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RESUMO 
 

O aumento do volume de vendas e as necessidades de entregas rápidas fizeram 

com que as empresas do e-commerce melhorassem  a agilidade na logística de 

distribuição. Assim, com essa finalidade tais empresas passaram a contratar 

organizações prestadoras de serviços de transporte para auxiliar no cumprimento 

dos prazos. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar o 

processo logístico de distribuição de encomendas da Braspress unidade de Palmas-

TO, uma empresa prestadora de serviço especializada no transporte de 

encomendas. Considerando o objetivo, desenvolveu-se um estudo de caso na 

empresa, para a coleta de dados foram utilizados os métodos de entrevista, 

observação in loco e a pesquisa documental. Como resultado do estudo, foi feita 

uma descrição geral do processo de distribuição da empresa, que se mostrou 

condizente com a literatura sobre logística e distribuição. Pode-se constatar com o 

estudo, que manter os clientes informados é imprescindível para organização, a 

informação em tempo real permite  elevar o nível de serviço oferecido  e aumentar a 

vantagem competitiva. 

 
Palavras-chave: Logística. Distribuição. Encomendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The increase of the volume of sales and the necessities of fast deliveries had made 

with that the companies of e-commerce improved the agility in the logistic one of 

distribution. Thus, with this purpose such companies had started to contract 

rendering organizations of transport services to assist in the fulfilment of deadlines. In 

this context, the present work has as objective to analyze the logistic process of 

distribution of orders of the Braspress unit of Palmas-TO, a rendering company of 

specialized job in the transport of orders. Considering the objective, a study was 

developed case in the company, for the collection of data had been used the 

interview methods, on-site observation and the documentary research. As result of 

the study, a general description of the process of distribution of the company was 

made, who if showed consistent with logistic literature on and distribution. It can be 

evidenced with the study, that to keep the informed customers is essential for 

organization, the information in real time allows to raise the level of offered service 

and to increase the competitive advantage. 

 

Key-words: Logistic. Distribution. Orders. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos o serviço de encomendas cresceu devido o grande  volume 

de compras e a necessidade de entregas rápidas. Em razão disso, muitas empresas 

do e-commerce precisaram  melhorar a agilidade na logística de distribuição, então 

passando a contratar organizações prestadoras de serviços de transporte para 

auxiliar no cumprimento dos prazos de entrega dos produtos. 

Considerando isso, a terceirização da distribuição tornou-se viável, abrindo 

brechas no mercado para empresas especializadas, que  ganharam espaço no país. 

Segundo o Portal Brasil, em 2011 foram registradas 489.387 empresas 

transportadoras de cargas para terceiros, capazes de armazenar, roteirizar e rastrear 

veículos.  

Atualmente a distribuição tem recebido muita atenção das organizações que 

buscam excelência, seu desempenho está diretamente ligado a satisfação dos 

clientes. A administração desta atividade vai além da movimentação de um  produto, 

envolve a entrega, no serviço, custo e qualidade exigidos pelo consumidor 

(BERTAGLIA, 2009). 

Em relação à distribuição física de produtos, o Tocantins possui vantagens 

por estar estrategicamente no centro do país, uma vez que interliga várias regiões, 

facilitando o processo de distribuição das organizações e possibilita o 

desenvolvimento do estado por meio da instalação de novas empresas. É neste 

contexto que se destaca a Braspress unidade de Palmas, instalada desde 2003 no 

Tocantins; é uma empresa  especializada no transporte de encomendas expressas, 

faz parte de uma rede que conta com 96 filiais por todo Brasil. 

De acordo com Novaes (2015), os prestadores de serviços logísticos 

passaram a ser uma alternativa para as organizações atingirem novos mercados, 

reduzirem os custos e melhorar o nível de serviço desejado pelo cliente. Diante do 

exposto, este trabalho tem como problemática a seguinte questão: como é realizado 

o processo logístico de distribuição de encomendas da transportadora Braspress 

unidade de Palmas-TO? 

Desta forma, o trabalho justifica-se importante em razão de analisar e 

apresentar cientificamente a distribuição de uma empresa que tem know-how na 

área de transporte de encomendas, além de  descrever o seu funcionamento 
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mostrando uma visão geral da empresa, assim contribuindo com a compreensão do 

processo logístico e  com os estudos na área.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o processo logístico de 

distribuição de encomendas da transportadora Braspress unidade de Palmas-TO. E 

como objetivos específicos: (I) identificar as atividades e processos logísticos 

executados na empresa; (II) descrever as ferramentas tecnológicas utilizadas no 

processo de distribuição; e (III) demonstrar as estratégias utilizadas no transporte 

para elevar o nível de serviço.  

Este trabalho é composto por seis seções. Sendo a primeira esta introdução, 

que abrange o tema escolhido, justificativa e os objetivos geral e específicos. Na 

segunda seção é evidenciado o referencial teórico do trabalho, são descritos os 

conceitos sobre logística, distribuição e transporte. A seguir, a terceira seção que 

apresenta a metodologia de pesquisa utilizada, abordando as técnicas para coleta 

de dados e análise dos mesmos. Na sequência, a quarta seção que contempla a 

análise dos dados e os resultados, e por último, a quinta seção  apresenta as 

considerações finais do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Logística 

 

A logística está se tornando cada vez mais importante no mundo dos 

negócios, pois é uma área estratégica que tem a capacidade de auxiliar as 

empresas na oferta de valor ao cliente, através da diferenciação da concorrência, 

com um serviço superior (ARBACHE; SANTOS; MONTENEGRO, 2006). 

O Council of Logistics Management Professional1 (CLM), uma organização de 

renome mundial no campo da logística, define o termo como:  

 
“O processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e 
eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto 
de origem até o ponto de consumo com propósito de atender às exigências 
dos clientes” (BALLOU, 2006, p. 27). 

 

De acordo com Bowersox, Closs e Cooper (2006, p.44), “a logística tem como 

objetivo apoiar as atividades de compras, produção e as necessidades operacionais 

da distribuição ao mercado”. Desta forma o grande desafio da logística  dentro de 

uma organização é coordenar essas atividades de forma integrada, centralizada em 

servir o consumidor. 

Uma das crescentes razões de interesse das empresas pela logística são os 

custos, que estão relacionados à armazenagem, transporte e infraestrutura. Os 

custos são importantes no processo de decisão, assim os "sistemas logísticos 

devem fornecer  produtos úteis para o mercado a preços competitivos, que cubram 

os seus custos e garantam um lucro razoável" (DIAS, 2015, p.4). 

Para atingir os objetivos logísticos de redução de custos e aumento de nível 

de serviço é preciso identificar as atividades primárias e de suporte da logística. As 

atividades primárias colaboram com a grande parcela de custo total da logística, são 

fundamentais para gerenciamento e a realização da tarefa logística. Estas atividades 

são: transportes, manutenção de estoques e processamento de pedidos (BALLOU, 

2015). 

As atividades de suporte são aquelas que dão apoio para as atividades 

primárias, contribuindo para a realização da missão logística. São elas: 

                                                           
1
Council of Supply Chain Management Professional: Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia 

de Suprimentos 
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armazenagem, manuseio dos materiais, compras, embalagem protetora, cooperação 

com produção e manutenção da informação. A logística busca a agregação de valor 

para os clientes e fornecedores e entende que cada atividade é contribuinte nesse 

processo (BALLOU, 2006).  

Nesse contexto, destaca-se a distribuição que está associada às atividades 

de armazenagem e transporte, que são capazes de promover a diferenciação do 

serviço, criando vantagem em valor e em produtividade (ARBACHE; SANTOS; 

MONTENEGRO, 2006).  

No tópico seguinte serão descritos alguns aspectos da distribuição, sendo 

eles: conceito, funções, objetivo, custos,  instalações, estratégias e  tecnologias. 

2.2 Distribuição 

 

A distribuição é uma atividade que está envolvida no processo logístico, é 

responsável pela transferência dos produtos aos clientes. Para Arbache,  Santos e 

Montenegro (2006, p.22) “a distribuição se encarrega dos processos que ocorrem 

com os produtos desde que são armazenados até o momento da entrega, em 

atendimento aos pedidos.” 

Para Novaes (2015, p.279) “o objetivo geral da distribuição física é levar os 

produtos certos, para lugares certos, no momento certo, com o nível de serviço 

desejado e pelo menor custo possível”. Para garantir o nível de serviço exigido pelo 

mercado, são necessárias algumas melhorias no sistema distribuição, de forma a 

reduzir custos relacionados às atividades de transporte e armazenagem, que são 

consideradas mais caras (NOVAES, 2015). 

Desta forma a distribuição precisa ser flexível para atender as diferentes 

demandas e colocar o produto ao alcance do consumidor. A vantagem competitiva 

de uma empresa pode estar na forma de distribuir, na qualidade do transporte e na 

eficiência de entrega ao cliente (BERTAGLIA, 2009).  

Então para se obter vantagem, a distribuição pode ser realizada com a 

utilização de instalações fixas, centros de distribuição ou armazéns, locais 

destinados acomodar  os produtos até que sejam deslocados para as lojas ou 

entregues aos clientes (NOVAES, 2015).  

De acordo com Caxito (2011), os centros de distribuição ou armazéns utilizam 

algumas estratégias de carregamento e descarregamento, com o propósito de 
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aumentar a eficiência do processo de distribuição, são elas: o transit point, a 

consolidação e o cross-docking.  

O transit point é uma prática que busca aumentar a efetividade e a 

capilaridade de um sistema de distribuição, tem o objetivo de atender regiões 

distantes do centro de distribuição, através do envio de cargas consolidadas que 

serão repassadas em  local predeterminado para veículos menores que operam 

localmente. Nesse processo as cargas principais são identificadas com seus 

destinos, agilizando a transferência para os veículos menores (PIRES, 2014). 

Para Gurgel (2000, p. 307), os centros de distribuição são “polos geradores 

de cargas, expedindo mercadorias provenientes de várias fábricas”. A figura 1 

representa o processo de consolidação, em que os centros de distribuição recebem 

cargas de várias origens, para o envio aos clientes em carregamentos maiores. 

 

Figura 1 – Consolidação 

 
Fonte: Adaptado de Bowersox e Closs (2010, p.327). 

 

A consolidação pode ser feita de muitas maneiras, com base no pedido do 

cliente, tipo de produto, origem, destino, região e tipo de carga. “As características 

de distribuição e dos produtos a serem distribuídos irão influenciar a forma de 

consolidação” (BERTAGLIA, 2009, p.188). 

Já o cross-docking é uma técnica utilizada com o propósito reduzir o 

manuseio de materiais, consiste em não armazenar o produto quando o mesmo é 

recebido sendo diretamente disponibilizado para o transporte (BERTAGLIA, 2009). 

Conforme a figura 2. 
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Figura 2 – Cross-Docking 

 
Fonte: Adaptado de Pires (2014, p. 242). 

 

Geralmente essas estratégias são utilizadas pelas empresas para reduzir os 

custos, agilizar as operações e reduzir o tempo de entrega, buscando  um melhor 

nível serviço ao cliente (GONÇALVES, 2010).  

O processo de distribuição está diretamente ligado à qualidade dos serviços 

prestados, em alguns casos esse processo é feito por um distribuidor. Esse caminho 

particular que os produtos percorrem por centros de distribuição, atacadistas e 

varejistas é denominado canal de distribuição.  

 

Um canal de distribuição corresponde a uma ou mais empresas que 
participam do fluxo de produtos ou serviços desde o produtor até o cliente. 
Muitas vezes uma empresa utiliza outras empresas para distribuir todos 
seus produtos. Essas empresas recebem o nome de intermediários, são 
eles: atacadistas, agentes, empresas transportadoras e proprietários de 
depósitos (ARNOLD, 2012, p.335) 

 

Para se obter eficiência na distribuição é necessário identificar como e por 

quem esses produtos são movimentados. Neste sentido, que “a terceirização da 

distribuição pode trazer algumas vantagens, uma vez que empresas capacitadas 

atuam no mercado para exercer essa atividade com melhor nível de serviço” 

(BERTAGLIA, 2009, p.37). Deste modo a terceirização da distribuição pode ser feita 

por operadores logísticos. 

  

O operador logístico é o fornecedor de serviços logísticos, especializado em 
gerenciar todas as atividades logísticas ou parte delas nas várias fases da 
cadeia de abastecimento de seus clientes, agregando valor ao produto dos 
mesmos, que tenha competência para, no mínimo, prestar simultaneamente 
serviços nas três atividades básicas: controle de estoque, armazenagem e 
gestão de transporte (NOVAES, 2015, p.340). 
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Neste contexto que destacam-se as transportadoras, são aquelas empresas 

que oferecem seus serviços a terceiros, recebem , armazenam  e transportam as 

mercadorias para quais estão licenciadas, possuem seus veículos e utilizam a 

combinação de transporte (ARNOLD, 2012). 

Com relação ao transporte na distribuição física, a mesma pode ser efetuada 

de duas maneiras: “a distribuição um para um, ou seja, uma origem e um destino; e 

a distribuição um para muitos, com uma origem e múltiplos destinos” (CAXITO, 

2011, p.119). 

Na distribuição um para um é feito o carregamento total do veículo no centro 

de distribuição com lotação completa, transportando a carga para outro ponto de 

destino, podendo ser outro centro de distribuição ou outra instalação qualquer. Esse 

processo também pode ser chamado de transferência, é utilizado para otimizar o 

transporte através da consolidação das cargas e redução de custos (NOVAES, 

2015). 

Na distribuição um para muitos, o carregamento do veículo é feito no centro 

de distribuição com destino a vários clientes, realizando um roteiro de entregas 

predeterminado. Nesse tipo de distribuição o espaço do veículo não é bem 

aproveitado, devido o fracionamento da carga e o grande número de entregas 

(NOVAES, 2015). 

Assim para as empresas obterem sucesso na distribuição é preciso que as 

atividades logísticas envolvidas no processo sejam feitas com qualidade, 

principalmente nos armazéns, pois estão relacionados à guarda dos produtos.  

2.2.1 Armazém 

 

O armazém é um espaço físico que tem a propriedade de distribuir,  ganhou 

evidência dentro das organizações pelas necessidades de resposta rápidas ao 

mercado, representando não só um local para guarda dos produtos, “mas sim uma 

função administrativa” (CAXITO, 2011, p.135). Os armazéns têm a missão de 

melhorar o atendimento ao cliente, fornecendo utilidade de local, aproximando os 

produtos do mercado.  

Para Viana (2015, p. 308), “objetivo primordial do armazém é utilizar o espaço 

da maneira mais eficiente possível, as instalações devem proporcionar a 

movimentação rápida e fácil desde o recebimento até a expedição.” 
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Dentro das instalações de armazenagem várias tecnologias são utilizadas 

com a finalidade de facilitar o controle do fluxo de produtos, sendo algumas delas, o 

RFID (Radio Frequency Identification), WMS (Warehouse Management System),  e o 

código de barras que será discutido mais a frente. 

Para Caxito (2011), o RFID é uma tecnologia de identificação de etiquetas por 

radiofreqüência que ajuda na localização das mercadorias.  O WMS é um sistema 

que facilita a gestão dos armazéns, agiliza o fluxo de informações e dá apoio às 

atividades realizadas na armazenagem, que são: recebimento, estocagem, 

separação e expedição. Demonstradas na figura 3. 

 
Figura 3 – Principais atividades da armazenagem 

 
Fonte: Adaptado de Arbache, Santos e Montenegro (2006, p.60.). 

 

A armazenagem é formada por essas quatro atividades. O recebimento 

consiste na primeira atividade, desempenha as checagens dos produtos e das notas 

fiscais. A estocagem,  segunda atividade é responsável pela guarda dos materiais. A 

separação dos pedidos, a terceira atividade é encarregada de realizar a emissão das 

etiquetas de identificação e de movimentar os materiais para aérea de consolidação 

e expedição. Na última atividade, a expedição são realizadas: a conferência dos 

pedidos, a emissão de documentação, a programação de entrega e o controle de 

embarque das mercadorias (ARBACHE; SANTOS; MONTENEGRO, 2006). 

Na figura 2 são apresentados dois caminhos, um deles é do recebimento para 

a expedição, representando o processo de  cross-docking. Para a utilização desse 

processo é necessário a sincronização perfeita entre as atividades de recebimento e 

expedição, assim quando os produtos são recebidos seu horário e doca já estão 
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predeterminados, de modo a facilitar os procedimentos de separação e 

carregamentos das cargas para serem despachadas na expedição (PIRES, 2014). 

No processo apresentado o manuseio dos materiais é fundamental para o 

sucesso da operação, é responsável por receber, movimentar, estocar, classificar e 

montar os materiais, para atender as exigências do cliente. Deve ser desempenhado 

de forma cuidadosa, pois pode resultar em danos substanciais nos produtos, quanto 

menos produtos danificados maior eficiência no local de armazenamento 

(BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2006). 

Para facilitar o manuseio das mercadorias no armazém, muitas empresas 

passaram identificar as características de cada produto, através do código de barras, 

tecnologia que permite a armazenagem de informações. De acordo com Caxito 

(2011, p.36), o código de barras proporcionou aos armazéns maior rapidez na coleta 

e  no processamento dos dados, disponibilizando melhorias no nível de serviço. 

  Além de contribuir com o processo de armazenagem, essa tecnologia facilita 

o processo de expedição e transporte, agilizando o embarque das mercadorias e 

reduzindo a chance de extravio. 

 

2.3 Transporte 

 

A atividade de transporte é responsável pelos deslocamentos dos produtos ao 

longo da distribuição, “utilizando modalidades de transporte que ligam as unidades 

físicas de produção ou armazenagem até os pontos de compra ou consumo” 

(BERTAGLIA, 2009, p. 292). 

O transporte influencia diretamente na operação logística, “o seu desempenho 

é vital para os setores de compras, fabricação e distribuição ao mercado, sem um 

transporte confiável, a maioria das atividades comerciais não poderia funcionar” 

(BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2006, p. 274).  

De acordo com Bertaglia (2009), o mercado  globalizado exigiu da atividade 

de  transporte a movimentação em grande escala. Desta forma algumas estratégias 

passaram a ser utilizadas para melhorar os serviços de  movimentação das cargas, 

são elas: a programação e o roteamento de veículos.   

A programação dos veículos tem como objetivo definir o melhor e mais eficaz 

modo de transporte e o tipo de veículo que deve ser utilizado, já o roteamento  

permite a redução de custos e a melhoria no desempenho das entregas, através da 
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utilização de sistemas especializados que determinam as melhores rotas 

(BERTAGLIA, 2009). 

Com relação aos custos Ballou (2006, p.149), comenta: “o transporte de 

cargas absorve de um a dois terços dos custos logísticos totais. Por isso, o operador 

logístico precisa ser um grande conhecedor da questão dos transportes”, para 

planejar e programar o melhor meio de movimentar os produtos. 

Sendo assim a movimentação das cargas pode ser feita entre diferentes 

meios de transporte, sendo eles: ferroviário, hidroviário, dutoviário, rodoviário e 

aéreo. De acordo com Bertaglia (2009, p. 296), para se definir a modalidade de 

transporte, deve se levar em conta vários fatores ou característica relacionados aos 

mesmos. 

Os modais rodoviário, aéreo e multimodal serão discutidos mais à frente, em 

razão da empresa pesquisada utilizar principalmente o modal rodoviário para fazer a 

distribuição das encomendas, mas, no entanto também recorrer ao modal aéreo 

para proporcionar um melhor serviço para o cliente. 

 

2.3.1 Rodoviário 

 

O transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil, devido a sua praticidade 

para a movimentação de várias cargas, de acordo com Bertaglia (2009, p. 297): 

 

O transporte rodoviário é o mais independente dos transportes, uma vez 
que possibilita movimentar uma grande variedade de materiais para 
qualquer destino, devido à sua flexibilidade é utilizado para pequenas 
encomendas, e curtas, médias ou longas distâncias, por meio de coletas e 
entregas ponto a ponto.  
 
 

Para Ballou (2006), este modal tem como desvantagem as péssimas 

condições das estradas e a infraestrutura insatisfatória, fatores que diminuem a 

competitividade do modal, afinal torna maior a chance de avarias nos produtos, 

perda de tempo, insatisfação dos clientes e consequentemente aumento dos custos 

de frete. 

 Desta forma o transporte rodoviário é considerado caro, ainda que possui 

relativamente pequeno investimento. Os custos desse tipo de modal se caracterizam 

por custos fixos baixo e custos variáveis alto, devido aos quilômetros percorridos, as 
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exigências de mão de obra e as restrições de segurança aos motoristas 

(BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2006). 

Apesar dos altos custos envolvidos, o modal rodoviário é fundamental para a 

logística, pois proporciona a conexão entre os diferentes tipos de transporte, 

principalmente o aéreo que depende do transporte combinado. 

 

2.3.2 Aéreo 

 

Com a globalização o transporte aéreo se tornou importante na logística, pelo 

fato das cadeias produtivas estarem presentes pelo mundo todo, e muitas vezes a 

distribuição de componentes e produtos não podem depender de modos de 

transporte que não apresentam níveis satisfatórios de confiabilidade e prazo de 

entrega (NOVAES, 2015). 

O valor do frete aéreo é significativamente mais caro que dos outros modais, 

desta forma esse serviço é mais utilizado para o transporte de mercadorias com alto 

valor. De acordo com  Bowersox, Closs e Cooper (2006, p.287), “o serviço aéreo, 

conta com custos fixos baixo, uma vez que os aeroportos são mantidos pelo 

governo. Já os custos variáveis são altos, em razão do combustível, das tarifas aos 

usuários, da manutenção e da mão de obra numerosa (BOWERSOX; CLOSS; 

COOPER, 2006, p.287). 

A característica principal do transporte aéreo é a velocidade, tem como 

vantagem a rapidez nas entregas, percorrendo grandes distâncias em pouco tempo, 

porém esse tipo transporte  tem como desvantagem a pouca flexibilidade, pela 

dependência de grandes terminais e do transporte combinado para atingir uma 

diversidade de locais (BERTAGLIA, 2009). 

 

2.3.3 Multimodal 

 

A operação multimodal é aquela realizada por dois ou mais modos de 

transporte diferentes para a entrega da mercadoria, vincula a um único documento 

de transporte, sob a responsabilidade de um  operador de transporte multimodal. 

(RUSSO, 2009).   
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Para Keedi (2008, p.51 ), “o OTM – Operador de Transporte Multimodal  é 

entendido como qualquer  empresa que se proponha a assumir a responsabilidade 

por um transporte total, desde a origem até o destino final”. 

Desta maneira o transporte multimodal é considerado um facilitador no 

processo de importação e exportação, uma vez que é utilizado o que cada 

modalidade tem de melhor. O grande propósito da combinação dos modais de 

transporte é a otimização de recursos nas suas diferentes fases, não apenas físicas, 

mas também na fase de planejamento e operação (BERTAGLIA, 2009). 

Segundo Ballou (2015, p.131), “existem dez opções de serviços integrados 

entre os modais, são eles:  ferro-rodoviário,  ferro-hidroviário, ferro-aeroviário, ferro-

dutoviário, rodo-aéreo, rodo-hidroviário, rodo-dutoviário, hidro-dutoviário, hidro-

aéreo, aero-dutoviário” 

Uma das formas de combinação é o transporte aéreo e o rodoviário. O modal 

rodoviário é vital para o aéreo, uma vez que a carga aérea precisa do transporte 

combinado para se movimentar do aeroporto para o local de entrega.  Esse tipo de 

combinação muitas vezes é utilizado para oferecer serviços premium de 

encomendas, mas também pode ser utilizada para o transporte  padrão das cargas 

(BOWERSOX; CLOSS E COOPER ,2006). 
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3 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho inicialmente foi realizada uma pesquisa 

preliminar sobre as temáticas: logística, distribuição e transporte; que também é 

entendida como uma pesquisa exploratória sobre os assuntos. Segundo Cervo, 

Bervian e Silva (2007), a pesquisa exploratória é a parte inicial que auxilia na 

definição dos objetivos, buscando mais informações sobre determinados assuntos. 

Em seguida foi feita uma pesquisa bibliográfica baseada em informações contidas 

em livros, artigos científicos, sites confiáveis e outros.  

Considerando os objetivos do trabalho, foi realizado um estudo de caso na 

transportadora Braspress unidade de Palmas - Tocantins, procurando analisar o 

processo logístico de distribuição de encomendas. Quanto ao tipo de pesquisa, a 

mesma é caracterizada como descritiva, pois “é aquela que se observa, registra, 

analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-lo, buscando conhecer as 

diversas situações e relações que ocorrem" (CERVO; BERVIAN; SILVA 2007, p.61). 

Para a coleta de dados foram utilizados os métodos de entrevista, observação 

in loco e a pesquisa documental em revistas disponíveis no site da empresa 

mencionada. A entrevista foi realizada em dezembro de 2016, com gerente geral da 

Braspress  unidade de Palmas – TO, para tal seguiu-se um roteiro semi-estruturado 

com 30 perguntas.  A observação in loco foi realizada em duas datas, uma no mês 

de dezembro de 2016 e a outra em maio de 2017. Nas datas mencionadas foram 

visualizadas as atividades desenvolvidas pela empresa, além disso, fotografias 

foram tiradas para facilitar a compreensão do processo. Por último, na pesquisa 

documental coletou-se dados em revistas presentes no site da empresa, em que 

foram consultadas as revistas mais recentes do ano de 2011 a 2016, buscando obter 

mais informações visando atingir os objetivos do trabalho. 

Os dados foram analisados conforme o método de análise de conteúdo 

proposto por Bardin (2011), que é composto por três etapas: pré-análise, exploração 

do material e tratamento dos resultados. A pré-análise corresponde à leitura 

flutuante o primeiro contato com texto, a exploração do material consiste na 

decomposição do texto em categorias, temas ou assuntos; o tratamento dos 

resultados é etapa que permite a interpretação das informações fornecidas pela 

análise.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo trata  da caracterização da empresa pesquisada, da análise e 

discussão dos dados obtidos na realização do estudo de caso.  

 

4.1 Caracterização da  Empresa 

 

A Braspress é uma empresa especializada no segmento de encomendas 

fracionadas com volumes de até 50 quilos individuais, sua  primeira filial foi fundada 

em 1º de julho de 1977 em Belo Horizonte. Atualmente a empresa dispõe de 96 

filiais por todo Brasil, atendendo 98% do território nacional e os mais variados 

segmentos do mercado como: confecções, eletroeletrônicos, indústrias de calçados, 

materiais hospitalares, medicamentos e artigos de informática. Conta com uma frota 

de veículos com idade média de 2,5 anos, utilizados na coleta, transferência e 

distribuição de encomendas. 

O foco deste trabalho foi à filial da Braspress localizada em Palmas- 

Tocantins, inaugurada no ano de 2003. A estrutura organizacional da unidade conta 

com o gerente, encarregado operacional e seus assistentes. A empresa possui 42 

funcionários diretos, 25 terceirizados e uma frota de 9 veículos, atendendo em média 

2.800 clientes por mês.  

 

4.2 Análise e discussão dos dados 

 

A análise de conteúdo dos dados permitiu a construção de cinco categorias, 

são elas: coleta, gestão interna, tecnologia, transporte e entrega, que por sua vez 

foram definidas conforme os assuntos mais encontrados na entrevista que se 

relacionam com os objetivos específicos deste trabalho. No quadro abaixo (quadro  

01) apresentam - se as categorias e suas  definições, a seguir são apresentadas as 

verbalizações e as discussões. As verbalizações do entrevistado serão identificadas 

como  (EBP, 2016).   
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Quadro 1 – Categorias e suas definições 

 
Categorias 

 
Definições 

 
Coleta 

Nessa categoria serão abordadas, as etapas 
relacionadas à coleta das mercadorias, como: 
tipos de coletas, atendimento ao cliente, rotina 
utilizada e a programação de veículos. 

 
Gestão interna 

Nessa categoria serão descritos os 
procedimentos e técnicas utilizados dentro da 
empresa para administrar o fluxo de cargas. 

 
Tecnologia 

Nesta categoria serão apresentadas as 
ferramentas utilizadas nos processos da 
empresa para controlar as informações.  

 
Transporte 

Nesta categoria serão relatados os métodos 
utilizados na movimentação das cargas para 
elevar o nível de serviço e reduzir as chances de 
avarias. 

 
Entrega 

Nesta categoria serão descritos os aspectos 
relacionados ao serviço de entrega e a 
pontualidade. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Categoria 1 – Coleta  

 

Existem dois tipos de coletas utilizadas na Braspress unidade Palmas, são 

elas a padrão e a reversa. De acordo com o entrevistado: “os clientes podem 

agendar os pedidos de coleta pelo site da empresa ou por uma ligação na 

transportadora, existem dois tipos de coletas a reversa e a padrão. A coleta reversa 

acontece quando a mercadoria é enviada e por algum motivo ela volta... (EBP, 

2016)”. A coleta padrão é aquela agendada pelo cliente, em que a empresa busca a 

encomenda no remetente e manda para o destinatário. E a coleta reversa é aquela 

em que a mercadoria que já foi entregue precisa voltar, por motivo de desacordo 

comercial entre o destinatário e o remetente. 

Para que o  processo reverso  seja iniciado a empresa precisa da autorização 

do responsável pelo pagamento do frete,  feita a autorização, essa coleta precisa ser 

agendada, com isso os dados referentes à mercadoria são confirmados e 

repassados para motorista que realizará a coleta. Quando a encomenda chega à 

empresa é feita uma nova conferência e se tudo estiver de acordo com os 

procedimentos internos a mesma é embarcada no mesmo dia rumo ao destino.  

A empresa possui uma cartela de clientes classificados como assíduos e 

esporádicos, conforme o entrevistado: “tem clientes que tem a coleta automática, 

todo dia determinado horário o carro vai passar e coletar e tem as coletas 
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esporádicas que é o cliente que faz venda pela e-commerce. Aqueles que não são 

coletas automáticas irão agendar essa coleta, toda coleta ligada e agendada até as 

14 horas é feita no mesmo dia” (EBP, 2016). 

  Os clientes assíduos são aqueles que utilizam os serviços da empresa 

constantemente, eles representam em média de 35% a 40% das coletas, para esses 

clientes é disponibilizado um veículo pela empresa, que passa todos os dias em 

determinado horário para buscar as encomendas. Já os esporádicos são aqueles 

que usam o transporte da empresa  ocasionalmente, de três em três meses ou uma 

vez por ano. Esse tipo de cliente precisa solicitar que a empresa esteja coletando 

suas encomendas, por meio de agendamento no site ou de uma ligação na 

empresa. Além destas alternativas o cliente tem como opção levar a mercadoria na 

empresa.  

Ainda de acordo com a verbalização anterior, todas as coletas agendadas até 

as 14 horas são feitas e embarcadas no mesmo dia. Para as coletas realizadas em 

Palmas são designados 3 veículos que fazem entregas e coletas simultaneamente 

por três rotas. As coletas das outras cidades do Tocantins são feitas por parceiros 

da Braspress, sendo que o atendimento da região sul é feito por um parceiro de 

Gurupi e o atendimento da região norte é feito por um parceiro de Araguaína. 

Nesta categoria pode-se observar que a empresa organiza suas entregas e 

coletas para que sejam feitas simultaneamente, de acordo com Ballou (2006), as 

coletas devem ser realizadas ao longo do andamento das entregas para reduzir o 

número de superposições de roteiros, a fim de otimizar a operação, reduzir o tempo 

de viagem e os custos com combustível. 

A disponibilidade da coleta reversa  é mais uma forma serviço oferecido ao 

cliente. Para Bertaglia (2009), o retorno de mercadorias em bom ou mal estado 

também faz parte do processo de distribuição, embora tenha pouca atenção de 

alguns segmentos.  

 

Categoria 2 – Gestão Interna 

 

Em Guarulhos - São Paulo é localizada a matriz da Braspress, toda 

mercadoria que é coletada ou entregue pela unidade de Palmas passa 

automaticamente pela matriz para a realização da consolidação, conforme a 

verbalização a seguir: “São Paulo é o grande centro onde faz a consolidação toda 
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mercadoria que a gente coleta ou entrega automaticamente ela passa por São Paulo 

onde consolida a carga e manda para o destino.” (EBP, 2016). 

A Braspress Palmas não possui caminhões de transferência para longas 

distâncias, em razão do Tocantins ainda ser um estado consumidor, e em função do 

custo, é mais eficiente mandar as encomendas para filial de São Paulo realizar o 

processo de consolidação e posteriormente entregar as cargas. Para Bowersox, 

Closs e Cooper (2006), a consolidação é uma prática que torna possível a expedição 

de cargas maiores, assim resulta em menores encargos de transporte e entregas 

mais rápidas. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos a Braspress unidade de Palmas realiza 

três operações internas: a importação, a distribuição e a exportação. A importação 

consiste no transporte das encomendas do centro de consolidação em São Paulo  

para a filial de Palmas, ou seja, é a operação de recebimento das mercadorias 

vindas da matriz. A distribuição é o processo de entrega dessas encomendas 

recebidas  para os destinatários finais nas cidades do Tocantins e a exportação é a 

transferência das encomendas coletas pela filial de Palmas para o centro de 

consolidação em São Paulo. 

No processo de importação, quando as encomendas são recebidas na filial de 

Palmas é feita a confirmação da chegada dos volumes físicos, através da tratativa 

sistêmica, também é realizada a tratativa documental e em seguida as mercadorias 

são acomodadas no armazém. De acordo com o entrevistado: “tem toda uma 

organização no terminal, a empresa trabalha por separação de nota fiscal, no 

momento que vai descendo a importação já tem todo um direcionamento para as 

rotas específicas” (EBP, 2016). Dentro do terminal as encomendas são organizadas 

por rotas e pelo final do número da nota fiscal. As rotas utilizadas pela empresa são: 

Paraíso (104), Bico do interior(104), Gurupi (102),  Palmas Taquaralto (003), Palmas 

Norte (002) e Palmas sul (001).  

Após o processo de localização das mercadorias no armazém, é feita a 

distribuição, são emitidos os pré-roteiros e então os motoristas efetuam os 

carregamentos. Posteriormente  os veículos  saem da unidade de Palmas rumo aos 

parceiros em Araguaína e Gurupi, deixam as mercadorias e em seguida o veículo 

volta para a Braspress unidade Palmas com as coletas que foram feitas pelos 

parceiros. Essa estratégia de viagem de retorno praticada pela empresa proporciona 

um melhor aproveitamento do veículo e movimentação das cargas, desta forma a 
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frota se torna mais eficiente, uma vez que o retorno de caminhões vazios para o 

armazém representa um desperdício de combustível e tempo do motorista 

(TAYLOR, 2005).  

Para uma melhor compreensão, na figura 4 é demonstrado o fluxo do 

processo de importação, operação interna que se refere ao recebimento de cargas 

nacionais.  

 
Figura 4 – Fluxograma do processo de importação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

No processo de exportação, segundo o entrevistado: “toda, mercadoria que é 

coletada exige a tratativa, que consiste na verificação da nota fiscal e emissão do 

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) ”(EBP, 2016). Nessa tratativa são 

verificados: o valor da nota fiscal, endereço de entrega, dados do destinatário, e 

quantidade de volumes, depois desse processo é feito a emissão do (CTe), a nota 

fiscal de prestação de serviço da transportadora para o cliente. Em seguida a 

mercadoria recebe uma etiqueta da Braspress que é a identificação do pedido, 

conforme a figura 5. 
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Figura 5 – Etiqueta de identificação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Feita a identificação do pedido, a encomenda passa por uma esteira 

demonstrada na figura 6, que faz a cubagem, processo de  aferição do peso e do 

volume da mercadoria.  

 

Figura 6 – Esteira de Cubagem 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

A esteira multiplica a altura, largura e comprimento da encomenda por 300, 

chegando ao peso cubado. Por padrão, a transportadora sempre compara o peso 

real e o peso cubado e incide o preço sobre o maior resultado encontrado. A 

cubagem é levada em consideração, para evitar duas situações: a primeira, que se 

ocupe um grande espaço com mercadorias leves, deixando de aproveitar a 

capacidade em tonelagem do veículo e a segunda, que se carregue muito peso em 
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um volume pequeno, desperdiçando espaço do veículo. Assim a aplicação da 

cubagem propicia o aumento da eficiência da capacidade do veículo e a otimização 

da ocupação do mesmo.  

Após o processo de  cubagem as mercadorias ficam liberadas para serem 

colocadas na carreta, todas são embarcadas no mesmo dia, pois em função da 

produtividade os veículos não podem ficar parados na empresa. Com relação às 

encomendas transportadas, a Braspress unidade Palmas faz restrição de algumas 

cargas, são aquelas com mais de  1 metro e 20 de altura e mais de 50 quilos 

individuais, em função do SORTER2  em São Paulo, que não aceita mercadorias 

com essas características.  

Assim, para facilitar o entendimento do que foi exposto, na figura 7 é 

apresentado o fluxograma do processo de exportação, operação que diz respeito à 

transferência de mercadorias dentro do território nacional. 

 

Figura 7 – Fluxograma do processo de exportação 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Pode-se observar nesta categoria que a empresa utiliza várias estratégias 

dentre elas a distribuição um para um e a distribuição um para muitos, já que as 

mercadorias vêm consolidadas da matriz em São Paulo para filial da Braspress em 

                                                           
2 Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas 
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Palmas e depois as mesmas são distribuídas para os parceiros ou até mesmo direto 

para os clientes mais próximos.  

Segundo Caxito (2011), a distribuição um para um é conhecida como 

transferência, já que a carga vem de uma única origem para um único destino. Esse 

tipo de operação traz várias vantagens, já que  são utilizados  carros maiores que 

possibilitam a otimização do transporte, redução de custos operacionais de 

movimentação que acabam refletindo na redução do frete para o cliente. A 

distribuição um para muitos é aquela feita de uma origem para vários destinos, 

sendo considerada mais complexa devido ao número de clientes  e entrega, por isso 

deve ser bem planejada para buscar o melhor aproveitamento do veículo e dos 

roteiros. 

 Notou-se também que a empresa faz uso do transit point, já que utiliza 

parceiros para fazer a distribuição em cidades localizadas longe da filial de Palmas. 

De acordo com Pires (2014), o transit point é considerada um forma de otimizar a 

distribuição, visto que a sua utilização permite atender mercados distantes, 

aumentando  a efetividade das entregas.  

 

Categoria 3 – Tecnologia  

 

Todas as tecnologias manipuladas pela Braspress unidade  

Palmas são padronizadas com a matriz em São Paulo, conforme o entrevistado: “a 

empresa tem uma equipe, um time da tecnologia em São Paulo, tudo é centralizado 

em São Paulo onde o sistema é próprio e constantemente aprimorado” (EBP, 2016).    

O sistema conta com uma equipe especializada, para o constante aprimoramento, 

assim quando surgem problemas o pessoal da tecnologia da informação é acionado, 

resolvendo simultaneamente a situação,  tornando o sistema mais confiável.  

A matriz da Braspress dispõe de um SORTER (Sistema Automatizado de 

Distribuição de Encomendas), que é um conjunto de esteiras rolantes e elétricas que 

são  instrumentadas pelos equipamentos de leitura óptica, células foto elétricas e 

balança dimensionadora de volumes. A filial de Palmas, ainda não possui o 

SORTER em função da quantidade de clientes e das cargas transportadas, mas 

conta com outras tecnologias. 

De acordo com a verbalização: “a empresa tem o pressuposto que mais 

importante que a efetiva entrega é a informação para o cliente” (EBP, 2016).  
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Quando o cliente solicita a coleta, o pedido é automaticamente direcionado para o 

sistema. O motorista recebe a solicitação pelo smartphone, realiza a coleta, quando 

a mercadoria chega à empresa, é feita a emissão da nota fiscal de transporte e 

então automaticamente o sistema chamado Braspress em trânsito envia um email 

para o destinatário informando a data prevista para a entrega da mercadoria. Todo o 

processo é online, assim observa-se que o nível de serviço é elevado, visto que as 

informações são transmitidas instantaneamente para os clientes. 

Para ter um maior controle das cargas, segundo o entrevistado: “toda 

mercadoria  que é colocada dentro do caminhão, passa pela leitura do código de 

barras” (EBP, 2016). No processo de importação as mercadorias recebidas são 

descarregadas, então começa o processo de leitura das etiquetas, em que o coletor 

de dados transmite as informações para o sistema. Ao mesmo tempo também  é 

feita a leitura do código presente na nota fiscal de transporte, assim todas as 

informações sobre as mercadorias são passadas para o sistema. Para Caxito 

(2011), a utilização dos códigos de barras pode permitir alguns benefícios como: 

maior rapidez nas operações, redução de tempo para o consumidor e melhor nível 

de serviço.  

Ainda sobre a verbalização acima, na distribuição o processo é o mesmo, o 

carregamento das carretas também é feito através da leitura dos códigos de barras, 

para confirmação no sistema que os volumes estão sendo embarcados no veículo, e 

se realmente estão indo para rota entrega, assim todo processo é acompanhado 

para se obter controle das informações. A figura 8 apresenta o coletor de dados 

utilizado pela Braspress unidade de Palmas -TO. 

 

Figura 8 – Coletor de dados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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  De acordo com o entrevistado: “no smartphone tem a rota, o chamado pré- 

roteiro para os motoristas que irão fazer a rota e inserir as mercadorias no caminho” 

(EBP, 2016). Após esse processo de carregamento a operação é fechada e inicia-se 

a emissão dos pré-roteiros, que são estabelecidos segundo um sistema de 

roteirização. De acordo com Bertaglia (2009), muitas empresas usam os sistemas de 

gerenciamento de rotas com o objetivo de melhorar o desempenho das entregas e 

minimizar os custos com transporte. 

Quando o motorista realiza a entrega, ele efetua a baixa das informações no 

smartphone, que são transmitidas para o sistema e para a consulta do cliente via 

site. No final do dia é feita a prestação de contas, no sistema consta tudo que saiu, 

foi entregue ou deu pendência. Todos os dados  das mercadorias como: data de 

faturamento, previsão de entrega e o status ficam disponíveis para o destinatário e o 

remetente em tempo real, o rastreamento também é online pode ser consultado no 

site da Braspress.  

Nesta categoria constatou-se que  o uso do código de barras proporciona à 

empresa uma maior produtividade nos processos de carregamento e 

descarregamento. Para Bowersox, Closs e Cooper (2006), os problemas 

relacionados a rastreamento e expedição das cargas são reduzidos pelo uso do 

código de barras, visto que permite a transferência rápida e sem erros das 

informações, facilitando o rastreamento das mercadorias. 

A comunicação via smartphone tanto na coleta como na entrega,  possibilita 

agilidade na transmissão das informações entre a empresa e os motoristas, 

permitindo também a resposta rápida ao cliente. Segundo Fleury, Wanke e 

Figueiredo (2014), a velocidade de resposta rápida é primordial para obter vantagem 

competitiva, empresas excelentes em logística procuram desenvolver processos que 

permitem respostas rápidas ao mercado, a fim de obter flexibilidade, atributo 

determinante no mundo atual. 

 

Categoria 4 – Transporte  

 

A Braspress é uma empresa  de serviços de transporte que utiliza dois 

modais: o rodoviário e o aéreo. Com relação ao modal rodoviário algumas 

estratégias são empregadas para aumentar a qualidade do serviço. Segundo o 
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entrevistado:  “a alocação das cargas no caminhão tem toda uma organização para 

que não aconteça a avaria no transporte” (EBP, 2016). No carregamento, as 

mercadorias mais pesadas são colocadas embaixo e as que são mais  leves ficam 

por cima, evitando que as cargas com maior peso danifiquem as mais leves. As 

encomendas consideradas frágeis são colocadas em gaiolas, conforme ilustra a 

figura 9, para que no momento da trepidação na viagem não sofram impacto.  

 

Figura 9 – Gaiolas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Na expedição, de acordo com o entrevistado: “os caminhões geralmente 

trabalham próximo da capacidade máxima entre 85% a 95% da carga, a empresa 

planeja que o caminhão de determinada rota leva a carga do dia” (EBP, 2016). Nota-

se, então que a empresa trabalha com a expedição das cargas com a lotação quase 

que completa, sendo uma estratégia bastante eficaz, uma vez que permite o 

transporte de quantidades maiores, melhor aproveitamento do espaço do veículo e a 

redução de custos com movimentação da carga (NOVAES, 2015). 

Segundo o entrevistado: “toda mercadoria transportada tem um seguro, se 

porventura acontecer qualquer avaria, roubo, ela é assegurada” (EBP, 2016). Existe 

uma franquia mínima que a seguradora cobre,  se houver qualquer anormalidade a 

mesma é acionada e no prazo de 45 a 60 dias é feita  a indenização do cliente. 

Percebe-se então que a Braspress tem uma preocupação em diminuir eventuais 

prejuízos que possam acontecer  durante o transporte, oferecendo mais segurança 

para o cliente. 

Quanto à  frota e  aos motoristas, algumas estratégias também são utilizadas. 

A Braspress tem a política de renovação constante da frota, mantendo a idade 
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média de 2,5 anos. Os veículos em mau estado são menos confiáveis propiciam 

altos custos, a renovação da frota possibilita um maior desempenho e baixo 

consumo de combustíveis. No que diz respeito aos motoristas, a Braspress tornou-

se pioneira na contratação de mulheres, de acordo com o entrevistado:  “a empresa 

entende que a mulher tem mais atenção, é mais criteriosa, é mais atenciosa, tem 

mais habilidade no trato com clientes (EBP, 2016)”. Diante do exposto, observa-se 

que as mulheres passaram colaborar com o aumento da produtividade, por terem 

maiores cuidados com veículo, paciência no trânsito e melhor atendimento aos 

clientes.  

Para aumentar o nível de serviço no transporte de cargas, além das 

estratégias demonstradas anteriormente, a Braspress também faz uso do modal 

aéreo, para disponibilizar mais uma forma de atender seus clientes. Segundo a 

verbalização a seguir: “o serviço aéreo faz parte do mix de serviço da Braspress, ele 

tem aproximadamente 10 anos...veio para otimizar o tempo de entrega” (EBP, 

2016). Esse serviço passou a existir, para atender as regiões mais longínquas dos 

grandes centros, que necessitavam de entregas rápidas. Para isso a Braspress ficou 

responsável por  divulgar o serviço aéreo, vender, locar o transporte com os 

parceiros LATAM linhas aéreas e a GOL linhas aéreas, consolidar a carga e fazer a 

entrega para o cliente final.  

O transporte aéreo é utilizado tanto na exportação como na importação.  Na 

exportação as mercadorias saem da filial de Palmas pelo modal rodoviário chegam 

ao centro de consolidação em São Paulo, depois seguem para o aeroporto e são 

transportadas para o destinatário final.  No processo de importação as mercadorias 

vêm de São Paulo pelo modal aéreo até o aeroporto de Palmas,  então a Braspress 

busca essa carga, faz a tratativa e posteriormente entrega para o cliente. As 

empresas aéreas também fazem a entrega, mas  em função de custo e controle da 

pontualidade, a Braspress unidade de Palmas prefere fazer a entrega para os 

destinatários finais.  

Nesta categoria foi possível perceber que no transporte rodoviário as  cargas 

são organizadas nos veículos conforme o peso, para evitar que ocorram avarias 

durante o transporte. De acordo com Alvarenga (2000), o peso da carga é elemento 

extremamente importante para o transporte, sendo que a má colocação das 

mercadorias no veículo o podem ocasionar vários problemas que devem ser 

evitados.  
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Verificou-se também que a política de renovação da frota utilizada pela 

Braspress, proporciona uma melhor performance na movimentação das cargas. 

Para Bourahli, Montenegro e Fernandes (2011),  a troca dos veículos no momento 

ideal, traz ganhos para as empresas como: maior conforto para motoristas, melhor 

desempenho no trabalho, aumentar produtividade e a redução de gastos com 

manutenção.  

Quanto aos modais, nota-se que há uma preocupação da empresa em 

entregar as mercadorias para os clientes com maior agilidade, para tanto a mesma 

utiliza os parceiros  LATAM e GOL para fazer o transporte aéreo e posteriormente 

finaliza a entrega  com o modal rodoviário. A combinação dos transportes 

proporciona o  aproveitamento do que cada modalidade tem de melhor, visando um 

melhor nível de serviço e a minimização  de custos (BERTAGLIA, 2009).  

 

Categoria 5 – Entrega 

 

O serviço de entrega ao cliente  pelo modal rodoviário é considerado rápido 

pela empresa, segundo o entrevistado: “o tempo de fechamento do pedido e a 

entrega já são  otimizados, não tem como fazer um prazo de serviço diferenciado 

daquele que é divulgado comercialmente” (EBP, 2016). No entanto, com a aplicação 

do modal aéreo à organização tem a possibilidade  de redução do tempo de entrega,  

o que se  torna um diferencial para mesma.  Essa opção de serviço é  bastante 

vantajosa, porém é considerada 5 vezes mais cara que o modal rodoviário, sendo 

mais utilizado pelos clientes que transportam produtos de alto valor agregado e que 

necessitam de entrega rápida. 

Na empresa todos os processos são padronizados, inclusive a entrega, de 

acordo com o entrevistado: “a Braspress acaba tendo credibilidade com os clientes 

pela regularidade das entregas, ou seja, existe uma constante no prazo... 

dificilmente verá alguém dizer que a mercadoria atrasou.”(EBP, 2016).  A empresa 

tem toda uma estrutura de controle, toda operação é padronizada, com horários para 

chegada, saída e transferências das carretas. A padronização dos processos 

mantém uma rotina nas entregas contribuindo para a redução das chances de 

atrasos. Eventualmente  podem acontecer atrasos, mas a organização tem o índice 

de 96% das mercadorias entregues no prazo.   
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A entrega das encomendas para destinatário nem sempre é uma tarefa fácil, 

alguns fatores podem implicar na não entrega da mercadoria, como a  ausência do 

destinatário ou mudança de endereço, então algumas providências são tomadas, 

conforme a verbalização: “...quando vai entregar uma mercadoria para o destinatário 

e ele não está, existe o procedimento  de voltar à mercadoria para o terminal e 

notificar...” (EBP, 2016).     

De acordo com o entrevistado, quando a empresa vai fazer a entrega da 

mercadoria  e o destinatário não recebe, a mesma volta para filial e o remetente é 

notificado, ele fica responsável por entrar contato com o destinatário para articular se 

a mercadoria deve ser reentregue ou não. Para esse serviço de reentrega é cobrado 

50% do valor do frete original, é dado um prazo de 5 dias, caso ninguém se 

manifeste a mercadoria é devolvida para a origem. Se for autorizada a reentrega a 

mercadoria é apresentada no endereço novamente, se o destinatário estiver mudado 

de endereço, o remetente precisa enviar uma carta de correção para a empresa 

entregar no novo endereço. Segundo a  Associação Nacional do Transporte de 

Cargas (2001), por padrão os serviços de reentrega sempre deverão ser cobrados, 

sendo adicionado 50% do frete original, o que não se torna uma desvantagem para 

a Braspress, dado que é uma prática realizada pela maioria das transportadoras. 

Nesta categoria observa-se que empresa busca aumentar o nível de serviço 

oferecido, através do transporte aéreo, dos processos padronizados e da 

disponibilidade do serviço de reentrega. De acordo com Christopher (2011), 

atualmente os clientes buscam fatores de confiabilidade, responsividade, prazos 

reduzidos, pronta entrega e serviços com valor agregado, que são muitas vezes 

determinantes para o sucesso das organizações, já que permitem melhor 

atendimento aos consumidores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar o processo logístico de distribuição 

de encomendas da transportadora Braspress unidade de Palmas-TO, com isso 

tornou-se possível compreender os procedimentos utilizados no sistema de 

distribuição da empresa. Percebeu-se que com a globalização e as novas 

configurações de negócios a distribuição tornou-se muito importante, uma vez que o 

gerenciamento eficaz desta atividade proporciona às empresas a diferenciação  

competitiva no mercado, através da confiabilidade de entrega.  

No primeiro objetivo que visou identificar as atividades e processos logísticos 

executados na transportadora, pode-se analisar como a empresa realiza as 

atividades de importação, distribuição e exportação, assim verificou-se que as 

mesmas são gerenciadas de modo integrado com a matriz em São Paulo, 

garantindo um melhor nível de serviço. Também foi possível realizar a identificação 

das  situações rotineiras da logística, que são  muito importantes para a formação de 

um profissional da área.  

No segundo objetivo que buscou descrever as ferramentas tecnológicas 

utilizadas no processo de distribuição, pode-se constatar que as tecnologias são de 

primordial importância para a empresa. A tecnologia da informação está envolvida 

em todos os processos, elevando o nível de serviço da organização, à medida que 

possibilita a obtenção rápida de dados, a troca de informações com os clientes, 

maior controle das cargas, diminuição da chance de erros, aumento da 

confiabilidade e a eficiência das operações. 

No terceiro objetivo que procurou demonstrar as estratégias utilizadas no 

transporte para elevar o nível de serviço, pode-se confirmar que o uso do transporte 

multimodal possibilita um atendimento mais rápido para os clientes. Ainda, a 

utilização da lotação completa do veículo propicia a redução de custos através do 

transporte de cargas maiores, a organização  das cargas proporciona melhor 

aproveitamento do espaço dos veículos, além disso, reduz as possibilidades de 

avarias nos produtos. 

No que diz respeito ao nível de serviço prestado, foi percebido durante o 

trabalho que manter os clientes informados é de grande importância para a 

empresa. A informação em tempo real é uma forma de elevar o nível de serviço 

oferecido e aumentar a vantagem competitiva. 



37 

 

Para os futuros trabalhos recomenda-se que seja feita uma pesquisa junto 

aos funcionários para melhor compreensão do processo de distribuição. Por fim, 

pode-se observar que a Braspress unidade Palmas-TO trabalha de forma  

condizente com a literatura, em que a mesma faz uso de várias técnicas e 

estratégias logísticas visando obter à satisfação dos clientes.  
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APÊNDICES 

Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 
Eu, __________________________________________________________, 

Gerente da Braspress Filial de Palmas - Tocantins, e-mail 

_______________________________________, aceito participar da pesquisa 

intitulada: “O processo logístico de distribuição de encomendas da transportadora 

Braspress unidade de Palmas-TO", cujo objetivo é “Analisar o processo logístico de 

distribuição de encomendas da empresa Braspress unidade de Palmas-TO”. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de transmitir 

informações pertinentes ao objetivo do trabalho de conclusão de curso de Beatriz 

Lourenço Santana (beatrizlscaraiba@gmail.com) estudante do Curso de Tecnologia 

em Logística, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- Tocantins 

(IFTO). A pesquisa é acompanhada pela Professora Me. Elainy Cristina da Silva 

Coelho (elainy@ifto.edu.br), professora do referido curso.  

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada quando da publicação 

dos resultados da pesquisa, estando permitida, apenas, a menção da função que 

desempenho e da empresa pesquisada: Braspress.  

Fui informado de que posso me recusar a responder alguma pergunta que eu 

não ache adequada.  

A entrevista será gravada para registrar fielmente a minha fala. 

Fui informado que posso indagar a aluna pesquisadora sobre a pesquisa, pelo 

telefone XXXXX-XXXX e/ou pelo endereço eletrônico: 

<beatrizlscaraiba@gmail.com>, e que, se me interessar, posso receber os 

resultados da pesquisa. 

Estou ciente sobre os objetivos da pesquisa e concordo em participar da 

mesma, sabendo que não receberei nenhum tipo de compensação financeira pela 

minha participação neste estudo. Enfim, manifesto meu livre consentimento em 

participar, estando totalmente ciente da pesquisa. 

 

Porto Nacional-TO, ______/______/________. 

 

___________________________________________________________________ 
(Assinatura do pesquisado) 

 

___________________________________________________________________ 
Beatriz Lourenço Santana (pesquisadora) 

 
 

___________________________________________________________________ 
Elainy Cristina da Silva Coelho (professora orientadora) 

 

mailto:elainy@ifto.edu.br
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Apêndice B - Roteiro de Entrevista 

O processo de distribuição da transportadora Braspress Unidade Palmas-TO 

  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

Nome do respondente: 

Função: 

Tempo de atuação na empresa: 

Tempo de atuação na função: 

Formação: 

 

DADOS DA EMPRESA: 
  
1. Fale um pouco sobre a empresa, sua estratégia de negócio e sua  missão  

organizacional? 

 

2. Quanto tempo a Braspress opera em Palmas?  

 

3. Como está dividida a estrutura organizacional? 

 

4. Qual é a função do responsável pelo departamento de distribuição? 

 

5. Qual é o grande diferencial da transportadora no setor logístico? 

 

6. Qual o principal gargalo enfrentado hoje pela empresa? 

 

7. Qual é a região que a empresa tem o maior percentual de clientes, maior 

operação?  

 

8. Qual o percentual de clientes da empresa que são fixos, com contratos de 

distribuição já fixados? Qual o percentual que isso representa da operação? 

 

9. No processamento de pedidos, qual é a prioridade no atendimento ao cliente? 

 

10. Quais tecnologias são utilizadas no processamento de pedidos? 



43 

 

11. Como são planejadas as coletas? E que métodos são utilizados? 

 

12. Qual é o fluxo diário de coletas da empresa? Até que horas, de quanto em 

quanto tempo é coletado o pedido?  

 

13. Qual é a média do ciclo de pedido (lead time)? 

 

14. Há uma preocupação da empresa em otimizar o tempo entre o fechamento do 

pedido e a entrega? Se sim, o que tem sido feito? 

 

15. A empresa opera com o sistema de cross-docking? Se sim, pode falar como o 

mesmo é operado pela empresa? 

 

16. Qual a forma de localização das cargas no armazém? 

 

17. Quais são as tecnologias utilizadas pela empresa que favorecem o processo de 

distribuição? Quais vantagens? Tem alguma estimativa do quanto à empresa se 

torna mais competitiva? 

 

18. Como funciona o software de rastreamento do pedido pelo cliente ou pela 

empresa? 

 

19. Na conferência das cargas para a distribuição é utilizado o leitor de código de 

barras? 

 

20. Em caso de entregas próximas da empresa como é planejada a distribuição? 

 

21. Qual a ferramenta utilizada para realizar a roteirização de cargas?  Os resultados 

são satisfatórios? Apresentam erros de programação?   

 

22. Quais estratégias são utilizadas para que não ocorra risco de atraso de entrega 

de pedidos? 
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23. Como é feita a segurança contra furto de carga no trânsito? Que ferramenta é 

utilizada para isso? 

 

24. Em caso de extravio da mercadoria durante a distribuição existe alguma garantia 

de ressarcimento do prejuízo ao cliente? Como geralmente procedem? 

 

25. Com relação aos clientes, tem um canal de atendimento? 

Nesse canal quais são as principais reclamações?  

 

Prazo de entrega 

Produtos com avarias 

Atendimento  

Outros 

O que a empresa tem feito para melhorar isso? Quais ferramentas ou tecnologias 

são utilizadas? 

 

26. A frota da organização é própria ou terceirizam? Se terceirizada, quando é 

utilizada a frota da empresa para fazer distribuição? E como é feito a avaliação do 

prestador de serviço? 

 

27. Quais são os modais utilizados pela empresa para fazer a distribuição? Também 

é utilizado a multimodalidade? 

 

28. Como percebem a oportunidade do serviço aéreo?  

 

29. Em relação à alocação das cargas, como é feita a ocupação da carga no 

caminhão? 

 

 30. Os caminhões trabalham sempre com a carga máxima? Qual a estratégia da 

empresa para expedir os pedidos? 

 

 

 


