quadro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Preencha a tabela a seguir: 
 
 Categoria (1) Tipo de 

Estoque 
(2) Tipo de 

Cadeia 
(3) Risco de 

OB* 
(4) Risco de 
haver CO** 

(5) 
Necessidade 
de NS*** 

(6) Atributo 
Logístico 

Produto Demanda Lucro 

P         
Q         
W         
P         

*OB – Obsolescência 
**CO – Custo de Oportunidade 
***NS – Nível de Serviço 
 

(1) Puxado ou Empurrado 
(2) Vertical ou Horizontal 
(3) Alto, Médio ou Baixo 
(4) Alto, Médio ou Baixo 
(5) Alto, Médio ou Baixo 
(6) Transporte ou Estoque 

 

A 

B 
C 

Demanda 

Tempo Q W P R 

Demanda 

A 

B 
C 

Lucro 

Tempo W Q P R 

Tempo 
P W Q R 
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Exercício 2: Armazém 
 
Considerando que os produtos nos gráficos abaixo estão em um varejo, quais dos produtos 
deveriam ser usados, para seu abastecimento no varejo o Cross-docking? Qual deles deveria 
ser utilizado o Trade Marketing? Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Considerando que os produtos nos gráficos abaixo estão em uma manufatura, 
analise os seguintes pontos: 

a. Quais deveriam ter suas peças gerenciadas para evitar risco de ruptura? 
b. Quais produtos poderiam ser vendidos para Atacadistas? Qual seria o 

propósito de ter um atacadista? 
c. Considerando que os fornecedores de matéria prima, para pequenos 

volumes (consumo de menos de 4 toneladas/dia), são de baixa 
confiabilidade, quais produtos NÃO poderia usar o Transit-Point? O que 
motivou sua decisão? 

d. Se os produtos em questão possuem baixo ciclo de vida, o uso do Milk Run 
seria uma boa estratégia? Por que? 

e. Qual produto seria adequado para um distribuidor dedicado, e qual seria 
para o ideal para distribuição por um atacadista? Justifique sua resposta. 

 

A 

B 
C 

Demanda 

Tempo Q W P R T S 

A 

B 
C 

Lucro 

Tempo W Q P R T S 

Demanda 

Tempo 
P W Q R T S 
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Exercício 3: Escolha do Modal 
 
Disponibilidade: capacidade que um modal tem de atender qualquer para origem- destino 
de localidades. 
Confiabilidade: variabilidade referencial das programações de entrega esperadas  
Capacidade: refere-se à possibilidade de um modal de transporte lidar com qualquer 
requisito de transporte, como tamanho e tipo de carga, e a característica  
Frequência: significa a quantidade de movimentações programadas 
Velocidade: velocidade alcançada 
 
A numeração irá variar de 1 a 5, sendo 1 ótimo, 2 bom, 3 normal, 4 regular e 5 ruim. 
Analise o quadro abaixo referente ao Brasil. 
 

Característica Ferroviário Rodoviário Aquaviário Dutoviário Aéreo 
Velocidade 3 2 4 5 1 

Disponibilidade 2 1 4 5 3 
Confiabilidade 3 2 4 1 5 

Capacidade 2 3 1 5 4 
Frequência 4 2 5 1 3 
Resultados 14 10 18 17 16 

 
Considerando a tabela acima, marque um X nos modais mais adequado: 
 

Característica F R A D A 
Alcançar nível e de serviço      
Evitar ruptura de estoque      

Transportar Grifes      
Transportar Commoditie LD (grande volume/continental)      

Transportar Commoditie LD (pequeno volume/continental)      
Transportar Commoditie CD      
Transportar Eletrônicos LD      
Transportar Eletrônicos CD      

LD – Longa Distância 
CD – Curta Distância 
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12. Estudo de Caso  

Estudo de Caso 1: Dell 
 
Fernando Saba Arbache 

 
 
  A Dell é uma empresa que desenvolve e vende computadores para diversos países 

do mundo. 
  Uma característica da Dell é sua forma de vender seus produtos, pois os mesmos 

são feitos em apenas dois canais, sendo eles: Call Center e Web. 
 Em dias normais são vendidos pela Dell entre 140 mil a 150 mil computadores em todo o 

mundo. As encomendas, que chegam apenas pelos canais mencionados, por possibilitar 
grande interação com os compradores, permitem que o consumidor especifique todos os 
recursos a serem adquiridos, como, por exemplo, tamanho do Hard Disk (HD), a presença 
ou não de DVD ou CD, entre outros detalhes, possibilitando a customização do 
equipamento. 

  O computador da Dell é projetado em conjunto pelo centro de pesquisa da Dell em 
Austin, Texas e Taiwan por uma equipe de engenheiros da própria empresa. Existe ainda 
uma unidade de desenvolvimento da Dell em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, no 
Brasil. 

  A Dell investe continuamente para aperfeiçoamento do sistema produtivo, pois há 
constantes alterações na demanda. Estas alterações ocorrem, por exemplo, quando diversos 
consumidores compram um determinado equipamento simultaneamente, o que pode gerar 
falta do produto nos estoques. Quando isto ocorre, uma informação é enviada para o 
Marketing inserindo na loja virtual e nos scripts dos operadores de Call Center, uma ação de 
up-selling5. Até os estoques estarem regularizados a ação é mantida. Por exemplo, se um HD 
de 120 gigas estiver por faltar, é oferecido um HD de 240 gigas por uma fração a mais do 
valor original do de 120 gigas. A Dell pode alterar toda a demanda no mundo inteiro em 
fração de minutos, permitindo continuamente a manutenção do nível de serviço aos 
consumidores.  

  Cada nova tecnologia assim como o design, é decidida diretamente com o 
relacionamento da empresa com os clientes através do CRM (Customer Relationship 
Management). O design básico, assim como a placa mãe e gabinetes são projetados pelo 
Original Design Manufacture (ODM) em Taiwan. Como o desenvolvimento é distribuído em 
diversos locais, é possível manter os Centros de pesquisa 24 horas por dia em 
funcionamento. Os computadores da Dell são totalmente reprojetados a cada 12 meses, 
mas novas características são adicionadas durante todo o ano. Software e hardware são 
constantemente modificados para adequar às necessidades dos clientes. 

 Um computador que é comprado por um consumidor dos Estados Unidos, por exemplo, 
segue o seguinte fluxo: 

 

                                                
5 Up-selling – são ações que buscam vender um produto superior ao cliente aumentando o ticket médio da compra, por 
exemplo, o cliente vai comprar um monitor de 15” e procura-se vender um de 17”.  
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1. Um consumidor americano ao entrar em contato com o Call Center da Dell, 
que é localizado na Índia na cidade da Bangalore realizando offshoring6, tem 
seu pedido atendido por um indiano, falando em Inglês e com um 
pseudônimo americano (John, Mary, Smith, etc), seguindo um script 
fornecido pela própria Dell.  O pedido começa a ser registrado, tendo no 
script uma ferramenta para dar suporte à venda. Nele é possível dar ao 
operador condição de realizar cross-selling7 e up-selling baseados em históricos 
de vendas anteriores e no CRM. Após a configuração do equipamento, o 
pedido é registrado no sistema de gerenciamento de encomendas da 
empresa. São inseridas as características específicas do computador em 
conjunto com as informações pessoais do cliente.  

 
2.  Vamos supor que o computador comprado seja um Dell Inspiron 600 m. 

Após feita a encomenda, o cartão de crédito é verificado por meio de 
conexão de fluxo de trabalho com a Visa. Caso o crédito seja aprovado, é 
enviado o pedido imediatamente com uma solicitação para a produção do 
mesmo, em uma das fábricas que se encontram nos seguintes países: Irlanda 
(Limerick), China (Xiamen), Brasil (Hortolândia), EUA 
(Nashville/Tennessee ou Austin/Texas) ou então para Malásia (Penang). É 
verificado qual a fábrica que consegue a melhor condição de entrega, tendo 
como parâmetros diversas variáveis como, por exemplo, distância até o 
comprador, quais plantas fabricam o modelo, quais fornecedores possuem 
estoques de peças com o menor lead time, etc. Vamos supor que o 
computador foi enviado para a Malásia; 

 
 

3. Imediatamente após o recebimento da produção, é enviada uma solicitação 
para encomenda dos componentes do computador. As encomendas são 
feitas a partir de centros logísticos (SLC – Supply Logistic Center). Estes 
centros se encontram sempre próximos à manufatura ficando dentro de um 
Cluster8 da Dell. A cada encomenda, feita pelos consumidores nos call centers 
ou na web, informações a respeito da necessidade de reabastecimento são 
repassadas a todos os fornecedores, permitindo mantê-los informados a 
respeito dos níveis de estoques nos SLC’s. Nos SLC’s cada componente é 
encomendado pela Dell detalhando as características feitas pelo comprador; 

 
4. Todos os fornecedores da Dell têm obrigação de manter os SLC’s sempre 

abastecido com os estoques mínimos mantidos em contrato. O objetivo é 
atender em Just-in-time às fabricas da Dell. Os fornecedores verificam 
minuto a minuto qual a demanda pontual e como se encontram os estoques 
nos SLC’s; 

 
 

                                                
6 Offshoring, que também é designado de Offshoring Outsourcing, é uma prática cada vez mais comum utilizada pelas 
grandes empresas do mundo, onde o terceiro, no caso o Call Center, passa a está localizado em outro país, porém 
mantendo os conceitos de atendimento da empresa contratante.  
7 Cross-selling – são vendas cruzadas facilitando vendas de mais de um produto simultaneamente o que pode 
possibilitar aumento do ticket médio. 
8 Cluster: agrupamento de empresas próximas à planta principal, permitindo entregas em prazos curtos de insumos e 
serviços. 
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5. A cada duas horas a fábrica de Penang envia um sinal pela internet para os 
diversos SLC’s no Cluster, informando quais peças são necessárias para 
abastecer as linhas de montagem, nos próximos 120 minutos; 

 
6. A cada uma hora e meia os caminhões de diversos SLC’s chegam à fábrica 

da Dell em Penang abastecendo a fábrica para as próximas duas horas; 
 

7. Quando chegam às fabricas, são necessários 30 minutos para que os 
caminhões sejam descarregados, os insumos sejam codificados e os 
componentes montados no computador; 

 
 

8. Um notebook possui, em média, 30 componentes sendo os principais 
fornecedores de componentes: 

 
i. Microprocessador: Intel Filipinas, Costa Rica e Malásia; 
ii.  Memória: Coréia (Sansung), Taiwan (Nanya), Japonesa (Elpida) ou 

Alemanha (Infineon); 
iii. Placa de Vídeo: Taiwnesa na China (MSI) ou China (Foxconn); 
iv. Cooler: Taiwan (CCI ou Auras); 
v. Placa mãe: Xangai (Sansung) ou Taiwnesa em Xangai (Quanta) ou 

ainda a Taiwanesa (Compal ou Wistron); 
vi. Teclado: Japonesa (Tianjin), China (Alps) ou Taiwnesa na China 

(Sunrex ou Darfon); 
vii. Tela de cristal líquido: Coréia do Sul (Sansung ou LG Philips LCD), 

Japão (Toshiba ou Sharp) ou Taiwan (Chi Mei Optoeletronics, 
Hannstar Display ou AU Optronics); 

viii. Adaptador Wireless: Norte-americana na China (Agere), Malásia 
(Arrow), Taiwan (Askey ou /Gemtek) ou China (USI); 

ix. Modem: Taiwnesa na China (Asustek ou Liteon) ou China 
(Foxconn); 

x. Bateria: Norte-americana na Malásia (Motorola), japonesa no 
México, Malásia ou China (Sanyo), Sul Coreana (SDI) ou Taiwan 
(Simplo); 

xi. Disco Rígido (HD): Norte-americana na Cingapura (Seagate), 
japonesa na Tailândia (Hitachi ou Fujitsu), japonesa nas Filipinas 
(Toshiba); 

xii. CD/DVD: Sul-coreana na Indonésia ou Filipinas (Sansung), 
japonesa na China ou Malásia (NEC), japonesa na Indonésia, China 
ou Malásia (Teac) ou Japonesa na China (Sony); 

xiii. Bolsa do Notebook: Irlandesa na China (Temba) ou americana na 
China (Targus, Samsonite ou Pacific Design); 

xiv. Transformador: Tailândia (Delta), taiwanesa, corena ou 
americana na China (Liteon, Sansung e Mobility); 

xv. Cabo de energia: Britânica na China, Malásia ou Índia (Volex); 
xvi. Memória removível (memory steak): Israel (M-System) ou 

Malásia (Smart Modular). 
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9. Após a montagem do computador é carregado nele o sistema operacional. 

Este procedimento demora em torno de 3 horas. A instalação é feita a partir 
de servidores da Dell, onde se encontra o que há de mais novo da Microsoft 
e Norton Utilities; 

 
10. Nas próximas 3 horas o computador é embalado e estufado, junto com 

outros aproximados 152 equipamentos, em um pallet etiquetado com o 
nome do comprador e a data de entrega em sua casa; 

 
11. Em 26 minutos o pallet segue para o aeroporto de Penang, junto com outros 

75 pallets, onde embarca em um Boing 747 (jumbo) da China Air que segue 
para Nashville; 

 
12. 12 horas depois o computador chega aos EUA e entra em um sistema de 

triagem para ser posteriormente enviado para a residência do comprador. 4 
dias  após a compra o computador é entregue na casa do cliente. 

 
 
 
Perguntas: 
 

1. Como podemos observar a Dell comercializa seus produtos diretamente para 
os clientes sem, no entanto, ter intermediários entre ela e o consumidor final. 
Este modelo é o de venda direta para o cliente final. Qual a vantagem deste 
modelo para a cadeia de suprimentos? A cadeia da Dell é vertical ou horizontal? 
Justifique a sua resposta anterior mostrando as vantagens e desvantagens para 
este modelo de cadeia. 

2. Qual seria a elasticidade estimada de produto e de marca da Dell? O que isto 
influencia no tipo de canal da Dell? 

3. Quais os segmentos de mercado (calçados, vestuário, alimentício, etc) que 
podem usar o modelo da Dell com sucesso (descreva apenas os que podem 
utilizar)? Analise de acordo com as elasticidades. 

4. A produção e o estoque da Dell são empurrados ou puxados? Quais as 
vantagens deste tipo de produção, em relação ao produto da Dell? 

5. Qual a principal vantagem, para a logística, da venda direta? Há um aumento no 
relacionamento com o cliente neste modelo de negócios? Este procedimento 
melhora em algum ponto a logística? Justifique sua resposta. 

6. A gestão da Dell junto ao cliente, com o uso do CRM tem algum impacto na 
gestão de estoques? Qual seria? Descreve as vantagens de se ter um sistema 
como este. Este tipo de sistema atenderia segmentos onde a marca é elástica e o 
produto inelástico? Justifique sua resposta. 

7. A Dell iniciou a disponibilizar seus produtos de entrada em lojas de varejos 
tradicionais. Faça uma avaliação hipotética, o por que a Dell entrou em um 
canal no qual não tem tradição? Qual o impacto logístico que isto causa? Qual o 
posicionamento estimado que a Dell pretenderia buscar para este tipo de canal? 
Quais seriam as dificuldades em relação a venda direta (incluindo riscos a serem 
gerenciados)? 
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8. Quais são as ações que a Dell utiliza para otimizar os processos logísticos? 
Analise como a Dell o faz, utilizando diversos canais de suprimentos (lembre-se 
que existe canais de suprimentos e de distribuição). Por que a Dell utiliza 
diversos canais de suprimentos? 

9. A Dell utiliza com mais intensidade qual atividade logística (Principais 
atividades logísticas: transporte e estoque)? Qual a atividade logística de 
produtos de bens de consumo (alimentos e bebidas)? Compare as atividades 
logísticas de cada um dos canais e justifique a análise. Qual seria a atividade 
logística recomendada para a Positivo? 

 

Estudo de Caso 2: Pesquisa exclusiva mostra hábitos 
de compra no varejo 

 
 Quem é o consumidor brasileiro? Quem é o consumidor da sua loja? Confira as 
preferências dos clientes por classe econômica e por canal de compra, informações traçadas 
pela LatinPanel para a revista SuperHiper  especializada em supermercados. 
 Torna-se cada vez mais necessário, identificar o perfil desse agente que determina o 
sucesso ou fracasso do seu negócio, o cliente. Acabou-se a era em que ele se adaptava ao 
que a loja oferecia. A entrada em vigor do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
em 1991, a abertura de mercado também em 1991 e a implantação do Plano Real a partir 
de 1994 foram marcos dessa mudança, pontuada pela maior concorrência no setor 
supermercadista para atender consumidores cada vez mais conscientes dos seus direitos. 
 Hoje, qualquer atitude que se tome no ponto de venda (PDV), seja na formação do 
mix, realização de uma promoção, mudança do layout, treinamento de funcionários ou 
oferta de serviços, é o consumidor quem determina. Mas quem é esse desconhecido? 
SuperHiper obteve alguns dados exclusivos do estudo “O consumidor brasileiro: 10 anos 
de história”, realizado pela LatinPanel – empresa do Grupo Ibope-NPD-TNS – e 
apresentado no final de 2002. As informações são referentes ao comportamento atual de 
consumidores de todas as classes econômicas, no que se refere aos hábitos de compras de 
alimentos, bebidas, produtos de limpeza e higiene pessoal. 
 Elas estão divididas por grupo/canal de vendas, como o das cinco maiores redes do 
país, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) – Grupo Pão 
de Açúcar, Carrefour, Sonae, Bompreço e Sendas. Outro canal é o dos supermercados em 
geral, que foi denominado como outros auto-serviços, além do grupo, estabelecimentos 
tradicionais compostos por mercearia, armazém, empório, padaria, etc. O levantamento 
tem por base dados colhidos junto a seis mil famílias em todo o país, residentes em 
municípios com mais de 20 mil habitantes, exceto na Região Norte, onde foram 
pesquisadas cidades com mais de 200 mil habitantes. A amostra representa 68% da 
população domiciliar, 77% do potencial de consumo, segundo o instituto de pesquisa. 
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Questionamentos: 
 

1. Podemos dizer que um dos grupos mais importantes de produtos, em um 
supermercado são os commodities. Os consumidores vão em busca de arroz, feijão, 
sal, entre outros insumos, que são denominados de bens de consumo básico e, em 
geral, acabam adquirindo os supérfluos, que são denominados de bens de consumo 
por impulso. Para que esta estratégia ocorra, é necessário posicionar os supérfluos 
em locais estratégicos como pontas de gôndolas, entradas das lojas, etc. 
Normalmente o commodities fica no fundo do supermercado, para gerar a 
obrigatoriedade do consumidor passar por diversas gôndolas, antes de comprar o 
necessário, gerando a possibilidade para a compra por impulso. Existem dois 
produtos com demandas distintas (elástica e inelástica) sendo oferecidos pelo auto-
serviço. Faça uma análise destes dois tipos de bens de consumo, buscando 
descrever a importância de cada um deles para o auto-serviço em termos de 
logística. Qual o principal atributo logístico para cada um deles? Justifique sua 
resposta.  

 
2. Podemos chamar a composição de produtos acima descrito de “mix de produtos 

complementar”. Podemos afirmar que em qualquer segmento, seja ele alimentício, 
automotivo, entretenimento, etc, deverá seguir este modelo de negócios? Se não, 
podemos descrever algum setor onde não é necessário tal estratégia? Explique sua 
resposta. 

 
3. Dentro da premissa de aumentar o mix para melhorar o “ticket médio9”, passamos 

a ter um problema que é a complexidade logística de gerenciar tantas variedades de 
produtos. Qual a parte da logística em que haverá maior necessidade de 
gerenciamento? Por quê? 

 
4. A logística possui diversos atributos sendo os principais: o estoque e o suprimento. 

Em uma cadeia logística os dois estão sempre presentes e o principal objetivo do 
operador logístico, é mensurar o tamanho de cada um buscando otimizar os custos. 
Se considerarmos os bens de consumo, como explicado na primeira pergunta, quais 
seriam os atributos pertinentes a cada um? Podemos afirmar que estes atributos 
poderiam variar de acordo com a região ou público alvo? Explique sua resposta. 

 
 
                                                          . 
Conveniência 
 
 Uma das questões que mais chamou a atenção nos resultados da pesquisa é sobre 
os motivos que levam o consumidor para dentro da loja, na qual foram dadas respostas 
múltiplas. Ao responder por que costuma ir a um hipermercado ou supermercado, a 
proximidade do estabelecimento com a casa ou trabalho esteve em primeiro lugar com 
52%, para os respondentes de todas as classes, de A a E. “Importante enfatizar que a 
proximidade tem o mesmo peso tanto para clientes de pequenos estabelecimentos quanto 
para os de grandes lojas”, diz a diretora comercial da LatinPanel, Ana Cláudia Fioratti. 

                                                
9 Ticket médio – Soma de todas as compras do dia, em valor monetário, dividido pelo número de clientes. 
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 A informação reforça o conceito de que a conveniência é um fator primordial na 
definição da opção de compra, o que é um ótimo indicativo para o supermercadista. Se ele 
conhece as características de sua vizinhança, pode trabalhar serviços e criar atrativos que 
fidelizem cada vez mais o seu cliente. 
 Por exemplo, o proprietário de uma loja de pequeno porte, em que as vendas são 
na maioria para reposição de estoque domiciliar, pode trabalhar seções chaves no ponto-
de-venda, como padaria, açougue e hortifruti, o que levará o cliente para dentro do 
estabelecimento diariamente. 
 Ter várias promoções, foi o segundo motivo apontado pelos entrevistados para 
freqüentar uma loja entre os respondentes na classe C, com 46%, e com 43% nas classes D 
e E. Como diversos estudos já apontaram, entre eles o do Popai Brasil, em que a maioria 
dos consumidores decide o que comprará no ponto-de-venda, este é um forte fator de 
estímulo. O segundo ponto primordial para os entrevistados das classes A e B é a variedade 
de produtos, com 47%. Nas demais classes, C, D e E, este aspecto é o quarto colocado. 
 
Questionamentos: 
 

1. De acordo com o texto, existe a tendência, cada vez mais forte, das compras serem 
feitas por conveniência. Esta ocorrência é devido ao tempo cada vez mais reduzido 
dos clientes em se deslocarem a grandes supermercados para fazer suas compras do 
mês. A conseqüência é a redução do tamanho dos estabelecimentos e um 
aprimoramento das próprias lojas de conveniência. Esta premissa gera uma variável 
complexa que é a capilaridade das lojas e sua capacidade de estocagem. Explique 
esta variável e descreva como deveria ser a logística de abastecimento destas lojas. 

 
2. O fracionamento das cargas torna-se inerente a este modelo, portanto o 

dimensionamento logístico passa a depender de diversos fatores. Se você fosse o 
gerente de logística, qual seria uma das variáveis mais importantes a ser levantada 
para minimizar erros? Por quê? 

 
3. Se os supermercados reduzirem de tamanho ficando mais regionalizados, os 

padrões de compras serão diferentes para cada unidade de uma mesma rede? Como 
determinar o mix necessário de abastecimento para manter baixos estoques? 

 
4. Qual o modelo de armazenagem que mais se adequa a este cenário? Por quê? 

 
5. Analise a seguinte afirmação: “Com a redução do tamanho das lojas há uma possível 

mudança dos atributos logísticos de produtos com demanda inelástica, como, por exemplo, o sal”. 
Critique esta afirmação. Considerando hipoteticamente que ela esteja correta, há 
uma mudança na estrutura de abastecimento? Como modelar tal logística? 

 
6. Existem três modelos de armazenagem: Transit Point, Cross Docking e Centro de 

Distribuição. Voltando a pergunta acima, algum destes modelos minimizariam o 
problema de abastecimento levantado na pergunta 5? O WMS ajudaria? Por quê? 
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Quanto custa?  
 
 Preços mais baixos influenciam fortemente na decisão de escolha da loja, mas ao 
contrário do que muitos pensam e como pode ser verificado na pesquisa, este não é o 
principal indicativo. Ele é o terceiro motivo levado em conta pela população das classes C, 
com 41%, e para a D e E, com 42%. 
 Quando a análise é voltada para os clientes das classes A e B, os preços baixos 
perdem mais importância, passando a ser o quinto item de exigência, com 39%, isso desde 
que haja produtos de boa qualidade. Os mais abastados dão à qualidade a quarta colocação 
em importância, com 41%. 
 Também recebem posicionamentos relevantes na pesquisa para esta classe 
econômica, a limpeza da loja, com 36%; estacionamento, 33%; bom atendimento, 32%; e 
cartão fidelidade, com 21%.  
 Bastante interessante é verificar o peso que o atendimento possui para as pessoas 
das classes D e E, de 34%, mesmo percentual de outros dois itens: exigência de produtos 
com boa qualidade e variedade.   
 É primordial oferecer opção de produtos e mix variado. Esta mesma pesquisa da 
LatinPanel, detectou que o consumidor de todas as classes está experimentando mais 
marcas.  
 De acordo com os dados, para o público de todas as classes econômicas, 75% das 
principais marcas no mercado perderam a exclusividade de compra. Nas categorias de 
alimentos foram 84%, nas de limpeza 75% e 40% em higiene pessoal. 
Por isso, é preciso avaliar muito bem o seu público antes de adotar estratégias de manter 
somente marcas líderes à disposição ou produtos de preço menor. 
 
Questionamentos: 
 

1. O preço passa a ser um padrão de mercado para manter-se na concorrência, 
portanto preço baixo é fundamental. A qualidade também se torna premissa 
obrigatória. Existe outra variável que destaca uma empresa da concorrência? Qual 
seria ela? Por quê? 

 
2. Os bens de conveniência são aqueles que os consumidores compram com 

freqüência como, por exemplo, cigarros, sabonetes e jornais. Os bens de 
conveniência podem ser ainda subdivididos em básicos, que são os comprados 
regulamente, os de impulso que são os adquiridos sem planejamento e os de 
emergência que são comprados quando há uma urgência. Dentro deste conceito 
podemos afirmar que os atributos logísticos para os bens básicos são os mesmos 
para os bens de impulso? Explique sua resposta. 

 
3. Em uma cadeia de distribuição o papel do fornecedor é fundamental? Por quê? 

Poderíamos afirmar que o fornecedor deveria participar mais intensamente do canal 
de distribuição? Como? 
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Qual a participação?  
 
 Ana Claudia, da LatinPanel, ressalta alguns dados pertinentes à importância de 
clientes por tipo de canal de abastecimento, comparando a participação por classe 
econômica em 2002 com dados de 1998. 
 Segundo ela, a população pertencente às classes A e B ampliou a participação nos 
ganhos das cinco maiores redes do país. Em 1998, 47% dos consumidores das classes de 
maior poder aquisitivo freqüentavam as maiores redes. Agora, este número está em 51%. 
Nas demais lojas do auto-serviço, o aumento da presença foi tanto por parte dos clientes 
pertencentes às classes A e B, que passou de 27% para 29%, enquanto da classe C, que era 
de 34% e foi para 36%. 
 Os consumidores de menores rendas, D e E, reduziram a participação em todos os 
canais, nas cinco maiores redes passando de 20% para 16%. Nas demais lojas foram de 
39% para 34% e no varejo tradicional, que inclui mercearia, armazém, empório, padaria 
entre outros, de 58% chegou a 54%, no período 1998/2002.  
Ana Claudia, da LatinPanel: “Primordial oferecer opção, a pesquisa detectou que o cliente 
experimenta mais marcas”. 
 “O mais provável é que este fenômeno tenha ocorrido porque após o Plano Real 
até meados de 1999, com a estabilidade dos preços e incremento real na renda do 
trabalhador, houve um ingresso das pessoas que estavam fora do mercado de consumo e 
um movimento positivo de migração das classes E e D para a C, como mostram os dados 
do Ibope”, explica a economista Fátima Merlin. A classe C passou de 26% para 34%, no 
período de 1993 a 2000. Já a população da classe D diminuiu de 42% para 34% e da classe 
E de 18% para 8%. 
 Por outro lado, Fátima lembra que após 1999 o poder de compra do consumidor 
foi amplamente afetado, o que ocasionou uma retração no consumo, principalmente das 
classes mais baixas. 
 
Questionamentos: 
 

1. O processo de fidelização dos supermercados pode alavancar vendas? 
 
2. Os processos de cross-selling10 e up-selling11 podem ajudar na demanda dos 

supermercados? Como fazer? 
 
3. Com a redução do ciclo de vida dos produtos e aumento da variedade torna-se mais 

complexo prever a demanda. Isto possibilita o aumento de estoques encalhados. 
Como trabalhar melhor o canal de distribuição para reduzir tal impacto? 

 
 
Onde comprar?  

 
 Em uma outra análise, que demonstra qual a importância de cada canal de compra 
para o consumidor, relacionado às categorias analisadas, os supermercados em geral 
ganham disparado. Os clientes das classes A e B dividem suas compras em 55% nos 

                                                
10 Cross-selling – são vendas cruzadas facilitando vendas de mais de um produto simultaneamente o que 
pode possibilitar aumento do ticket médio (Swift, 2001). 
11 Up-selling – são vendas de produtos com especificação acima do que o solicitado, por exemplo, o 
cliente quer comprar uma TV de 29” sendo oferecido, com uma oferta, outro de 32” (Swift, 2001). 



 

Logística Empresarial 

78 

supermercados, 25% nas cinco maiores redes, 8% no varejo tradicional e o restante em 
outros tipos de comércio. 
 A classe C opta por comprar os itens das quatro cestas pesquisadas em 60% dos 
casos nos supermercados, 15% nas principais redes e 14% em empórios, mercearias, entre 
outros. Já as classes D e E compram apenas em 7% dos casos nas grandes redes, em 57% 
nos supermercados e 24% nos tradicionais. 
Estes dados, segundo a diretora executiva da LatinPanel Brasil, Sônia Bueno, alertam o 
auto-serviço para dois aspectos muito importantes em termos de oportunidades. 
“Principalmente em relação à classe C, as grandes cadeias podem buscar novas formas de 
atrair este consumidor, que opta por elas só em 15% dos casos para as compras das 
categorias analisadas, verificando quais são os motivos que os afastam delas. O outro ponto 
é que os supermercados em geral podem aproveitar que são os preferidos para a classe C e 
desenvolver novos serviços, encontrar meios de incrementar a participação desse público 
em suas lojas”, sugere.                                                                . 
 
Participação regional 
 
          A pesquisa destaca também a importância que os supermercados (denominados 
outros auto-serviços) estão obtendo, na comparação da opção dos canais de vendas por 
região entre os períodos de 1998 e 2002. Em quase todas as regiões, eles ampliaram 
presença. No Grande Rio de Janeiro, o supermercado passou de 36% para 49%, na Região 
Sul foi de 57% para 63% e na Leste, que engloba os Estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo e interior do Rio de Janeiro, foi de 58% para 68% no período. Nota-se que nestas 
regiões as grandes redes perderam participação. No Grande Rio foi para 33%, sendo que 
anteriormente detinha 48% da preferência, na Região Sul foi de 22% para 17% e na Leste 
foi de 11% para 8%. 
 A opção de freqüentar as grandes redes cresceu na Grande São Paulo, de 29% para 
31%, no interior de São Paulo de 12% para 14% e no Centro-Oeste de 8% para 10%. Tal 
crescimento é explicado pelas aquisições de redes locais pelas grandes empresas e pela 
abertura de lojas no período. Nas regiões Norte e Nordeste o destaque fica para os 
supermercados, que têm preferência de 47%, enquanto em 1998 era de 44%. A opção por 
grandes redes manteve-se estável em 10%. 

           
Questionamentos: 
Como a logística pode minimizar tantas mudanças de cenário reduzindo todos os 
impactos?            
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Estudo de Caso 3: A logística do Comercio Eletrônico 
  

Cada venda efetivada através do comércio eletrônico, gera uma movimentação de 
serviço ou produto para o cliente, sendo esta última muito mais complexo de efetivar 
devido à necessidade de envolvimento de uma estrutura logística. Além disso, existe uma 
diferença muito grande em atender ao cliente na “loja real” fazendo entrega a domicílio e 
atender a um cliente de loja virtual. Entregar os pedidos por uma compra feita na web gera 
uma logística, muitas vezes refinada, devido à pulverização das solicitações e ao volume e 
preços dos produtos. Seria necessário então, para a distribuição, empresas de entregas 
Expressas que também são denominadas de courier. Podemos citar como exemplo: a Varig 
Log, VaspEx, Fedex e os próprios Correios.  

Outro ponto a ser analisado será o público que a loja atenderá, que poderá ser na 
própria região ou em todo o globo, se a organização não segregar o raio de atuação, como 
vem fazendo a empresa Pão de Açúcar (http://www.paodeacucar.com.br) que exige, antes 
da entrada no próprio supermercado virtual, que o cliente coloque o CEP.  Os produtos só 
estarão disponíveis se o CEP estiver dentro da zona de entrega. 

Além das estratégias a serem adotadas na movimentação externa de carga, deve-se 
levar em conta a gestão interna do Armazém (Centro de Distribuição – CD), onde no 
comércio “tradicional” os próprios clientes vão fisicamente até o varejista, escolhem os 
produtos, finalizam o pedido no caixa, e eles mesmo fazem as entregas pessoalmente para 
suas casas, além disso os custos de entrega são pagos pelo próprio cliente. A logística 
utilizada para uma compra de supermercado seria então: 
 

1. Condução do carro ao supermercado, que envolve depreciação desse automóvel, 
assim como os custos inerentes ao seu deslocamento (gasto de combustível, seguro, 
óleo, pneu, etc.); 

2. Consumo de tempo para efetuar todo o processo; 
3. Picking12 dos produtos nas gôndolas; 
4. Packing13 dos produtos; 
5. Pagamento; 
6. Entrega em domicílio; 

 

Dessa forma, pode-se verificar de imediato que, mesmo sem o comércio eletrônico, 
alguns custos já podem ser identificados no caso de entrega de, por exemplo, uma cesta de 
supermercado na porta da casa do cliente. 

Levando ao questionamento: quanto um cliente estaria disposto a pagar para ter sua 
cesta de compras na porta da sua casa ao invés de ter todo esse trabalho e custos? 
Verificou-se que as compras estão ligadas emocionalmente ao entretenimento, ou seja, as 
pessoas possuem satisfação de ir ao supermercado ou ao shopping (aproximadamente 80% 
dos produtos são comprados por impulso). Baseado neste fato quem estaria disposto a 
comprar pela Internet e quanto pagaria a mais por uma caixa de Aspirinas colocado na 
porta da sua residência? 

                                                
12 Picking é o processo de coleta dos produtos nas gôndolas de um supermercado ou de um Centro de Distribuição. 
13 Packing é o processo de consolidar os produtos coletados para posterior despacho (ensacar no caso de 
supermercado). 
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O que se constata é que a tecnologia mais moderna ainda precisa conviver com 
uma das habilidades mais antigas: a de armazenar e gerir estoques, manusear produtos e 
pedidos, separar produtos por embalagens individuais, e entregá-los no prazo prometido e 
na porta da casa do cliente. A este conjunto de habilidades, se dá o nome de logística. 
Mas será que os clientes estão interessados na entrega rápida, em 24 horas? Pesquisas 
revelam que um dos fatores mais importantes para os clientes na hora de contratar um 
serviço ou comprar algum produto é a capacidade da empresa contratada em atender a 
entrega dos produtos adquiridos na data e hora combinada, com pouca margem de erro. 
Esse conceito, chamado “delivery-on-time” ou DOT, leva em consideração que, para um 
cliente receber um produto mais rapidamente, um custo maior será cobrado em 
contrapartida. Dessa forma, o que efetivamente interessa para o cliente é receber os 
produtos ao menor custo, no horário estipulado, nem antes nem depois. Em alguns casos, 
a “janela” para entrega de produtos, na porta do cliente, pode ser tão curta quanto 30 
minutos. A entrega antecipada ou atrasada pode gerar custo da logística reversa, pela 
ausência de pessoas para receber os produtos.  

O primeiro passo, antes de prometer ao cliente a entrega num determinado período 
de tempo, é a verificação da viabilidade desta entrega, tanto em termos materiais (ou seja, 
se o produto estará efetivamente disponível para a entrega no prazo estipulado), quanto 
logísticos (se o produto poderá ser efetivamente entregue na casa do cliente) e financeiros.  
 
Questionamentos: 
 

1. Como foi apresentado no texto o custo logístico muitas vezes pode inviabilizar o 
“Delivery Virtual”, que se diferencia dos produtos entregue em casa após uma 
compra. Este último tem seus custos viabilizados porque, tanto o picking quanto o 
packing, são feitos pelos próprios consumidores e a entrega é cobrada pela loja 
virtual. Baseado nessas premissas, descreva as reais oportunidades geradas pelo 
comércio eletrônico de um supermercado, que justifique os altos investimentos 
feitos pelos mesmos para este canal de venda. Posteriormente, descreva as 
oportunidades de uma loja de varejo virtual como, por exemplo, a submarino 
(http://www.submarino.com.br), comparando-a com a do supermercado.  É 
importante lembrar que, um supermercado Delivery tem como características um 
mercado regionalizado e segmentado, ou seja, é limitado a uma região geográfica e à 
pessoas que tem acesso a Internet. 

 
2. Para tornar viável o comércio eletrônico, não basta termos o melhor site (em 

termos tecnológicos), o melhor operador logístico na distribuição se o fornecedor 
não está integrado na cadeia de suprimentos. Para isso temos que pensar no 
seguinte: “É necessário transformar todos os fornecedores em parceiros?”. Qual 
seria a estratégia logística para minimizar este problema? A redundância de 
fornecedores é saudável para um relacionamento de parceria? É verdade que um 
único fornecedor reduz nosso custo, porém se ele nos deixar?  Faça uma análise 
sobre o problema, e descreva quais seriam as principais atitudes do departamento 
logístico e de marketing para minimizar o risco de falha dos fornecedores e 
melhorar o “Nível de Serviço” ao cliente, sem elevar demasiadamente os custos 
logísticos.  

 
3. A compra de produtos pela web pode gerar expectativas negativas quanto à 

qualidade e a pontualidade da entrega. Para minimizar o desgaste dos atrasos com 
os consumidores, lojas como Americanas (http://www.americanas.com.br) e Extra 
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Virtual (http://www.extra.com.br) passaram a ter seus próprios depósitos. Esta 
atitude pode elevar os custos, porém há uma possibilidade de compartilhamento 
das despesas com suas lojas reais? Deve-se lembrar que os consumidores de um 
Supermercado Extra14 ou Lojas Americanas pertencem as mais diversas classes 
sociais. Temos hoje, aproximadamente 24 milhões de internautas e 14 milhões de 
consumidores on-line. Como deveria ser formatado esse modelo de negócios? 

 
4. A crise que derrubou boa parte da internet brasileira em 2001, afetou não só os 

projetos de B2C (business to consumer), mas também os de B2B (business to business). 
Portais grandiosos, conduzidos por empresas de fundo de quintal ou gigantes 
internacionais, tiveram que aprender com os erros para não encerrar suas 
operações. Pesquisa realizada pela FGV com 310 empresas, para representar o 
universo brasileiro, foram escolhidas empresas de pequeno, médio e grande porte 
pertencentes à indústria, comércio e serviços, mostra que apenas 1,18% das 
transações de compra e venda realizadas no Brasil são feitas via comércio 
eletrônico. Porém esse percentual tem crescido de forma progressiva. Exemplo 
disso é a porcentagem de 2000, que ficou em 0,43%. Segundo o IDC, no ano 
passado o B2B registrou um volume movimentado de US$ 3,8 bilhões. Com 
previsão de crescimento anual de 66%, em 2005, esse volume deve chegar a US$ 
21,3 bilhões. Baseado nesses números quais seriam as oportunidades oferecidas 
pela Internet, visto que a mesma se encontra em crescimento? Em uma cadeia de 
valores ela seria apenas um adendo ou a mesma se torna imprescindível? 

 

 
 
 
 

  

                                                
14 O Extra.com tem o foco apenas em eletrônicos, eletrodomésticos, informática entre outros sendo excluído 
o setor de alimentícios que ficou sob responsabilidade do Pão de Açúcar que pertence ao mesmo grupo 
(Família Diniz). 
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Estudo de Caso 4: Curva ABC 1 
 
 Supondo que você é um gestor de logística de uma empresa de varejo, onde tem 
por objetivo gerenciar uma loja específica. Foram solicitados a você que revisasse o 
portfólio de produtos da empresa. O diretor enviou as seguintes pontos para que fossem 
respondidas: 
 

1. Qual produto(s) deverá sair do catálogo da loja? 
2. Existem produtos que deverão adotar a política de algo volume de estoque? 
3. Existem produtos que deverão adotar a política de alta frequência de 

abastecimento? 
4. Existem produtos que deverão adotar o cross-docking para abastecimento? 
5. Qual produto(s) necessita de alto nível de serviço? 
6. Qual produto(s) não necessita de alto nível de serviço? 
7. Existem produtos que deverão adotar políticas de estoques puxados? 
8. Existem produtos que deverão adotar políticas de estoques empurrados? 
9. Qual o produto(s) mais relevante para a empresa? 
10. Qual o produto(s)  que é vaca leiteira da empresa? 
11. Qual o produto(s)  que é estrela da empresa? 
12. Qual o produto(s)  que é abacaxi da empresa? 
13. Qual o produto(s)  que é interrogação da empresa? 
14. Qual o produto(s)  produto poderia migrar para uma distribuição horizontal ou 

vertical curta? 
15. Qual o produto(s)  produto poderia ser tratado em um modelo de distribuição 

exclusiva, utilizando trade marketing? 
 

 
 A lojas em questão, que tem seu faturamento composto, por clientes de diversas 
classes sociais. Avalie inicialmente qual o posicionamento da loja, analisando o quadro 
abaixo: 
 

Classe social Percentual de clientes Parcela no faturamento 
A 8% 25% 
B 26% 42% 
C 40% 21% 
D 26% 12% 

 
O posicionamento da loja tende a ser mais direcionado a classe(s): 
 

Classe social Posicionamento da loja 
A [  ] 
B [  ] 
C [  ] 
D [  ] 

Marque com um X o posicionamento analisado 
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As tabelas abaixo mostram várias informações referentes à venda de dois períodos. As 
respostas solicitadas pelo diretor, será para o Período 2. O sistema de gerenciamento da 
loja, junto com uma pesquisa feita, identificou quais produtos são comprados por quais 
classes sociais. 
Após analisar a tabela abaixo responder: 

 
 

PRODUTO VENDAS PERÍODO 
1 

VENDAS PERÍODO 
2 

PREÇO 
UNITÁRIO 

LUCRO 
UNITÁRIO 

Smartphone 6.450 7.975 R$500,00  R$89,00  

Home Theater 375 250 R$1.000,00  R$75,00  

TV de LED 1.451 3.250 R$2.700,00  R$1.135,00  

TV de LCD 2.870 5.678 R$1.760,00  R$879,00  

TV de Plasma 1.860 1.090 R$1.599,00  R$450,00  

Câmera Digital 2.789 1.800 R$369,00  R$85,00  

Notebook 14.987 12.698 R$1.890,00  R$475,00  

Dock iPhone 1.675 1.750 R$450,00  R$157,00  

iPod 875 899 R$750,00  R$120,00  

Tablet 345 1.650 R$1.250,00  R$198,00  

Blue Ray 1.450 650 R$349,00  R$140,00  

 

PRODUTO Classes Sociais Atendidas 

Smartphone A, B, C e D 

Home Theater B, C e D 

TV de LED A e B 

TV de LCD A, B e C 

TV de Plasma B e C 

Câmera Digital A, B, C e D 

Notebook A, B, C e D 

Dock iPhone A e B 

iPod A e B 

Tablet A 

Blue Ray B, C e D 
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Resolução: 
Construir a curva ABC de Vendas (demanda) 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Total das Vendas

ATENÇÃO: Inserir os produtos em ordem decrescente

% PRODUTOS CÁLCULO
20% 11  (11 x 0,2) = 2,2 2 ou 3
30% 11  (11 x 0,3) = 3,3 3 ou 4
50% 11  (11 x 0,5) = 5,5 5 ou 6

A
B
C

PROTUTO 
(nome do produto)

VENDA PERÍODO 2 
(unidades)

% DE VENDAS % ACUMULADO DE VENDAS

N˚ DE PRODUTOS 
POR CATEGORIACLASSIFICAÇÃO

 
 
 
 

Construir a curva ABC de Lucro (demanda) 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Total dos Lucros

ATENÇÃO: Inserir os produtos em ordem decrescente

CLASSIFICAÇÃO % PRODUTOS CÁLCULO
A 20% 11  (11 x 0,2) = 2,2 2 ou 3
B 30% 11  (11 x 0,3) = 3,3 3 ou 4
C 50% 11  (11 x 0,5) = 5,5 5 ou 6

PERCENTUAL PERCENTUAL ACUMULADOLUCRO LUCRO TOTAL

N˚ DE PRODUTOS POR 
CATEGORIA

PROTUTO 
(nome do produto)

VENDA PERÍODO 2 
(unidades)
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Analise de indicadores  

 
Analise os indicadores, inserindo os dados na tabela abaixo 

Produto Classificação Demanda  Classificação Lucro Ciclo de Vida 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    

 
Responda as perguntas do dire tor ,  marcando,  para cada produto,  se  a resposta 
é  pos i t iva,  de acordo com o exemplo abaixo: 
 

 
 

PRODUTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Smartphone

Home Theater

TV de LED

TV de LCD

TV de Plasma

Câmera Digital

Notebook

Dock iPhone

iPod

Tablet

Blue Ray

ANÁLISE DAS QUESTÕES
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Estudo de Caso 5: Curva ABC 2 
 

Você acabou de adquirir uma loja de automóveis multimarcas. Esta loja tem uma lista de 
carros que vem vendendo há alguns anos. Você resolveu estudar os automóveis para 
verificar como está o balanço de vendas. Seu objetivo é determinar os seguintes 
parâmetros: 
 

1. O produto deverá sair do catálogo da empresa; 
2. O produto deverá possuir baixos estoques; 
3. O produto deverá ter um alto estoque; 
4. O produto deverá ter alto nível de serviço junto ao varejo; 
5. O principal atributo logístico é o estoque; 
6. O principal atributo logístico é o suprimento. 

 
 

Marge de Contribuição
Produto Preço Demanda/mês por unidade vendida Segmento Alvo

Uno 21.590,00R$   12.592 647,70R$                               B e B menos
Novo Ka 30.990,00R$   7.329 2.479,20R$                            B e B menos

Gol 30.195,00R$   29.612 2.113,65R$                            B e B menos
Fiesta 38.990,00R$   5.962 1.559,60R$                            B e B menos
Palio 23.390,00R$   19.976 935,60R$                               B e B menos

Ford Fusion 74.500,00R$   1.992 11.175,00R$                          A e B
Nissan Sentra 62.900,00R$   1.326 9.435,00R$                            A e B

Fiat Stilo 56.990,00R$   1.979 2.849,50R$                            A e B
Vectra 53.990,00R$   1.609 5.938,90R$                            A e B

Golf 57.120,00R$   2.195 5.140,80R$                            A e B
Fox 30.890,00R$   12.044 2.471,20R$                            B

Space Fox 44.990,00R$   3.176 4.049,10R$                            B
Corolla 62.990,00R$   4.608 8.818,60R$                            A e B
Fielder 70.000,00R$   311 3.500,00R$                            A e B
Corsa 28.595,00R$   3.578 1.715,70R$                            B e B menos
Celta 25.990,00R$   11.631 779,70R$                               B e B menos  

 
Atenção: A loja de carro está localizada em Moema, que é um bairro classe A e B. 
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Estudo de Caso 6: Curva ABC 3 
 
Você acabou de adquirir uma empresa de consultoria. Esta empresa vem trabalhando com 
uma carteira de clientes e você pretende avaliá-los para verificar se realmente os mesmos 
são ou não rentáveis. Para isto você fez uma análise através da curva ABC. Seu objetivo 
será saber: 
 

1. O cliente deverá sair da carteira de clientes da empresa; 
2. O cliente deverá manter-se na empresa; 
3. O cliente deverá ter alto nível de atendimento; 
4. Será necessário inserir novos recursos para algum cliente. 

 
Preço Número de Margem de Contribuição

Produto Médio Consultoria por unidade vendida Margem Preço
Adateil S/A 21.590,00R$     10 6.477,00R$                               2,44% 2%

Novo Setor Ltda 30.990,00R$     25 3.099,00R$                               1,17% 3%
CDE Ltda 30.195,00R$     19 6.039,00R$                               2,28% 3%

Max Food Ltda 38.990,00R$     18 11.697,00R$                             4,41% 4%
Miraflores Food 23.390,00R$     5 9.356,00R$                               3,53% 2%

Fusion Inc 155.000,00R$   6 116.250,00R$                           43,86% 17%
Sentran Company 62.900,00R$     8 12.580,00R$                             4,75% 7%

Stilo Textil 56.990,00R$     2 5.699,00R$                               2,15% 6%
Vertente Alimentos 53.990,00R$     4 5.399,00R$                               2,04% 6%

Estudio Max 57.120,00R$     9 5.140,80R$                               1,94% 6%
Fox Computer 175.000,00R$   4 52.500,00R$                             19,81% 19%

Sclander Inc 44.990,00R$     4 8.998,00R$                               3,39% 5%
Editora Máxima 62.990,00R$     5 8.818,60R$                               3,33% 7%

C&R RH 70.000,00R$     3 3.500,00R$                               1,32% 7%
Scopo Ltda 28.595,00R$     9 1.715,70R$                               0,65% 3%

Mink Hauner 25.990,00R$     2 7.797,00R$                               2,94% 3%
938.720,00R$   265.066,10R$                           100,00% 100%
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Apêndice 
Resposta na WEB: http://www.arbache.com/blog/logistica 

Apêndice 1: Resposta dos Exercícios da seção 2 
 

1. A crescente Mobilidade Social irá gerar algum impacto significativo na gestão de 
estoque? Se sim, qual ou quais seriam? 
 

Resposta: Sim. Com a crescente mobilidade social temos o aumento da demanda, pois há um 
aumento da renda. Com isso as empresas necessitarão aumentar a produção, para atender as crescentes 
demandas, com maior oferta de produto, consequentemente haverá aumento dos estoques. Porém os 
estoques  deverão estar cada vez mais atualizados (em relação a inovação), com maior nível de serviço 
(devido à demanda reprimida). O ciclo de vida de produtos e serviços deverão ficar cada vez menores, 
visto que os novos consumidores irão querer, cada vez mais novidade, assim que saturarem suas 
demandas reprimidas. Os estoques deverão ser gerenciados com mais dinamismo.  
 
2. As pessoas que possuem uma demanda reprimida, ao ter sua renda aumentada irão 

valorizar qual das três variáveis com maior intensidade (procure escolher uma única 
resposta, levando em consideração a mais significativa) : Alto nível de serviço, Share 
Of Mind ou Preço ? 

 
Resposta: Alto nível de serviço, pois na busca de satisfazer seus desejos de compra (e satisfação da 
demanda reprimida), estes clientes irão buscar adquirir produtos e serviços no momento que tiverem com 
recurso disponível. Considerando se tratar de Demanda Reprimida, a primeira avaliação feita pelo 
consumidor, será a disponibilidade de produto nos pontos de venda (se o produto está disponível na 
loja). Quando ela se desloca da residência até a loja para adquirir um produto, ela esta focada em 
retornar com o produto propriamente dito. Tendo disponibilidade o segundo ponto a ser avaliado é o 
Share of Mind. A próxima avaliação a ser feita na compra deverá ser o preço, para analisar se caberá 
no orçamento familiar. 

 
3. Supondo o ciclo de vida cada vez mais reduzido, qual seria o risco de estocar 

produtos commodities ? 
 

Resposta: Não há risco, os produtos commodities não possuem ciclo de vida, portanto não tornam-se 
obsoletos. Os mesmos podem ter perda de validade, o que é uma vaiável controlável, pois sabe-se 
exatamente quando um produto irá envelhecer e qual a quantidade demandada, pois este é um produto 
que tem demanda inelástica. 

  
4. Ainda em relação ao ciclo de vida, qual seria o risco de estocar produtos 

eletrônicos? 
 

Resposta: Os produtos eletrônicos estão evoluindo cada vez mais, com seu ciclo de vida cada vez 
menor, devido a inovação, mantendo esses produtos em estoques  corre-se o risco dos mesmos ficarem 
obsoletos, perdendo valor (depreciando) ou ainda não conseguindo ter mais venda. 

 
5. Existe alguma relação entre demanda reprimida e ciclo de vida? Se sim, qual seria ? 
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Resposta: Sim. A demanda reprimida vem decrescendo, devido ao aumento de renda, o que irá gerar 
saturação da demanda em um segundo momento. Quando ocorrer este processo, haverá necessidade de 
buscar-se novas experiências de consumo, o que demandará de produtos e serviços diferente, e 
possivelmente mais evoluído, abrindo espaço para inovação, reduzindo assim o  ciclo de vida. A 
inovação irá manter o mercado aquecido, gerando mais empregos e gerando novas industrias. 

 
6. Quais os impactos na gestão de estoque com a redução do ciclo de vida? 

 
Resposta: O maior impacto está na obsolescência prematura dos produtos, tornando os ativos em 
passivos. 

 

Apêndice 2: Resposta dos Exercícios da seção 3 
 

1. Qual a relação entre Mobilidade Social X Ciclo de Vida X Gestão de Estoques? 
 

Resposta:  
Mobil idade Soc ial : é apresentada pela migração de consumidores de uma classe social mais baixa 
para outro nível de consumidores com um aumento de poder aquisitivo. Ex. da classe social D para a 
classe social C. 
Cic lo de v ida:  Momentos em que o produto pode encontrar-se, sendo eles: Introdução, Crescimento, 
Maturidade e Declínio.  A classificação de ciclo de vida tende a ocorrer com produtos ou serviços que 
possam sofrer alterações tecnológicas, alterando configuração, especificação e até mesmo o design. 
Gestão de es toques :  A Gestão do estoque deve ser precisa. Quando o produto não está disponível, 
ocorrerão perdas de vendas e consequentemente perdas de receitas. Porém se houver bastantes produtos 
armazenados e os mesmos começarem a ficar obsoletos, também haverá perdas de receitas relativas à 
depreciação do produto. 
Considerando a relação entre os três pontos, podemos dizer que quando houver mobilidade social, o alto 
nível de serviço deverá ser uma prioridade, pois quando o consumidor for adquirir um produto, ele 
possivelmente decidirá por levar aquele que está disposto no ponto de vendas, ou no ponto de vendas que 
atenderá as necessidades imediatas do cliente. Os produtos que necessitarão de alto nível de serviço, no 
entanto, são em geral os que est ão na maturidade, pois são estes que atendem aos clientes que acabaram 
de se mover socialmente. Se o produto que está para ser adquirido não tiver disponibilidade no ponto de 
vendas, ele será imediatamente substituído por outro que atenda as premissas básicas deste consumidor. 
Outro ponto que é relevante é que, por estar na maturidade, os produtos que atendem os consumidores 
que acendem nas classes sociais, ficarão no próximo momento obsoleto e será descontinuado. 

 

2. Commodities deverão ter alto Nível de Serviço? A sua resposta abrange TODOS  
os tipos de commodities? 
 

Resposta: Produtos considerados Commodities, de bens de consumo, precisam ter altíssimo nível de 
serviço, pois apesar de não estar incluído na demanda reprimida, ao buscar comprar tais produtos, o 
consumidor terá ZERO tolerância para esperar um commoditie chegar (quem quer comprar um pacote 
de sal, irá querer imediatamente no momento que for comprar). 

 
3. Supondo o Ciclo de Vida cada vez mais reduzido, qual seria o risco de estocar 

produtos commodities? 
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Resposta: Produtos com o Ciclo de vida curto, são em geral, aqueles que possuem produto e marca 
elástica, que são, por exemplo, eletrônicos, eletrodomésticos, etc. Os Commodities possuem ciclos de 
vidas longo não tendo riscos de obsolescência. 

 
4. Conceitue Risco de Obsolescência? Qual a relação entre este risco e o Ciclo de 

Vida? 
 

Resposta: Risco de Obsolescência: é o risco que um produto ou serviço possui, pela entrada de um 
similar mais evoluído, seja por design, tecnológico ou mesmo de usabilidade, no início de seu ciclo de 
vida. No momento em que o produto entra no crescimento, no ciclo de vida, o risco tende a reduzir, 
diminuindo continuamente até chegar ao fim da maturidade, onde a obsolescência deixa de ser um risco 
e torna-se um fato (neste momento o produto ou serviço já está da fase de declínio no ciclo de vida). 

 
5. Conceitue Risco de haver Custo de Oportunidade? Qual a relação entre este risco e 

o Ciclo de Vida? 
 

Resposta: Risco de haver Custo de Oportunidade:  Este risco pode acontecer quando os produtos 
encontram-se ainda na fase inicial do ciclo de vida. Neste momento, em que não se conhece sua 
demanda, as vendas poderão ter suas  projeções iniciais superestimadas, o que imobilizará recursos por 
mais tempo que o programado, caso o giro seja realmente menor. O custo de oportunidade representa o 
valor associado à melhor alternativa não escolhida. A relação do risco de haver custo de oportunidade 
com o ciclo de vida do produto, é determinada a partir da escolha de investir no início do ciclo do 
produto (introdução), e não existir demanda para o consumo do produto fazendo com que ele fique 
parado no estoque gerando assim perda de capital. Quando os produtos estão ainda nas fases iniciais 
do ciclo de vida, o seu giro poderá ser mais lento do que o programado, tendo suas vendas abaixo da 
projeção feita e o capital imobilizado pode estar sujeito ao custo de oportunidade. 

 
 

6. Qual a relação entre o Risco de Obsolescência, o Risco de haver Custo de 
Oportunidade e a Gestão de Estoques? Cite exemplos. 

 
Resposta: A relação entre risco de obsolescência e o risco de haver custo de oportunidade, com a 
gestão de estoque, está na capacidade gerenciar os volumes armazenados com os transportados, de 
acordo com o aumento ou redução dos riscos. No momento que os riscos são maiores, foca-se em 
frequência de transporte, reduzindo os tamanhos dos estoques, reduzindo as perdas caso haja a 
efetivação da obsolescência ou um giro mais lento que o esperado. Este processo, em geral ocorre na 
introdução. Quanto mais maduro, maior a previsibilidade de demanda, e também maior a necessidade 
de alto nível de serviço, privilegiando a formação de estoques. 

 
 

Apêndice 3: Resposta dos Exercícios da seção 4 
 
 

1. Descreva o que é uma cadeia de suprimentos? 
 
Resposta: Cadeia de suprimentos é o local onde existem atores que transformam matéria prima e 
produto final. A cadeia de suprimentos pode ser longa ou curta, tendo muitos atores (participantes) ou 
poucos. Depende de quanto a cadeia quer penetrar no mercado, ou seja, ser capilar. Na manufatura, 
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quando o produto entra, denomina-se de inbound e na saída de outbound. Na manufatura divide-se a 
cadeia em suprimentos e distribuição, sendo o suprimentos, o local onde movimenta-se matéria prima e 
distribuição, movimenta-se produto acabado. 

 
2. Qual a importância de uma cadeia de suprimentos integrada, na ótica do 

consumidor? 
 

Resposta: Para o consumidor, a integração não gera percepções claras, pois o que se deseja, é 
disponibilidade. Porém, considerando que a integração exista, o resultado será disponibilidade a baixo 
custo, tendo como consequência o atendimento de duas das variáveis de decisão de compra dos clientes 
(principalmente os clientes da classe C e D). 

 
3. Qual a importância de uma cadeia de suprimentos integrada, na ótica dos 

participantes desta cadeia? 
 

Resposta: A importância está na possibilidade de sincronizar toda a cadeia, em busca de minimizar 
estoques e otimizar processos. Com a sincronização, é possível fazer uma cadeia lean, ou seja, enxuta, 
com o mínimo de estoque, sem, no entanto, faltar disponibilidade. A falta de sincronia na cadeia de 
suprimentos poderá acarretar no  efeito chicote, o que gerará ociosidade em alguns atores da cadeia e 
falta em outros. 

 
4. O que é efeito chicote? 
 
Resposta: Deve ser entendido com a distorção entre esses processos produtivos e distributivos ao longo 
da cadeia de suprimentos, no qual os pedidos realizados aos fornecedores, em geral são maiores ou 
menores do que a quantidade de demanada, pois devido a falta de controle de giro, a variância das 
solicitações são diferente da variância das vendas para o comprador. O efeito produz impacto negativo 
para a regularidade e a estabilidade dos pedidos recebidos em uma cadeia de abastecimento. A variação 
do erro na gestão de estoque tende a aumenta à medida que se avança a montante na cadeia de 
suprimentos. 
 
5. Qual a sua principal causa? 

 
Resposta: A principal causa está ligado diretamente na falta de sincronia entre a quantidade 
demandada e a disponibilizada. Hora se tem mais do que o necessário e em outros momentos, o nível 
de serviço é menor, gerando erros na percepção do varejista, de qual o volume exato para atender às 
necessidades do consumidor. O problema pode-se ocorrer, por exemplo, no lançamento de um novo 
produto, onde, por estar na fase introdutória, não há percepção real do volume a ser demandado, 
portanto ao estimar, para mais ou para menos, que a quantidade demandada, haverá ruptura na 
cadeia, ou solicitando a mais ou a menos que o necessário para atender a demanda real. A falta de 
sincronia devido a fala de integração pode, por sua vez, gerar erros no dimensionamento do Lead Time, 
o que também pode causar o efeito chicote. Ao se pedir, e o prazo de entrega, seja mais dilatado do que 
o dimensionado, produto, quando chegar ao mercado, o mesmo, possivelmente estará saturado. 

 
6. Como uma cadeia de suprimentos, pouco estruturada, pode aumentar o risco de 

obsolescência?  
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Resposta: A falta de sincronia na cadeia de suprimentos pode gerar o efeito chicote, com ondas 
totalmente assíncronas na cadeia, gerando estoque em diversos pontos, podendo gerar imobilização de 
capital de estoques parados, ou seja, custo de oportunidade. Porém esta falta de sincronia, poderá 
permitir ao concorrente reagir ao mercado com um produto mais sofisticado, atendendo à demanda 
reprimida, tornando os produtos da cadeia assíncrona obsoleto. 

 
7. Qual o principal problema a ser controlado, quando mais próximo se chega á 

jusante na cadeia de suprimentos? 
 
Resposta: Controle da Logística de Distribuição, pois a falta dele gera o baixo nível de serviço 
logístico, que terá como consequência a perda de vendas e aumento de estoque. 

 
8. Qual o problema de se capilarizar uma carga? 

 
Resposta: Aumento do custo de transporte, quanto mais capilaridade, mais se aumenta os gastos 
com o transporte, pois os modais passam a ser menores e as cargas mais fracionadas, tornando mais 
complexa e cara a logística. Até o distribuidor temos pouca capilaridade, do distribuidor para o varejo, 
aumenta-se muito a capilaridade. Quanto mais profunda é a cadeia, mais capilar será a mesma e mais 
cara e complexa ela irá se tornar. 
 
9. Porque é necessário capilarizar as cargas? 

 
Resposta: Para atender todos os varejos e consumidores e ter um alto nível de serviço no PDV. 
 
10.  O que o cliente espera de um varejo, na visão de um gestor de logística? 

 
Resposta: Alto nível de serviço, atendimento na hora, produto pronta entrega e preço acessível. 

 
 
 

Apêndice 4: Resposta dos Exercícios da seção 5 
 

1. O que leva uma organização ao sucesso, quando se formula um posicionamento 
estratégico para atender clientes de classes C e D, na ótica da logística? 
 

Resposta: O sucesso de uma organização se dá, necessariamente, pela integração entre seus 
departamentos, comunicação, procedimentos, processos e principalmente no direcionamento de todos para 
a mesma estratégia. Porém para que se alcance o sucesso junto a estas classes sociais, é necessário que se 
atenda às expectativas destes clientes. Um principais direcionamento dos mesmos, considerando às 
demanda reprimida, seria comprar no momento que fosse a loja, ou seja, garantia de altíssimo nível de 
serviço. Para isto, toda a empresa precisa estar ciente das complexidades logísticas e estratégicas que 
implicam tal procedimento. Um dos pontos cruciais seria montar uma estrutura de marketing para 
garantir o aumento do share of mind, porém ter a associação desta comunicação com a disponibilidade 
do produto. Os departamentos de produção buscariam a redução dos custos, o que atenderia as 
premissas de decisão dos consumidores, ou seja, Alto Níve l  de Servi ço ,  Share o f  Mind e 
Preço .  
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2. Qual a atividade logística mais importante para os segmentos abordados na 
pergunta 1? 
 

Resposta: É necessário fazer associação entre a elasticidade de demanda X atividade logística, 
portanto as atividades logísticas ideais estão relacionadas no quadro abaixo: 
 

Categoria 
Elasticidade de Demanda Atividade 

Logística Marca Produto 

Commoditie Elástico Inelástico Estoque 

W* Elástico Elástico Transporte 

Grife Inelástico Elástico N/D 

W* – são diversos produtos,  como, l inha branca,  e l e troe l e trônico ,  e l e trônico ,  
e l e trodomést i co ,  e t c  
N/D – não definido 

 
3. Qual aderência do público do topo da pirâmide com as três variáveis de decisão de 

compras? 
 

Resposta: Alto nível de serviço: baixa importância por que não tem a necessidade de se ter o produto 
na hora. 
Share of Mind: Altíssima importância, por que mostra a marca o poder a força e o desejo de se ter alg. 
Preço: Baixíssima importância, por que já sabe o que se quer comprar e não tem a necessidade de 
procura por preço. 

 
4. Quais as variáveis de decisão de compra, que impactam a escolha do público do 

topo da pirâmide? 
 

Resposta:  
A sequenc ia mais lóg i ca para es ta c lasse  sóc ia (Classe  A), para es ta c lasse  ser ia :  

i. Share o f  Mind: Altíssima importância, por que irá decidir a decisão final de compra 
do produto, pois as pessoas desta classe dão grande importância à marca. 

ii. Alto níve l  de serv i ço :  Média importância, porque em geral, esta classe de pessoas 
tem produtos substituído em suas casas, não impactando em sua qualidade de vida a 
falta deste produto 

i i i . Preço :  Baixíssima importância, pois o preço não impacta na decisão de compra, ou 
impacta pouco. 

 
 

5. Por que o nível de serviço logístico é importante, para empresas que atendem as 
classes na base da pirâmide? 

 
Resposta: Pessoas desta classe social, tem necessidade de comprar os produtos e levarem o mesmo 
para casa, no ato da compra, e não tendo produto a disposição no ato de compra tende-se a perda de 
vendas. Este procedimento está associado à demanda reprimida existente, devido a restrição de renda 
existente antes de ocorrer a mobilidade social. 
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6. O risco de ocorrer custo de oportunidade tende a ser maior na base ou no topo da 
pirâmide? 

 
Resposta: No topo da pirâmide, pois no momento que os produtos são direcionado a esta classe, os 
mesmos estão na introdução, quando avaliado o ciclo de vida. Se analisado na matriz BCG (Boston 
Consulting Group), ele é interrogação, ou seja, existe dificuldades de avaliar o giro de estoque, portanto 
gerando riscos de dimensionar um giro mais lento do que o estimado, o que imobilizar capital em 
estoque parado. 

 
7. O dimensionamento do giro de estoque também afeta o risco de ocorrer o custo de 

oportunidade? 
 

Resposta: Dependendo do tipo de produto e a classe que o mesmo irá atingir, pode-se ter o risco de 
estoque. Produtos que atendem as classes A e B, em geral terão mais dificuldade de determinar com 
precisão o giro de estoque, portanto existe alto risco de haver custo de oportunidade. Para as classes C e 
D, os giros são mais fáceis de determinar, pois os produtos já estão na maturidade, ou seja, com 
aderência junto ao seu público. 

 
8. O alto mix de produto é adequado ao publico da base da pirâmide, porém isto 

tende a gerar algum problema na gestão logística? Explique sua resposta. 
 

Resposta: Para atender a classe de baixo da pirâmide temos que ter um alto nível de serviço, esses 
produtos tem alto giro no mercado consumidor aumentando a capilaridade dos produtos a serem 
entregues em diversas lojas e aumentando a complexidade da logística de distribuição. Toda a cadeia de 
suprimentos terá que ser envolvida, pois a integração da mesma significa o sucesso na garantia do 
produto para o cliente no momento da compra. Portanto, se o mix de produto for alto, haverá um 
aumento na complexidade em todos os processos descrito acima. 

 
 

Apêndice 5: Resposta dos Exercícios da seção 6 
 
 

1. Descreva as vantagens e desvantagens, em relação à logística, de se trabalhar com 
alto nível de serviço, grande mix de produtos e frequência na inovação. 

 
Resposta:  
Vantagens :  

• Alto níve l  de  serv i ço :  o alto nível de serviço irá garantir o giro esperado, o que permitirá 
que seja possível a sincronização da cadeia de suprimentos, reduzindo o risco de haver efeito 
chicote. 

• Alto Mix: o alto mix irá, hipoteticamente, garantir produtos em diversas fases do ciclo de 
vida, o que permitirá melhor dimensionamento de modais e estoques, pois com diversas fases, é 
possível ter produtos que irão otimizar modais e estoques, e também haverão produtos com 
altas margens que irá ajudar a subsidiar custos, tanto de transporte quanto de estoque. 

• Frequência de Inovação :  A frequência de inovação pode gerar o mix adequado para se 
obter diversos produtos, escalonados em relação à sua posição de seu ciclo de vida. Portanto, as 
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vantagens descritas com o Mix de Produtos, está diretamente ligado às vantagens em relação à 
inovação. 

 
Desvantagens :  

• Alto níve l  de serv i ço :  o alto nível de serviço irá exigir da logística precisão e mitigação de 
erros, sejam de dimensionamento errado de giro, que pode resultar em geração de riscos, seja de 
dimensionamento errado de atributo logístico ou ainda de falta de sincronização da cadeia. 
Manter Alto Nível de Serviço com baixo custo requer precisão. 

• Alto Mix: o alto mix irá criar maior necessidade de fracionamento dos produtos, o que 
poderá aumentar bastante a complexidade dos processos de distribuição. Quanto maior o mix, 
maior a necessidade de fracionamento, triagem dos produtos e gestão de risco. 

• Frequência de Inovação :  A frequente inovação torna a gestão mais complexa, pois 
necessita-se mapear frequentemente o grau de maturidade do produto, redimensionando assim, 
constantemente o atributo logístico, assim como todos os processos pertinentes à distribuição e 
posicionamento dos mesmos. 

 
2. Por que adotar produção empurrada, quando os produtos já estão mais maduros? 

 
Resposta: Por que o produto, que já foi lançado no mercado a algum tempo, já possui aderência na 
mente do consumidor, ou seja, já atingiu às classes C e D, melhorando a previsibilidade de giro. Neste 
segmento, o valor mais importante para a decisão é o ALTO NÍVEL DE SERVIÇO. A falta de 
previsibilidade vem quando há pouco SHARE OF MIND, no qual em um produto maduro, 
hipoteticamente já é alto. 

 
3. Por que adotar produção puxada, quando os produtos acabaram de ser lançados? 

 
Resposta: Como o produto ainda não possui Share of Mind, não se tem garantias que o mesmo terá 
demanda, portanto não se conhece com precisão qual seria o seu giro. Nesta situação há grande 
possibilidade de haver riscos de Custo de Oportunidade e de Obsolescência. 

 
4. Para produtos de BAIXA elasticidade o ideal é adotar produção puxada ou 

empurrada? Por que? 
 

Resposta: Produção empurrada. Por que com a baixa elasticidade os produtos são da classe de 
commodities, portanto o atributo logístico ideal é o ALTO NÍVEL DE SERVIÇO. 

 
 

5. Para produtos de ALTA elasticidade o ideal é adotar produção puxada ou 
empurrada? Por que? 

 
Resposta: Produção puxada, independente se a marca é elástica ou inelástica. Produtos e marcas 
com demandas elásticas, podem ter variação em suas quantidades demandadas com alguma variação no 
preço ou renda, gerando grande probabilidade de gerar riscos, porém se a marca for inelástica, o produto 
passa a ser uma grife, portanto não havendo variação de demanda, porém o nível de serviço é irrelevante 
para o cliente. 

 
6. Quais as vantagens e desvantagens da produção ou estoque PUXADO? 
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Resposta: 
Vantagem no estoque e produção puxadas, é que se mantem estoques baixos  em toda a cadeia, 
reduzindo assim riscos. Caso a cadeia seja integrada, o nível de serviço poderá ainda ser alto. 
 
Desvantagem estoque e produção puxadas, será o baixo nível que poderá ocorrer, caso não haja 
integração da cadeia. 

 
7. Quais as vantagens e desvantagens da produção ou estoque EMPURRADO? 

 
Resposta: 
Vantagens de estoque e produção empurradas é o alto nível de serviço. 

 
Desvantagens de estoque e produção empurradas, são as possibilidade de gerar riscos de obsolescência e 
de haver custos de oportunidades. 

 
 

Apêndice 6: Resposta dos Exercícios da seção 7 
 
 

1. O tipo de produção (empurrado ou puxado) pode variar de acordo com as fases 
ciclo de vida do produto? Justifique sua resposta. 

 
Reposta: Sim, na introdução começa-se com a produção puxada porque o produto ainda está em fase 
de lançamento no mercado consumidor e não havendo previsibilidade da quantidade a ser demandada. 
Na fase de crescimento e maturidade pode-se fazer a produção empurrada por que o produto já tem 
uma demanda definida e consegue-se ter previsão da quantidade demanda possibilitando um maior 
controle de estoque. 

 
2. Qual etapa do ciclo de vida, há a maior tendência de haver custo de oportunidade? 

Justifique sua resposta. 
 

Reposta: Na fase de crescimento ou fase de interrogação (caso seja analisada a matriz BCG) do 
produto, por ser um produto inovador e não haver previsibilidade e demanda. 

 
3. Qual etapa do ciclo de vida, há a maior tendência de haver risco de obsolescência? 

Justifique sua resposta. 
 

Reposta: Na fase de introdução, pois produto ainda não tem aderência de mercado, ou seja, não há 
share of mind, portanto há a possibilidade do mesmo não ser aceito no mercado corre o risco de tornar-
se obsoleto prematuramente. Exemplo: n-Gage da empresa Nokia (http://en.wikipedia.org/wiki/N-
Gage_(device)). 

 
4. Em qual etapa do ciclo de vida será necessário o maior Nível de Serviço Logístico? 

 
Resposta: Na fase de maturidade ou vaca leiteira (matriz BCG), porque o produto já é conhecido 
no mercado, com alto share fo mind., e com a quantidade demandada definida. Nesta fase já ha 
possibilidade de existirem vários concorrentes, portanto o alto nível de serviço é necessário. Na falta de 
alto serviço, pode-se abrir espaço para o consumidor migrar para o produto concorrente. 
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5. A vaca leiteira pode ser considerada uma etapa crítica, por que? 
 

Resposta: Sim, por que nesse quadrante a gerações de caixa é alta, devido à alta escala de vendas, 
porém o produto, já maduro sendo necessário alto nível e serviço. O produto tende ainda a começar a 
perder venda, pois o crescimento do mercado, passa a ser baixo e com a possibilidade da entrada de 
diversos novos concorrentes. 
 
6. Qual a criticidade da etapa de introdução de um produto no mercado?  

 
Resposta: Muito alta, porque não se sabe se o produto irá convergir no mercado, como toda a 
inovação, não sendo possível garantir se o mesmo ira ou não ter sucesso. O excesso de estoque nesse 
momento significa um risco, pois a não convergência se traduz em perdas financeiras. 

 
7. Como deve-se comportar a logística em cada etapa do ciclo de vida? 
 
Resposta:  
Introdução – Alto investimento em pesquisa e desenvolvimento, produção, divulgação, treinamento dos 
canais envolvidos com a venda e constituição de estoque, buscando oferecer o mínimo de disponibilidade. 
Baixos estoques e uso de estoques puxados. Atributo logístico: frequência de transporte. 
 
Estrela – Manutenção dos preços elevados, controle de estoque baixo e médio nível de serviço. Baixos 
estoques e uso de estoques puxados. Atributo logístico: frequência de transporte (1/2) e estoques (1/2). 
 
Maturidade – Ajuste do preço do produto, alto nível de controle de estoque e alto nível de serviço. 
 
Declínio – alto nível de controle do estoque garantindo que não fique com estoque parado quando o 
produto sair do mercado. 
 
 

Apêndice 7: Resposta dos Exercícios da seção 8 
 
 
1. Quando uma empresa está mais estruturada, em relação ao lançamento de diversos 

produtos? Faça uma análise em relação de como deveriam ser os ciclos de vida dos 
produtos. Justifique sua resposta. 

 
Resposta:  
Ciclo de vida dos produtos de grife,  são ciclos de vida muito longos, por ser produtos exclusivos. O 
cliente o deseja tem “tolerância” de esperar pelo produto que será único. 
Ciclo de vida dos produtos marcas inovadoras, são ciclos de vidas curto, por ser produtos que devem 
estar sempre substituídos por um mais evoluído, possuindo estoques medianos. Os clientes tem pressa, 
por comprar estes produtos e esperam encontrar os mesmo no ato da compra. Há necessidade de 
inovação continua, porém há sempre o risco de OBSOLESCÊNCIA. 
Ciclo de vida dos produtos commodities, os produtos commodities o cliente é intolerante a falta do 
produto, esses são produtos necessários para o cliente, por se tratarem de bens de consumo. Não é 
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exigido inovação para estes produtos. Seus ciclos de vida são indeterminados. Como não há risco de 
inovação para esse tipo de produto, não há ocorrência de risco de obsolescência. 

 
2. Por que escalonar ciclos de vidas é fundamental para uma organização? 

 
Resposta: Quando a empresa lança um produto e o mesmo está em fase de maturidade, ao ganhar 
maior quantidade demandada, a alta receita irá gerar o fluxo de caixa necessário para manter os 
custos fixos da empresa. Esta receita permite o financiamento da operação da organização, mantendo-a 
saudável financeiramente. Neste período, a empresa precisa ter em andamento, a preparação do 
lançamento de um novo produto. Este produto irá suceder o que está naquele momento na introdução. 
Os produtos que estão na introdução, passa a movimentar-se para crescimento e o que está em 
crescimento, irá suceder o que está na maturidade. Este ciclo contínuo permitirá a empresa ter produtos 
em todos os pontos do ciclo de vida, mantendo sempre as receitas em um volume contínuo, permitindo a 
manutenção a empresa lançar inovações continuamente. 
 
 
3. Faça uma análise de como deveriam ser os ciclos de vidas de produtos com baixa e 

alta elasticidade. 
 
Resposta: Produtos de alta elasticidade de demanda: produto com curto ciclo de vida no mercado 
consumidor, não tendo a necessidade de inovação e com preços  altos, para consumo da parte de cima da 
pirâmide, classes A e B. 
Produtos com baixa elasticidade de demanda: produto com baixíssima possibilidade de inovando, por 
serem, em geral commodities e bens de consumo. Possui vários concorrente, alto nível de serviço, 
baixíssimo risco de obsolescência, ciclo de vida muito longo. 
 


