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1. Você acaba de ser contratado pela empresa A&M como gerente da área de
materiais, e seu primeiro desafio será resolver esse grave problema dos
contêineres.
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Container: é um recipiente de aço ou ferro. Ele
geralmente transporta mercadorias em casos de
exportação e importação. Ele pode ser usado junto aos
pallets, pois geralmente as cargas que estão dentro dele
estão empallets. Transportar carga em container

Estudo de caso são situações – problemas das empresas, que usamos para aplicar
nossos conhecimentos analisando uma situação real.
Geralmente estas situações problemas são mal estruturadas, ou seja, não estão
explicitas no contexto apresentado. Este tipo de exercício, além de nos ajudar a
relacionar a teoria com a realidade, nos ajuda a desenvolver a nossa capacidade de
identificar e resolver problemas.

.

19 - Estudo de Caso – III
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20 - Departamento de Transportes

O transporte é uma das principais funções logísticas, pois
além de representar cerca de 60% das despesas logísticas
ele também exerce papel fundamental nos serviços
prestados ao cliente.

A função do transporte, desde antigamente, é
disponibilizar produtos corretos, nos lugares certos, nas
quantidades corretas ao menor preço possível. Ou seja, o
transporte é a ferramenta principal para alcance do
objetivo da logística.
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Por exemplo, se o cliente mora em São Paulo e quer uma calça jeans, a
distribuição da calça jeans não poderá ser feita em Brasília, uma vez que a
demanda está em São Paulo.

O estoque também influencia nos custos de transporte, por conta disso as
áreas da empresa devem ser integradas, pois se o estoque reduzir seus custos
sem pensar na logística, ela sofrerá impacto negativo, mesmo que o estoque
reduza seuscustos.
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Multilog - Centro de Distribuição e Transporte

Relacione dois PROCESSOS INTERNOS citados.
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Por exemplo, se o estoque acredita que produzir em lotes
menores e com maior frequência seus custos reduzem, se
esquecendo de que assim pode aumentar os custos da produção,
e os de transporte, uma vez que as entregas serão feitas em
menores quantidades e commaior frequência.
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21 - Modais de Transporte

Modais de Transporte são os tipos de transportes

O transporte é uma das principais funções da logística, podendo representar
até 60%das despesas logísticas, influenciando no lucro da empresa.

Cada modal apresenta suas vantagens e desvantagens, por conta disso é
necessário realizar fazer a escolha certa do modal que será usado, considerando
qual será o adequado para o transporte de cada produto e qual oferecerámelhor
custo-benefício.

Os tipos de transportes podem ser classificados como:
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• Terrestre: é o transporte feito em terra. Podendo ser os rodoviários,
ferroviários e dutoviários.

• Aquaviário: é o transporte que é em água. Podem sermarítimo e hidroviário.

• Aéreo: são os transportes feitos nos ares, como os aviões.

Ao transportar uma carga também podemos utilizar mais de um modal de
transporte, quando isso ocorre chamamos de multimodalidade, ou seja,
significa que foi feito um transporte multimodal.
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22 - Modal Aquaviário

Estemodal realiza transportes em água, podendo ser:

Fluviais – transporte feito em rios.
Lacustres– transporte feito em lagos.
Marítimo – transporte feito nosmares.
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O transporte marítimo se divide em:
• Marítimo de Longo Curso: este transporte é aquele que possui linhas de navegação
longas que ligam o Brasil a outros países distantes. Por exemplo, se um navio sai do
Brasil e vai para o Japão transportando determinada carga. Este transporte
geralmente é feito em container.

• Cabotagem: a cabotagem é o transporte feito por rotas mais curtas. Existe aGrande
Cabotagem que corresponde ao transporte feito entre países vizinhos. E a Pequena
Cabotagem que faz o transporte somente nas costas brasileiras, atendendo as
necessidades dos Portos Nacionais.
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Vantagens:
• Maior capacidade de carga
• Transporta qualquer tipo decarga
• Menor custo de transporte

Desvantagens:
• É inviável a curta distância, uma vez que os navios não chegam às empresas,

necessitando domodal rodoviário.
• Amaioria das hidrovias não se localiza próximas aos centros comerciais
• Há hidrovias que são desniveladas, necessitando de barragens, que para serem

construídas precisam de licenciamento ambiental.
• Conta também com o problema do congestionamento dosportos.
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23 - Modal Rodoviário

O transporte rodoviário é feito em rodovias, por caminhões, carretas e
outros.

A maior parte da frota brasileira é de empresas privadas
que prestam serviços de transporte. Há algumas empresas
que possuem frota própria, mas hoje em dia está em
pequena quantidade, uma vez que a terceirização está
cada vezmais presente.
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A ideia de criar estradas que ligasse o país inteiro partiu das ideias desenvolvimentistas
de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, pois naquela época a evolução do transporte e
do automóvel representava amodernidade.

A rede rodoviária brasileira conta com aproximadamente 2 milhões de quilômetros,
lembrando que o transporte de cargas no Brasil é feito, em suamaioria por rodovias.

Vantagens:
► Propício para curtas e medias distancias, pois ele oferece a possibilidade da entrega
porta aporta.

► Em relação ao modal marítimo e ferroviário, este modal possui mais rapidez de
entrega.
► Não faz grandes exigências comembalagens.
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Desvantagens:

► As rodovias possuem limite de peso, que devem ser respeitados, limitando o
transporte das cargas.

► A longa distância seu custo é elevado.

► Comparando com os outros modais, sua capacidade é pequena.
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MODAL FERROVIÁRIO

Quais VANTAGENS E DESVANTAGENS? 
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Exercícios
1. Leia o estudo de caso abaixo e responda

Estudo de Caso Logístico Nestlé.
A Nestlé é uma empresa suíça produtora de alimentos. O símbolo da empresa, que mostra

uma família de pássaros, vem do nome em alemão suábico, que significa “ninhozinho”.
Em 1921, a empresa iniciou sua produção no Brasil, em Araras, SP. O leite condensado Moça

foi o primeiro produto da empresa a ser fabricado noBrasil.
Com seu sucesso, vários outros produtos foram lançados e, atualmente, são comercializados

no território brasileiro mais de mil itens sob a chancela da Nestlé. O Leite Moça que é produzido
na cidade de Araraquara, SP,ainda é o que detémmaior volume devendas.

ANestlé Brasil, além de produtos para alimentação e nutrição humana produz alimentos para
animais de estimação.
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Como aumento de renda do brasileiro e o crescente aumento de consumo das classes
Ce D, a Nestlé precisava levar as populações ribeirinhas do amazonas a suamais variada
gama de produtos alimentícios. E o transporte rodoviário é inviável na região rio
amazonas.

As populações ribeirinhas são povos que vivem nas beiras dos rios e geralmente são
extremamente pobres. E, além disso, são pessoas com pouco estudo e com carência de
informação. Baseado nas informações acima, qual seria a sua sugestão para resolver o
problema da Nestlé, considerando apenas as populações ribeirinhas e aNestlé.
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