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RESUMO  

O objetivo do artigo foi compreender a logística integrada na cadeia de suprimentos 
e sua distribuição, portanto o artigo irá mostrar a importância da logística dentro das 
organizações empresariais de hoje. Nota-se que ela transforma uma empresa 
pequena em uma grande organização, tendo fins lucrativos. No entanto sabe-se que 
uma organização de grande ou pequeno porte sem uma gestão qualificada, não terá 
bons resultados. A logística tem vários mecanismos contribuintes para toda massa 
integrada no processo, desde seu início ao seu término. É possível identificar que 
uma das suas características é a qualidade, usada como ferramenta para atender 
seus clientes da melhor forma e com um baixo custo. O conceito da logística tem 
muitos significados, um deles é ser responsável pela distribuição e armazenagem da 
matéria prima. A cadeia de suprimentos é muito ampla e tem quase o mesmo 
significado que o da logística, porém não é o mesmo, o da cadeia de suprimentos é 
fazer a ligação entre o mercado e a rede de distribuição. O planejamento na cadeia 
de suprimentos é de certa forma essencial, pois inclui decisões sobre quais 
mercados deverão ser supridos. As decisões tomadas pensando-se ao longo prazo 
(questão de anos) e sua alteração repentina são muitas caras. Ter uma gestão a fim 
de gerenciar a qualidade dentro da cadeia de suprimentos diminui despesas 
desnecessário tais como: perda dos produtos, implicações no processo, perda de 
matéria prima entre outros gastos que poderão ser evitados.  
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INTRODUÇÃO  

A logística dentro da cadeia de suprimentos, é um ponto muito importante 

dentro dos negócios, hoje é uma ferramenta que coloca empresas a frente de seus 

concorrentes diante do mercado global. O reconhecimento é imprescindível dentre a 

importância de sua estratégia através da sua aplicação e desenvolvimento no meio 

empresarial e acadêmico onde a capacidade de evolução é constante no dia a dia 

do trabalho. 

No entanto sabe-se que uma organização de grande ou pequeno porte 

sem uma gestão qualificada, acarretará no desastre financeiro da mesma. Por isso 

os problemas financeiros ou até mesmo os logísticos devem passar por um controle 

rigoroso e uma boa administração. 

A organização dentro da logística procura ser gerenciada 

estrategicamente, baseada na aquisição, movimentação e no armazenamento de 

produtos e controle de estoque e qualquer fluxo de informação associado, através 

do qual a organização e seu canal de distribuição são canalizados de forma tal que a 

rentabilidade presente e futura da empresa é maximizada em torno do custo e 

efetividade, sem essa etapa dentro da instituição nada seria lucrativo e organizado. 

Portanto o presente artigo irá mostrar a organização da logística à maneira 

com que ela transforma uma simples empresa em um grande fim lucrativo através 

de sua organização, pequenos pontos que são avaliados ao todo dentro do controle 

de estoque, que através da organização irá ou não render a distribuição de 

produção.  

Até chegar a seu devido destino, nota-se que isso vale a pena para 

mostrar a grande imensidão de como é magnífico se informar sobre os processos 

para ser um bom administrador, nem que seja do início de uma pequena empresa 

para no final conseguir transformar ela em uma multinacional igual temos diversos 

exemplos, é através da integração logística, do controle de estoque e de uma boa 

distribuição que você conseguirá provar a diferença de uma empresa para outra, a 

organização faz toda a diferença. 



 

 
 

 
 

Diante desses fatores, programar práticas eficazes de gestão da qualidade 

em cadeias de suprimentos tanto a montante e a jusante, proporciona inúmeras 

vantagens competitivas para esta cadeia, uma vez que, auxilia na produtividade, 

reduz custos, aumenta a satisfação dos clientes e a participação no mercado 

(TAN,1999, et al). 

A logística em seu território aborda vários mecanismos contribuintes para 

toda uma massa integrada de processos, desde seu início ao seu término. Busca 

ferramentas necessárias para seu funcionamento englobando o começo que é a 

produção e separação da matéria-prima, processo de higienização e estocagem.  

Foi possível identificar que seu processo acontece de forma extremamente 

rigorosa. A logística em si e a qualidade são duas ferramentas sob condições 

desafiadoras. “A dificuldade de se obter uma logística com defeito zero é aumentada 

pelo fato de que as operações logísticas normalmente são realizadas ao longo de 

uma ampla área geográfica durante todas as horas do dia, da noite e sem 

supervisão direta”. (BOWERSOX, 2000, p.281.) 

Portanto o objetivo especificamente é tratar a importância da gestão da 

logística e do estoque dentro da cadeia de suprimentos, de tal forma que a 

organização não fique a mercê de problemas que possam ocorrer futuramente. 

Evitando assim que ela seja pega de surpresas com eventuais acontecimentos 

indesejados. 

A logística dentro da cadeia de suprimentos, é um ponto muito importante 

dentro dos negócios, hoje é uma ferramenta que coloca empresas a frente de seus 

concorrentes diante do mercado global. O reconhecimento é imprescindível dentre a 

importância de sua estratégia através da sua aplicação e desenvolvimento no meio 

empresarial e acadêmico onde a capacidade de evolução é constante no dia a dia 

do trabalho. 

No entanto sabe-se que uma organização de grande ou pequeno porte sem 

uma gestão qualificada, acarretará no desastre financeiro da mesma. Por isso os 

problemas financeiros ou até mesmo os logísticos devem passar por um controle 

rigoroso e uma boa administração. 

A organização dentro da logística procura ser gerenciada estrategicamente, 

baseada na aquisição, movimentação e no armazenamento de produtos e controle 

de estoque e qualquer fluxo de informação associado, através do qual a organização 



 

 
 

 
 

e seu canal de distribuição são canalizados de forma tal que a rentabilidade 

presente e futura da empresa é maximizada em torno do custo e efetividade, sem 

essa etapa dentro da instituição nada seria lucrativo e organizado. 

Portanto o presente artigo irá mostrar a organização da logística à maneira 

com que ela transforma uma simples empresa em um grande fim lucrativo através 

de sua organização, pequenos pontos que são avaliados ao todo dentro do controle 

de estoque, que através da organização irá ou não render a distribuição de 

produção.  

Até chegar a seu devido destino, nota-se que isso vale a pena para mostrar 

a grande imensidão de como é magnífico se informar sobre os processos para ser 

um bom administrador, nem que seja do início de uma pequena empresa para no 

final conseguir transformar ela em uma multinacional igual temos diversos exemplos, 

é através da integração logística, do controle de estoque e de uma boa distribuição 

que você conseguirá provar a diferença de uma empresa para outra, a organização 

faz toda a diferença. 

Diante desses fatores, programar práticas eficazes de gestão da qualidade 

em cadeias de suprimentos tanto a montante e a jusante, proporciona inúmeras 

vantagens competitivas para esta cadeia, uma vez que, auxilia na produtividade, 

reduz custos, aumenta a satisfação dos clientes e a participação no mercado 

(TAN,1999, et al). 

A logística em seu território aborda vários mecanismos contribuintes para 

toda uma massa integrada de processos, desde seu início ao seu término. Busca 

ferramentas necessárias para seu funcionamento englobando o começo que é a 

produção e separação da matéria-prima, processo de higienização e estocagem.  

Foi possível identificar que seu processo acontece de forma extremamente 

rigorosa. A logística em si e a qualidade são duas ferramentas sob condições 

desafiadoras. “A dificuldade de se obter uma logística com defeito zero é aumentada 

pelo fato de que as operações logísticas normalmente são realizadas ao longo de 

uma ampla área geográfica durante todas as horas do dia, da noite e sem 

supervisão direta”. (BOWERSOX, 2000, p.281.) 

Portanto o objetivo especificamente é tratar a importância da gestão da 

logística e do estoque dentro da cadeia de suprimentos, de tal forma que a 

organização não fique a mercê de problemas que possam ocorrer futuramente. 



 

 
 

 
 

Evitando assim que ela seja pega de surpresas com eventuais acontecimentos 

indesejados. 

 

1 LOGÍSTICA E A CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Neste tópico serão abordados dois temas que auxiliam numa melhor 

compreensão do tema escolhido. 

O conceito de cadeia de suprimentos envolve o processo de compras, 

armazenamento e transporte e transformação, embalagens, movimentação 

interna de distribuição e todo suporte necessário para que isso aconteça.  

Vale destacar que o objetivo é sempre reduzir custos em todos as etapas, 

sem esquecer a satisfação do cliente no final de cada uma delas. A gestão, assim, 

deve visar o controle de toda a cadeia de suprimentos.  

Uma cadeia de suprimentos pode se dizer que remete a todos os processos 

envolvidos, tanto diretamente como indiretamente, no atendimento de um pedido 

que um cliente faz. A cadeia de suprimentos não engloba apenas fabricantes e 

fornecedores, mas vai muito além disso, também inclui transportadoras, depósitos, 

varejistas e até mesmo os próprios clientes. 

Dentro de uma fábrica, o processo inclui vários fatores, desde o início até o 

término. Passam pelo desenvolvimento de produtos, marketing, operações, 

distribuição, finanças e o serviço de atendimento ao cliente. 

Uma cadeia de suprimentos é dinâmica e envolve um fluxo constante de 

informações, produtos e dinheiro (fundos) entre os diferentes estágios. Cada estágio 

da cadeia de suprimento executa diferentes processos e interage com outros 

estágios da cadeia. (CHOPRA, 2003, p. 4) 

O bem-sucedido gerenciamento da cadeia de suprimentos exige várias 

decisões relacionadas ao fluxo de informação, de pedidos e produtos. Decisões que 

acarretam no encaixe de três fases importantes no processo do mesmo, 

dependendo da decisão e de cada período de execução de cada fase.  

Dessa forma a organização que decide como estruturar a cadeia de 

suprimento. Decisões que são tomadas durante esta fase também são conhecidas 

como decisões estratégicas para cada cadeia de suprimentos. 

Como resultado dessa fase de planejamento, as empresas definem um 

conjunto de políticas operacionais que lideram as operações de curto prazo. 



 

 
 

 
 

O planejamento na cadeia de suprimentos é de certa forma essencial, pois 

inclui decisões sobre quais mercados deverão ser supridos e que locais, sobre as 

construções de estoque e terceirização da fabricação. 

As decisões de projetos da cadeia de suprimentos são normalmente 

tomadas pensando-se ao longo prazo e sua alteração não planejada é muito cara. 

Consequentemente, quando as empresas tomam essas decisões, devem levar em 

consideração a incerteza por anteciparem as condições de mercado dos anos 

vindouros. (CHOPRA, 2003 p.6) 

 

1.1 O PAPEL DO ESTOQUE NA CADEIA DE SUPRIMENTO.  

O objetivo de muitas organizações é implementar as políticas operacionais 

da melhor forma possível, para que possa contribuir diretamente dentro da própria 

organização. 

O estoque por sua vez contribui de certa forma como ter uma demanda a 

atender durante as solicitações desejadas, um papel muito importante executado 

pelo estoque é o aumento da quantidade da demanda que a organização poderá 

atender. 

O estoque também contribui com um papel importantíssimo como o impacto 

no fluxo de caixa da organização e no fluxo do produto em uma cadeia de 

suprimento. A lógica é que o estoque e tempo de fluxo da organização são dois 

parâmetros que necessitam ser interligados de forma que a escolha implícita sobre o 

estoque está entre a responsabilidade, resultante da manutenção de maiores 

estoques, e a eficiência, resultante de estoques menores (MEINDL, 2003 p.53). 

 

1.2 A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE NOS SUPRIMENTOS 

Ter uma gestão a fim de gerenciar a qualidade dentro da cadeia de 

suprimentos diminui despesas desnecessárias tais como: perda dos produtos, 

implicações no processo, perca de matéria-prima entre outros gastos que poderão 

ser evitados. 

Embora a qualidade já esteja integrada dentro das instituições, sua 

importância é significativa, pois implica em todo o processo, desde a produção até a 

etapa final quando chegam as mãos do destinatário final, ou seja, o cliente.  



 

 
 

 
 

A funcionalidade do estoque tem que de uma forma bem clara dar o tipo de 

fusão com a gestão da qualidade dos suprimentos, isso acarretará em bons 

resultados dentro da instituição. 

Corrêa (2010, p. 83) afirma que se pode medir o nível de satisfação do 

cliente com a “comparação entre as suas expectativas anteriores quanto ao serviço 

que a rede de suprimento lhe prestou e a sua percepção a posteriori de ser 

atendido”, resultando em um cliente muito satisfeito, meramente satisfeito ou 

insatisfeito.  

Porém a qualidade dentro das organizações tem sido rigorosamente levada 

á sério, dando também certa competitividade e isso contribui de certa forma para o 

melhoramento contínuo do processo nos suprimentos. Visando cada organização a 

se aprimorar continuamente para os processos se aperfeiçoarem. (BOWERSOX, 

2007, p.281). 

A gestão da qualidade total é uma grande iniciativa em todas as facetas da 

indústria. Pois se um produto apresentado pela organização não apresenta os 

requisitos mínimos exigidos pela mesma, o produto ou suprimento se torna inviável, 

ou seja, não há menor possibilidade de ser repassado ao cliente final. (BOWERSOX, 

2007, p.281). 

 

1.3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS (TRANSPORTE) 

Distribuição é a necessidade de levar o material até o cliente, com toda a 

qualidade e sem reclamações, e em pequeno prazo, para prosperar e dar 

continuidade e crescimento há empresa e seus colaboradores. 

  

1.4 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

É o modo em que a empresa escolhe para levar o seu produto até o 

consumidor de maneira correta e sem falhas, problemas e reclamações, para 

sempre alcançar o nível máximo de qualidade. 

De acordo com Kotler (2000), um sistema de distribuição é um recurso 

externo muito importante. Geralmente são necessários anos para construí-lo, e ele 

não é facilmente modificado. É tão essencial quanto os recursos internos, como 

fabricação, pesquisa, engenharia e vendas. Esse sistema representa um 



 

 
 

 
 

compromisso corporativo significativo com diversas empresas independentes, cujo 

negócio é a administração, e com os mercados específicos que elas atendem. 

 

1.5 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DIRETA 

Dessa maneira a empresa não usa intermediários ela apenas entrega o seu 

produto até o seu consumidor direto, dessa maneira o produtor tem o controle total 

até o recebimento dos produtos pelos consumidores finais. Os principais sistemas de 

distribuição direta são o sistema de venda porta-a-porta e a venda através de 

catálogo. 

Há muitas vantagens em vender por catálogo, pois dessa maneira não há 

necessidade de obter loja física, e dessa maneira se consegue superar valores para 

os consumidores. 

Por outro lado há clientes que gostam de manusear o produto e ver todos os 

detalhes, sem ter nenhuma dúvida e para esse tipo de consumidor a venda pelo 

catalogo não será a melhor opção. E outro ponto de vista que não é tão vantajoso 

que através do catalogo você não consegue ter o mesmo efeito de marketing igual o 

de colocar o seu produto em uma loja e a pessoa comprar por impulso ou 

intensidade. 

 

1.6 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA 

Dessa maneira o produto é levado até os pontos de vendas por 

representantes que através do seu produto fazem o marketing em lojas na maioria 

das vezes franquiadas que só vendem suas marcas. 

Há diversas vantagens na distribuição exclusiva, e uma delas é que ela 

permite uma parceria com a rede de distribuição que trabalha apenas com a marca 

do fabricante. Além disso, auxilia na rápida expansão dos fabricantes, pois eles não 

precisam investir na formação dos pontos de venda e concentram seus recursos 

financeiros na produção, pois já sabem em que lugares conseguirão vender. 

 

1.7 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO INTENSA 

É a maneira pela qual se utiliza a alta distribuição, onde disponibilizam os 

produtos em diversos pontos de venda, geralmente é utilizada com produtos de alto 



 

 
 

 
 

consumo e compras frequentes e preços unitários, onde o consumidor irá direto 

comprar pois sabe onde encontrar e qual valor irá pagar. 

Esse sistema de distribuição normalmente é feito a venda por atacadistas ou 

por representantes comerciais, onde já tem os seus pontos fixos para estar alocando 

o produto para o consumidor. 

 

1.8 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD) 

São pontos de armazenamento, onde empresas constroem para conseguir 

ter estoque em grande quantidade e agilidade para a revenda, tanto para seus filiais, 

quanto para outros clientes. Os centros de distribuição são construídos para que as 

empresas tenham uma distribuição com mais eficiência, podendo atender aos 

clientes de maneira mais rápida. 

Os CDS tem a flexibilidade e rotatividade de produtos, eles atendem desde 

produtos de urgência como alimentos perecíveis como também suprem a 

necessidade dos consumidores que precisam de uma grande quantidade de produto 

e não tem lugar adequado para armazenar. Esta flexibilidade se dá por conta da alta 

rotatividade dos produtos nos CDs. 

Há várias vantagens para as empresas que obtém os CDs, entre elas entra 

a rapidez e melhoramento de entrega dos produtos a redução de custos de 

transporte e armazenagem, disponibiliza maior espaço físico nas lojas, uma vez que 

os estoques são centralizados.  

 

1.9 FUNÇÕES BASICAS DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

1.10 RECEBIMENTO 

Entrada de materiais: é o inicio do recebimento, onde os transportadores são 

recebidos com as cargas, fazem a regularização necessária para liberar a carga, e 

também os devidos lançamentos das Notas Fiscais.  

Conferência quantitativa: a quantidade de material descriminada em Nota 

Fiscal deve ser igual à quantidade de material recebida, ou seja, nessa etapa é 

realizada a contagem dos materiais. 

Conferência qualitativa: é necessário que se verifique se a qualidade do 

material está dentro do padrão exigido. Cada empresa determina a quantidade que 

deve ser analisada. 



 

 
 

 
 

Regularização: esse é o final do processo de recebimento, aqui as 

documentações necessárias são finalizadas e feitas em suas respectivas 

conformidades. Nessa etapa é onde liberam o pagamento ao fornecedor, caso 

esteja tudo correto. 

 

1.11 MOVIMENTAÇÃO 

É a fase pós-recebimento, onde começa a descarregar o caminhão, no 

centro de distribuição existem dois tipos de movimentação: a transferência e a 

separação.  

Transferência: é a movimentação dos produtos do local do recebimento para 

o local onde ficará estocado.  

Separação: é retirar os materiais do estoque e leva-los para consolidação 

dos pedidos.  

A movimentação geralmente é feita com força braçal e também com 

utilização de equipamentos, como empilhadeiras. A movimentação bem feita e 

organizada colabora na agilidade dos processos. 

 

1.12 ARMAZENAGEM 

É a fase em que os produtos são armazenados para posteriormente serem 

vendidos. Essa armazenagem deve ser feita de maneira padrão evitando também a 

procura pelo material, pois toda vez que se for buscá-lo, ele estará no mesmo lugar. 

Nos CDs a armazenagem é através de porta-pallets e outros dispositivos de 

auxilio na armazenagem. Entre os pallets há um corredor que dá acesso às 

mercadorias, para facilitar a movimentação nos centros de distribuição é feita a 

sinalização dos corredores. 

Estoque: é o local onde estão todos os bens armazenados para atender as 

imprevisíveis demandas do mercado. A qualidade de materiais a se manter em 

estoque é um ponto muito importante a se considerar. Os estoques devem manter 

um equilíbrio entre a demanda e a oferta. Pois se houver muitos materiais estocados 

o custo se torna elevado, se houver poucos materiais não se consegue atender a 

demanda e suprir a necessidade dos consumidores. Um bom gerenciamento de 

estoque é vital para qualquer empresa, pois ele permite a redução de custo, o que é 

um diferencial perante os concorrentes que não executam esse gerenciamento. 



 

 
 

 
 

 

1.12 SEPARAÇÃO DE PEDIDOS 

É a fase onde mostra a organização do local, pois através do pedido do 

cliente será feita a separação dos pedidos e com uma boa organização se tem mais 

agilidade garantindo o comprometimento com o cliente. 

É na separação que devemos dar baixa nos estoques dos materiais que 

estão sendo separados para entrega, quanto mais informatizado for sistema de 

controle, mais rápido será o processo. Há empresas que contam com sistemas 

completamente informatizados de separação de pedidos. 

 

1.13 EXPEDIÇÃO 

Será o momento da entrega, nesse momento são feitos alguns passos para a 

certificação de que a qualidade da entrega será boa, é feito a conferencia do pedido, 

uma vez que se a entrega for feita com produto errado a empresa terá os gastos 

com uma nova entrega, que não será paga pelo cliente. A preparação dos 

documentos: devem-se preparar os documentos necessários para liberação da 

carga. Os documentos mais comuns são as Notas Fiscais e o Conhecimento de 

Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC). A pesagem da carga: esta etapa é 

simples, porém não menos importante. A carga deve ser pesada em uma balança 

aferida, para que não haja cobrança incorreta ao consumidor. 

A expedição é a fase final e podemos dizer a mais complicada pois, se não 

sair tudo correto é o nome da empresa que será prejudicado e na maioria das vezes 

saem diversas coisas erradas pois depende-se de vários fatores que acabam 

fazendo da expedição não tão eficaz, pois enfrenta problemas de atrasos de 

caminhões, danificações nos produtos que já estão prontos para expedição, pedidos 

com quantidades incorretas e outros. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa descritiva segundo Barros (2000) procura descobrir a frequência 

com que um fenômeno ocorre, sua natureza, característica, causa, relações e 

conexões com outros fenômenos. 

A pesquisa descritiva engloba dois tipos: a pesquisa documental e / ou 

bibliográfica e a pesquisa de campo. 



 

 
 

 
 

De acordo com a pesquisa exploratória descritiva, em logística dentro da 

cadeia de suprimentos, podemos entender que o conteúdo é uma área extensa e 

também muito importante no meio empresarial. A logística também é o intermediador 

entre o marketing e finanças, levando a uma solução que satisfaça a ambos e a 

empresa no seu todo.  

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, foram os principais autores 

consultados foram: Christopher (2011) e BARROS (2000). A partir desses autores 

compreende-se parte da segunda conclusão, que é a logística dentro da cadeia de 

suprimentos. Sabemos que a logística tem um grande papel dentro das empresas, 

sejam grandes ou pequenas, ela sabe administrar a matéria prima sabe da onde 

vem e para onde vai, assim como a cadeia de suprimentos tem sua importância de 

fazer a ligação entre o mercado e a rede de distribuição.  

Segundo os autores, BARROS (2000), à pesquisa bibliográfica acresce-se 

que mesmo trabalhos inéditos exigem do pesquisador, qualquer seja esta ou aquela 

tipologia de pesquisa, o levantamento e seleção de uma bibliografia concernente, 

sendo pré – requisito indispensável para a construção e demonstração das 

características de um objeto de estudo. 

O conceito da logística tem muito significado, um deles ela é responsável 

pela distribuição e armazenagem da matéria prima de uma determinada empresa 

por um custo menor e excelente serviço ao cliente. 

O conceito da cadeia de suprimentos é muito amplo e tem quase o mesmo 

significado, porém não é o mesmo o conceito da cadeia de suprimentos é fazer a 

ligação entre o mercado e a rede de distribuição.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos possibilitaram o desenvolvimento de propostas para 

promover um processo de melhoria contínua nos processos existentes e ainda, a 

adoção de novos processos em busca de uma melhor qualidade no gerenciamento 

da logística e também sua distribuição. A partir dos estudos feitos e das análises em 

diversos livros realizados foi possível, ainda, identificar diversos fatores que 

contribuíram para o melhor esclarecimento de como acontece todo o processo que 

viabiliza o crescimento da organização. Como resultado do sistema de avaliação 

qualitativa, desenvolvido ao longo desse trabalho, foi possível obter uma clareza dos 



 

 
 

 
 

pontos que demandam uma maior atenção no processo de melhoria contínua, além 

do fornecimento de diretrizes para a solução de problemas em todo o processo de 

gerenciamento. A gestão da qualidade é uma ferramenta indispensável em todos as 

facetas da indústria. Pois se um produto apresentado pela organização não 

apresenta os requisitos mínimos exigidos pela mesma, o produto ou suprimento se 

torna inviável, ou seja, não há menor possibilidade de ser repassado ao cliente final. 

A organização em si passa por diversos fatores de crescimento para que chegue ao 

seu processo satisfatório, o que envolve muitos trabalhos à serem realizados para 

um maior e melhor atendimento de sua demanda, no caso, o consumidor. Por isso 

em discussões feitas podemos perceber que as Indústrias se aperfeiçoam cada vez 

mais em busca de modernização, qualidade e principalmente reconhecimento de 

sua organização. Mas claro a sempre o que melhorar em uma organização, para 

tanto, é necessário ter um gestor que tenha uma visão conceitual ou seja, que tenha 

ideias capazes de serem introduzidas em sua empresa. Investir em marketing é uma 

das melhorias que podem ser levadas em consideração em conjunto com a 

qualidade e atendimento da demanda para alcançar os resultados necessários 

dentro da entidade. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

(TAYLOR, 2005 p. 234) Adaptado pelos autores da pesquisa)  

 

O gráfico acima representa algumas formas importantes de visão que a 

gestão deve ter para equilibrar o desenvolvimento da cadeia de vendas, qualidade e 

satisfação do cliente. (TAYLOR, 2005, p.234) nos dá um entendimento da 

importância de procurar padrões na forma como medidas relacionadas se alteram no 

decorrer do tempo. O fato de várias medidas serem necessárias para cada objetivo, 

ele enfatiza a importância de sempre se lidar com uma quantidade razoável de 

objetivos por vez. Um aspecto muito importante dentro da organização logística é a 

constante melhoria que se faz necessária, e as entidades buscam há cada dia 

maneiras que possibilitam a elas se adequar ao mercado financeiro. Para isso 

algumas empresas optam por realizar diversos planos de ação tais como gráficos de 

crescimento a curto e longo prazo. Isso faz com que empresa ganhe um método que 

proporcione a ela conseguir resultados mais rápidos com menos despesas 

possíveis. Após esses procedimentos cabe a gestão “aumentar a velocidade”. No 

entanto, precisa de alguém com uma visão à frente, a maneira mais simples é 

acelerar o fluxo de produtos por sua cadeia. A aceleração melhora a eficiência 

porque o estoque não permanece na cadeia por todo o tempo, o que segundo 

(TAYLOR 2005, p.294), reduz os custos de manutenção desse estoque. Ao mesmo 

tempo, o aumento da velocidade do estoque aprimora a flexibilidade, pois reduz o 

tempo necessário para modificar o que está na demanda. Feito esses e outros 

procedimentos que a organização ache necessária cabe a ela o próximo passo, 

controlar a demanda e pedidos dos clientes e sempre se importar com a qualidade e 

eficiência nos seus produtos, pois a marca é o que mais se consome. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma questão básica do gerenciamento logístico é como organizar a sua 

cadeia de suprimentos e como estruturar sistemas de distribuição capazes de 

atender de forma econômica os mercados, oferecendo níveis de serviço cada vez 

mais altos em termos de disponibilidade de estoque e tempo de atendimento.  

Pensando dessa maneira a atenção foca nas instalações de armazenagem e 

sua organização, pois é através delas que estabelecemos de forma eficiente as 

metas dos níveis de serviço. Para se conseguir fazer funcionar, essas instalações 



 

 
 

 
 

irão depender das estruturas que foram adotadas em suas instalações, as quais a 

empresa define. O centro de distribuição tem um papel fundamental dentro da 

logística, centraliza o estoque de toda a cadeia obtendo vantagens econômicas e de 

grande eficiência. 

Neste artigo pretendeu-se avaliar a importância da cadeia de suprimentos 

dentro das empresas e a grande importância de sua distribuição, dentro do sistema 

logístico, onde foram abordados os aspectos do seu conceito, suas funções básicas 

e sua importância mostrando também as diversas maneiras de se ter uma 

estocagem que tenha desempenho melhor, pois cada empresa deve ter a sua 

distribuição e estocagem que melhor a pertence. O panorama apresentado ofereceu 

uma visão geral sobre a utilização dos CDs em diferentes segmentos. 
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