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A Logística como 
instrumento estratégico de 
crescimento e desenvolvimento

No artigo anterior, comentamos a respeito do cresci-
mento dos gastos logísticos em todo o mundo.

Apontamos ainda que essa crescente movimentação 
de produtos acabados ou insumos, entre uma fábrica 
e um centro consumidor, entre uma cidade e outra ou 
entre um país e outro, tem que ocorrer com eficiência 
cada vez maior, com velocidade, qualidade, integridade 
e a custos cada vez menores. E que muitos desses ser-
viços, na medida do possível, estão sendo terceirizados.

Entretanto, é necessário considerar o que tem sido 
chamado de “importância estratégica da logística”. É fun-
damental entender que uma logística eficiente, além de 
diminuir os custos operacionais das empresas, também 
se torna instrumento para alavancar a força do mar-
keting, possibilitar o aproveitamento e a exploração de 
mercados mais distantes (de insumo ou de consumo), 
agregar valor ao produto e à empresa e gerar satisfação 

ao cliente. E isto vale para empresas e países, posto que, 
de forma acirrada, disputam mercados competitivos.

Pesquisa da On Shelf Availability, publicada pela Ti-
me&Place, recorda que quando não há produto na gôn-
dola, mais de 90% dos consumidores compram outras 
marcas ou procuram em outro lugar, enquanto o res-
tante desiste de comprar ou compram outros produtos. 
Ou seja, uma venda não realizada tornou-se, definitiva-
mente, uma venda perdida. Estudos realizados no Brasil 
(Gouvêa de Souza e Accenture, apresentados na Lean 
Logistics, por exemplo) indicam que os ‘novos’ consumi-
dores brasileiros, cada vez mais exigentes, querem servi-
ços rápidos e que 94% do total, quando não atendidos 
pela falta de estoque, comentam “suas decepções” com 
os amigos.

Portanto, o diferente nestes últimos anos é que, além 
de se buscar soluções logísticas mais inteligentes para 
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diminuição dos gastos (ou custos) logísticos, passou-se 
a discutir sobre a importância estratégica da logística, 
na medida em que ela pode propiciar, para empresas e 
países, vantagens competitivas imprescindíveis.

A logística se transforma em diferencial mercadoló-
gico, pois, pelo menos no curtíssimo prazo, o novo mo-
delo logístico implantado não poderá ser copiado ou 
imitado. Na medida em que isso ocorre, mais a logística 
passa a ser considerada como ativo da própria empresa 
ou do país. Não é por acaso que o sucesso empresarial 
ou de países depende, em larga escala, da integração efi-
ciente de todas as atividades econômicas e empresariais 
que, como sabemos, é o papel central da logística.  

Se a logística já tinha como missão disponibilizar o 
produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no 
tempo certo e com o menor custo possível, ela agora 
está incorporada à estratégia empresarial (ou mesmo 
governamental) e é imprescindível considerá-la quando 
se elaboram planos de negócios ou de crescimento e 
desenvolvimento econômicos.

É farta a divulgação de depoimentos, estudos e pes-
quisas enaltecendo a logística como instrumento estra-
tégico, além, é claro, como forma de diminuição dos cus-
tos operacionais que compõem a totalidade da cadeia 
de suprimentos. 

Resumidamente, portanto, podemos dividir em três 
os motivos pelos quais a logística tem aumentado sua 
importância no mundo dos negócios:

1º - Quantidades crescentes de mercadorias a serem 
movimentadas e por distâncias cada vez maiores e em 
todo o mundo (forças que nos levam a discutir, cada vez 
mais, os temas ligados à logística).

2º - Esforços para aumentar e melhorar a estrutura 
logística mundial (estradas, portos, ferrovias, aeroportos, 

comunicação, tecnologia de informação, legislação etc.). 
São as forças que criam as bases estruturais e propiciam 
operações logísticas mais eficientes, seguras e econômi-
cas.

3º - Convicção dos homens públicos, empresários e 
executivos de que a logística é uma das chaves para se 
alcançar o sucesso empresarial ou de um país. Cresci-
mento econômico e o desenvolvimento social exigem 
desenvolvimento das atividades logísticas.

As três forças impulsionadoras da 
Logística no Brasil

Seguindo a tendência mundial, essas três forças tam-
bém atuaram de forma significativa no Brasil. Vejamos:

Volumes crescentes
Em face de diversos fatores, dos quais podemos citar 

o aumento do poder aquisitivo da maioria da popula-
ção brasileira (quadro 1), o crescimento da classe média 
(quadro 2), a expansão do crédito e a queda gradual da 
taxa de juros, novos mercados foram incorporados ao 
cenário econômico brasileiro. Esses mercados (Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste do Brasil e as regiões interio-

Quadro 1. Fontes: Ministério de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome do Brasil e IBGE.

Quadro 2. Fontes: Ministério de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome do Brasil e IBGE.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totais pagos em salários
 (em R$ bilhões)

Participação das classes brasileiras no 
total da população (2005 e 2011)

CRESCIMENTO DE 41% EM 6 ANOS

24,4

34,5

C
36%

C
54%

AeB
14%

AeB
22%

2011

2005DeE
50%

DeE
24%
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ranas dos principais estados brasileiros – quadro 3), mais 
distantes e alguns até de difícil acesso, comparados com 
os mercados tradicionais, exigiram novas soluções logís-
ticas e obrigaram as empresas a desenvolver e implantar 
operações mais complexas e adequadas a essas regiões.

Além disso, as atividades de comércio exterior tam-
bém aumentaram muito no Brasil nos últimos anos. As 
exportações, que eram de US$ 55,1 bilhões em 2000, 
alcançaram US$ 256 bilhões em 2011. O comércio ex-
terior passou, no mesmo período, de US$ 110,9 bilhões 
para US$ 482,3 bilhões! Com isso, as movimentações 
nos portos, aeroportos e nas fronteiras aumentaram de 
forma extraordinária, exigindo providências urgentes, 
seja na infraestrutura como nas organizações das em-
presas, tomadoras ou prestadoras de serviços logísticos.

Como podemos observar, no quadro 1 o crescimen-
to de 41% em seis anos representou uma evolução de 
aproximadamente 5,9% ao ano, para uma “renda-per-
capita” que aumentou, no mesmo período, 3,1% ao ano. 
De fato, um acréscimo significativo e importante para 

Quadro 3. Consumo das famílias no estado de São Paulo. 
Fonte: Índice de Potencial de Consumo da Kantar Worldpanel, di-
vulgado pelo “O Estado de São Paulo”, em artigo de Márcia de 
Chiara, dia 29.07.2012.

Quadro 4. Fonte: Jornal VALOR. Edição Setorial: Infraestrutura - 
Maio 2012.
1. NO PAC 1,49% do total são financiamentos habitacionais 
para Pessoa Física (R$ 216,9 bilhões). NO PAC 2, primeiro ano, 
R$ 85,1 bilhões (67% do total) são financiamentos habitacionais 
para Pessoa Física.
2. Previsão até 2014: R$ 955 bilhões.

Quadro 5. 
a) Origem dos recursos: 68% públicos; 18% público-privado; 
14% privados.
b) Estágios: 8% licitação; 34% projeto; 32% paralisados; 55% 
iniciados.
c) Principais empecilhos: 24% financeiro; 33% ambiental; 19% 
técnico; 24% outros.

Consumo das famílias no estado de 
São Paulo

2007

2007

51%

51%

49%

49%

REGIÃO
METROPOLITANA

REGIÃO
METROPOLITANA

INTERIOR

INTERIOR

PROGRAMA DE 
ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - 
PAC

R$ BILHÕES

PAC 1 
(2007-2010)

PAC 2 
(2011-2014) 2

REALIZADO ANO 1

LOGÍSTICA 65,4 6,1

ENERGIA 148,5 33,8

SOCIAL E URBANO1 230,1 87
TOTAIS 444 126,9

LISTA DAS PRINCIPAIS OBRAS DE INFRAESTRUTURA ATÉ 
2019

TIPOS DE OBRAS E 
SEGMENTO

Q R$ BILHÕES

PETRÓLEO 29 173

EXPANSÃO DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE E.E. 25 2

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 73 93

AMPLIAÇÃO E MELHORIA TRANSM. 
E. E. 111

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 
ESTÁDIOS

6,6

HABITAÇÃO 15 3

ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTOS 403 19

BARRAGEM E IRRIGAÇÃO 21 2,3

TRANSPOSIÇÃO DO RIO S. F. 6,5

OPERADORES DE INFRAESTRUTURA 
EM TELEFONIA E INTERNET

7,2

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE 
AEROPORTOS

21 7,5

FERROVIAS (64% TREM DE ALTA 
VELOCIDADE) 51,6

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
RODOVIAS

87 26,2

DIVERSOS 336 139,4

TOTAIS 1010 558
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Quadro 6. Fontes: ILOS e Third-Party Logistics Study Results. Quadro 7. Fontes: ILOS e Third-Party Logistics Study Results. 

o total de assalariados brasileiros, que tiveram reajus-
tes salariais acima da inflação e aumento do número de 
empregos. 

Ainda, segundo os números da Kantar Worldpanel, 
publicados no jornal “O Estado de São Paulo”, no dia 29 
de julho de 2012, (quadro 3) o gasto “per capita” dos 
paulistas que vivem no interior do estado, em alimentos, 
bebidas e artigos de higiene e limpeza, é 25% superior 
ao gasto dos que vivem na região metropolitana.

Aumento e Melhoria da Infraestrutura Logística
Governantes e empresários iniciaram discussões e 

entendimentos a respeito dos investimentos necessários 
para expansão e a melhoria da infraestrutura logística 
brasileira. Mesmo que se critiquem o ritmo, o andamen-
to e os custos dos planos com essa finalidade, os PAC 1 
e 2, bem como outros programas de desenvolvimento 
e investimento em infraestrutura logística, têm ocupado 
espaços para discussões e análises que antes não tinham. 
O quadro 4 ilustra essas informações.

Embora possamos questionar os valores apresenta-
dos, pois nos totais estão incluídos os investimentos das 
estatais e os financiamentos habitacionais, há que se re-
conhecer o esforço governamental no sentido de “orga-
nizar” e “acompanhar” os investimentos nesse setor. Essa 
transparência, pelo menos, coloca o assunto em pauta e 
à crítica da sociedade civil.

O jornal Valor, na edição setorial “Infraestrutura”, 
publicada em maio de 2012, fez um levantamento das 

principais obras brasileiras até 2019, diretamente ligadas 
à infraestrutura e que contemplam diversos segmentos, 
conforme pode ser visto no quadro 5.

Convicção de que Logística tem importância estratégica
Pesquisas em todo o mundo, e também no Brasil 

(ILOS e Third-Party Logistics Study Results), junto a exe-
cutivos e empresários, indicam claramente que a logística 
veio para ficar e é fator de diferenciação empresarial. É 
claro o entendimento de que essa atividade, bem coor-
denada, traz vantagens competitivas para suas empresas 
(quadro 6) e que a grande maioria está satisfeita com 
seus operadores logísticos (quadro 7).

Constata-se claramente, analisando-se o mercado 
logístico brasileiro, que as empresas buscam a terceiri-
zação desses serviços, pois entendem que é a melhor 
forma de melhorar suas cadeias de suprimentos, seja na 
redução de seus estoques, no melhor atendimento de 
seus clientes ou na diminuição de seus custos.

Se no começo do processo, esses empresários “com-
pravam” serviços logísticos mais simples, querem, agora, 
terceirizar atividades mais complexas, que melhorem 
seus processos e a tecnologia de informações, funda-
mentais para o bom desempenho dessas atividades. 

Portanto, assim como em todo o mundo, o Brasil 
também segue para uma maior terceirização das opera-
ções logísticas, pois as três forças, aqui listadas, têm con-
tribuído muito para que a logística assuma, rapidamente, 
importância estratégica nas empresas e governos.

Você concorda que a Logística é vantagem 
competitiva?

( % de respostas “concordo”)

Você está satisfeito com seu operador 
logístico? 

( % de satisfeitos)

BRASIL BRASILEUA EUAEUROPA EUROPA ASIA

95%

81% 81%

89%

89% 89%

91%




