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Tendências na Logística e no Supply Chain  

• Buscar rentabilidade e geração de caixa; 

  

• Buscar redução da complexidade, aumentar eficiência e 

produtividade e, como consequência, reduzir custos; 

 

• Buscar total colaboração entre os “stakeholders”; 

 

• Realizar planejamento estratégico conjunto entre operadores 

e usuários da logística. Entre contratados e contratantes;  

 

• Manter conceito colaborativo nas operações logísticas, no 

qual a relação “ganha-ganha” passa a ser postura rotineira; 

Planejamento Estratégico na Logística 

Fonte: “Novidades e tendências da logística foram apresentadas no XXII Fórum Internacional de Supply 

Chain, realizado pelo ILOS” – Paulo Roberto Guedes – Portal Guia do TRC de 11/1/16. 
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Tendências na Logística e no Supply Chain  

Planejamento Estratégico na Logística 

• Desenvolver, capacitar e reter talentos e identificar futuros 

líderes; 

 

• Inovar e incrementar a Tecnologia da Informação para atuar 

juntamente com o cliente e admitir que a utilização de 

ferramentas de otimização é inevitável; 

 

• Focar melhoria contínua dos processos operacionais, 

aperfeiçoar instrumentos de trabalho e incrementar a 

realização de inventários; 

 

• Implantar gestão por demanda e integrar o desenho logístico 

ao S&OP e às operações logísticas; 

Fonte: “Novidades e tendências da logística foram apresentadas no XXII Fórum Internacional de Supply 

Chain, realizado pelo ILOS” – Paulo Roberto Guedes – Portal Guia do TRC de 11/1/16. 
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Tendências na Logística e no Supply Chain  

Planejamento Estratégico na Logística 

• Implantar SLAs e KPIs compatíveis, alinhados aos objetivos 

da empresa e sempre como mecanismos de gestão; 

 

• Buscar, sempre que possível, a multimodalidade, como forma 

de reduzir custos de transporte e obter ganhos de 

produtividade; 

 

• Cuidar permanentemente da Qualidade, da Segurança, da 

Saúde e do Meio Ambiente; e 

 

• Alcançar sustentabilidade, substituindo matriz energética 

fóssil por energia renovável. Reduzir emissão de Gases de 

Efeito Estufa (GEE). 

Fonte: “Novidades e tendências da logística foram apresentadas no XXII Fórum Internacional de Supply 

Chain, realizado pelo ILOS” – Paulo Roberto Guedes – Portal Guia do TRC de 11/1/16. 
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Missões do moderno Operador Logístico 

Planejamento Estratégico na Logística 

• Planejamento e operação de todas ou parte das atividades 

logísticas com o objetivo final de servir no tempo e qualidade 

o cliente do cliente contratante do OL (end to end). 

 

 

• Gerenciamento e Controle do desempenho, qualidade e 

resultados financeiros. Selecionar, implementar e controlar 

os indicadores operacionais de desempenho (KPIs). 

 

• Contratação, administração e gestão dos subcontratados. 

Fonte: “Passado, presente e futuro do OL” – Douglas Tacla, Rui C. Botter e Suzi Suyama – Revista Mundo 

Logística nº 55, de novembro/dezembro de 2016. 
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Habilidades Importância
Comunicação 4,56

Solução de Problemas 4,55

Aprendizado 4,45

Análise 4,39

Tomada de Decisão 4,36

Trabalho em Equipe 4,35

Capacidade de Lidar com Pressão 4,31

Liderança 4,26

Relacionamento 4,24

Leitura dos Grandes Cenários 4,23

HABILIDADES DESEJADAS PARA O 

PROFISSIONAL DE SCM

Pesquisa  rea l izada pela  Auburn Univers i ty/EUA e a  Centra l  

Michigan State/EUA - CSCMP 2014.

Escala:Muito alta = 5; Muito baixa = 1.

Planejamento Estratégico na Logística 

Habilidades exigidas do profissional de Logística e 

no Supply Chain  
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Planejamento Estratégico na Logística 

Habilidades do profissional de Logística por nível 

hierárquico 
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  Problemas nas organizações, quando não há 

Planejamento Estratégico 

 

1. Inconsistência entre objetivos e resultados, 

2. Distanciamento entre metas e ações, 

3. Objetivos diferente entre as diversas áreas, 

4. Demasiada ênfase nas análises econômica e financeira, 

5. Demasiada preocupação com o quê já ocorreu, 

6. Pouca importância com o médio e longo prazos, 

7. Objetivos e metas, não passam de “desejos”.                                          

Planejamento Estratégico na Logística 
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Dinâmica 

Almejada 

Estratégias e 
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Atual 
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Tendencial 
Tendência / Inércia 

Planejamento Estratégico na Logística 

Caminhos possíveis 
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Dinâmica 

Almejada 

Mobilização 

Consenso 

Ação 

Caminho para uma Dinâmica 

Almejada 

Planejamento Estratégico na Logística 
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Planejamento Estratégico é um conjunto de planos de ações que 
buscam atingir Metas e Objetivos estabelecidos pela Alta 

Administração da Empresa. 
Autor desconhecido 

Planejamento Estratégico na Logística 

Planejamento Estratégico é o processo de identificação das 

 metas de longo prazo de uma entidade (onde queremos estar) e os 

 passos necessários para atingir essas metas (como chegar lá). 
Cooper M.C., Innis D.E. e Dickson P. “Planejamento Estratégico na Logística” - 1992 
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Simplificadamente 

Onde 

Estamos 

Como Fazer ? Onde 

queremos 

estar 

Planejamento Estratégico na Logística 
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  Planejamentos estratégicos, inclusive os de 

logística, precisam ter constante 

acompanhamento e avaliação de desempenho e 

resultados, como forma de se propiciar 

alterações e correções de rumo quando forem 

necessárias. 

Planejamento Estratégico na Logística 

24 



RIPRAN CONSULTORIA EMPRESARIAL 

Ao planejar, “stakeholders” precisam ser conhecidos e considerados  

Planejamento Estratégico na Logística 
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     Assim como as limitações estabelecidas pelos  
diversos ambientes e cenários elaborados 

26 

Planejamento Estratégico na Logística 

Ambientes externos:  

• Político e Legal 

• Sociológico (situação e tendências demográficas, ética do 

trabalho e valores pessoais, valores culturais) 

• Econômico (economias nacional e internacional, segmento 

econômico) 

• Mercado e Competição (concorrentes, fornecedores e clientes) 

• Tecnológico (inovação, processo de transferência da inovação). 

 

Ambientes internos:  

• Financeiro,  

• Físico,  

• Humano 

• Tecnológico. 
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Planejamento Estratégico na Logística 

Modelo para elaboração de Planejamento Estratégico 

Reavaliação, Premiação ou Correção    

Reavaliação, Premiação ou Correção   

Reavaliação, Premiação ou Correção   
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Planejamento Estratégico na Logística 

William Edwards Deming (1900 / 1993), nascido nos EUA, foi estatístico, professor 

universitário, autor, palestrante e consultor. Foi conhecido pela melhoria dos processos 

produtivos nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, bem como por seus 

trabalhos no Japão, onde ensinou altos executivos como melhorar projeto, qualidade de 

produto, teste e vendas. 

“Não se gerencia o que não se mede, não se 

mede o que não se define, não se define o 

que não se entende, não há sucesso no que 

não se gerencia” 

RIPRAN CONSULTORIA EMPRESARIAL 34 



RIPRAN CONSULTORIA EMPRESARIAL 35 

Planejamento Estratégico na Logística 

Dados, Informação e Conhecimento 

Dados: consumo de combustível e quilometragem rodada. 

 

Informação: número encontrado pela divisão do total de 

consumo de combustível de um período (em litros), pela 

quilometragem rodada no mesmo período (em km). Isto pode 

ser uma medida de avaliação de performance. 

 

Conhecimento: análise – por um período de tempo 

significativo - das diversas informações encontradas, separadas 

em função da sazonalidade, do tipo de equipamento, do ano 

de fabricação, das diferentes regiões (urbano e rodoviário), 

dos diferentes serviços (coleta, distribuição, interfábrica e 

outros) e, até, pelas características dos motoristas.  
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Planejamento Estratégico na Logística 

Indicador de Desempenho 

É Informação quantitativa ou qualitativa que expressa o desempenho 

de um processo, em termos de eficiência, eficácia ou nível de 

satisfação, que 

 

 
• Permite que se acompanhe a sua evolução ao longo do tempo e se façam 

comparações com outras organizações e/ou mercados,   

 

• Ajuda na avaliação da evolução da organização, na tomada de decisões e 

na revisão e no monitoramento do Planejamento Estratégico, 

 

• Envia sinais para toda a organização sobre quais atividades merecem 

atenção permanente. 
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Planejamento Estratégico na Logística 

Indicador de Desempenho 

• Medir só o que é importante e que, de fato, avalie 

corretamente os resultados realizados. 

 

• Estabelecer indicadores que possam ser medidos e 

monitorados constantemente.  

 

• Envolver todos os colaboradores na concepção e na 

implementação dos indicadores de desempenho. 
     (A organização, como um todo, inclusive clientes e fornecedores, 

     devem compreender totalmente os indicadores estabelecidos e, 

     principalmente, aceitos). 
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Planejamento Estratégico na Logística 

    Indicador de Desempenho deve incorporar a visão 
estratégica da organização 

Níveis  

de  

Decisão 
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Planejamento Estratégico na Logística 

Indicador de Desempenho pode ser ¹ 

• Estratégico: relativo à organização como um todo e à consecução 

de seus objetivos 

 

• De Qualidade: relativo à satisfação do cliente (indicador de 

eficácia) 

 

• De Capacidade: relativo à capacidade de resposta dos processos 

produtivos instalados (excelência de processos) 

 

• De Produtividade: mede a proporção de recursos utilizados com 

relação ao produto ou serviço obtido (indicador de eficiência) 

(1) Portal da Administração 
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Planejamento Estratégico na Logística 

Indicador de Desempenho 

Importante é que os indicadores criados permitam comparar com: 

 

o Passado (série histórica); 

 

o Referencial e Padrões de desempenho; 

 

o Compromissos assumidos (inclusive com os “stakeholders”); 

 

o Metas de desempenho. 
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Planejamento Estratégico na Logística 

Algumas variáveis logísticas que precisam  
ser medidas ¹ 

• Eficiência na prestação de serviços: tempo de ciclo de 

pedido (total e para cada componente do ciclo); taxa de eficiência (pedido x 

entrega); capacidade de resposta às exigências do cliente; habilidade em ajustar 

quantidades de pedido; habilidade em lidar com mudanças, inclusive no prazo de 

entrega; habilidade em interagir com cronograma de produção; habilidade em 

substituir ou deixar pendentes os itens de linha. 

 

• Eficiência nos custos logísticos: transporte, armazenagem, 

administração de inventário, planejamento e programação de produção, compras, 

entrada e processamento de pedido. 

 

• Utilização de ativos: estoques, instalações para armazenagem e frota 

(1) “Administração Estratégica da Logística” – Douglas M. Lambert, James R. Stock e J. Geraldo Vantine – 

1998 – Livro Editado pela Vantine Consultoria e Armazéns Gerais Colúmbia. 
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Planejamento Estratégico na Logística 

Exemplos de indicadores logísticos ¹ 

(1) “Indicadores de Desempenho em Logística” – Marco A. Oliveira Neves, Diretor da Tigerlog Consultoria 

em Logística – Revista Mundo Logística nº12, de setembro e outubro de 2.009. 

• Índices de Nível de Serviço: pedido perfeito, coletas e 

entregas realizadas no prazo, atendimento do pedido. 

 

• Índices de Custo: custo do transporte como % da receita, custo com 

não conformidades, frete orçado x frete real, custo das devoluções como % do 

CMV, custo de armazenagem como % da receita, variação do INCT com 

relação ao aumento de freto obtido, custo de manutenção do estoque como % 

do valor do estoque. 

 

• Índices de Processamento: capacidade de recebimento com 

relação ao real, capacidade de expedição com relação ao real, capacidades 

de recebimento + expedição com relação ao real.  
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Planejamento Estratégico na Logística 

Exemplos de indicadores logísticos ¹ 

(1) “Indicadores de Desempenho em Logística” – Marco A. Oliveira Neves, Diretor da Tigerlog Consultoria 

em Logística – Revista Mundo Logística nº12, de setembro e outubro de 2.009. 

Índices de Conformidade de Processo: avarias em 

transporte (com relação ao valor das mercadorias transportadas), 

utilização da capacidade de carga do caminhão, tempo nas docas 

de carregamento e descarregamento, acuracidade na emissão do 

CRTC, tempo do ciclo de logística reversa, acuracidade de 

inventário, tempo do ciclo do pedido, produtividade da MO, 

acuracidade no endereçamento, utilização da capacidade de 

estocagem, toneladas, etc), tempo de cobertura do estoque, giro do 

estoque, balanceamento do estoque segundo a curva ABC de 

produtos, ou dos itens de baixo giro ou obsoletos. 
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Planejamento Estratégico na Logística 

Exemplos de indicadores logísticos ¹ 

(1) “Operadores Logísticos – Resultado do Diligence Operacional” – Trabalho elaborado pela Accenture, em Abril de 

2008, quando da constituição da empresa Veloce Logística S.A., a pedido do Fundo Pátria de Investimentos. 
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Planejamento Estratégico na Logística 
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