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RESUMO 

 

 

A logística ao contrário do que se imagina não se refere apenas a distribuição física, envolve 

suprimentos e administração de matérias, seu processo integra transportes, armazenamento, 

estoque, manuseio de matérias, embalagens e informações. Ela está ligada diretamente ao 

estoque, a armazenagem e a distribuição.  O foco principal da logística empresarial e entregar 

os produtos no menor tempo possível e com menor custo. O objetivo deste trabalho foi 

demostrar como melhorar os processos de uma empresa evitando o desperdício, o tempo de 

espera dos produtos entre outros. Foram abordados os seguintes requisitos para elaboração 

desde trabalho que são: entender os processos de logísticas; demostrar o uso de ferramentas 

de planejamento e controle e como melhorar a comunicação dentro da empresa. Na 

metodologia foi realizado um levantamento bibliográfico que proporciona maior familiaridade 

com o problema. Toda empresa depende de um sistema de logística, tanto ela de pequeno ou 

grande porte, a logística atende desde o processo de atendimento ao cliente, até o processo de 

entrega do pedido. Conclui-se que a missão da logística existe para satisfazer as necessidades 

do cliente e facilitando as operações relevantes de produção. O desafio é equilibrar as 

expectativas dos serviços e os gastos de modo a alcançar os objetivos do negócio visando 

sempre o menor custo possível com mais eficiência para atender os clientes. 

 

 

Palavras - Chave: Estoques. Transportes. Clientes. Diálogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Contrary to what is most believed, logistics is not just about the distribution and delivery of 

products and materials. It is directly linked to storage and distribution. The main focus of 

logistics is to deliver the products in the shortest time and for the lowest cost possible. The 

purpose of this work was to demonstrate how to improve the processes of a company avoiding 

waste and the waiting time of the products among others. The following requirements have 

been addressed to the elaboration of this work that are: understanding logistics processes, 

demonstrating the use of planning and control tools and how to improve communication 

within the company. The methodology that was conducted was a bibliographical survey that 

provides greater familiarity with the problem.  Every company depends on a logistic system, 

both small or large. Logistics take  care of  the customer service process and the order 

delivery process. It is concluded that the logistics mission is to satisfy the needs of the 

customer and facilitate the relevant production operations. The challenge is to balance the 

expectations of the services and expenses in order to achieve the goals of the business aiming 

at the lowest possible cost more efficiently to meet the customers.  

 

 

Keywords: Stock. Transport. Customers. Dialog.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

 Ballou (2010) nos mostra que: 

Caso fosse viável produzir todos os bens e serviços no ponde onde eles são 

consumidos ou caso as pessoas desejassem viver onde as matérias primas e a 

produção se localizam, então a logística seria pouco importante. Mais isto 

não ocorre na sociedade moderna. Uma região tende a especializar-se 

naquilo que tiver vantagem econômica para faze-lo. Isto cria um hiato de 

tempo e espaço entre matéria prima e produção e entre produção e consumo. 

Sua missão e colocar a mercadoria ou os serviços no lugar e no instante 

corretos e na condição desejada, ao menor custo possível.  (BALLOU 2010 

pág. 23.) 

Do ponto de vista estratégico, os executivos de logística procuram atingir uma 

competência operacional que importe o mais alto nível de satisfação tanto operacional como 

para os clientes. O desafio e equilibrar as expectativas de serviços e os gastos de modo a 

alcançar os objetivos do negócio.  

Matos (2009) traz que:  

A comunicação empresarial é a relação da empresa com o seu publico 

interno e externo, envolvendo um conjunto de procedimentos e técnicas 

destinados a intensificação do processo de comunicação e à difusão de 

informações sobre as suas atuações, resultados, a missão, objetivos, metas, 

projetos, etc. É um recurso estratégico de gestão, que, quando bem 

aproveitado pode garantir o funcionamento coeso, integrado e produtivo da 

empresa. (MATOS, 2009, p. 72) 

Visando este novo cenário de empresa, a justificativa para este trabalho é que as 

empresas enfrentam uma série de problemas associados a um sistema logístico carente de 

melhorias e reparos. Alguns são: o tempo excessivo para concluir a entrega aos clientes, 

inconvenientes gerados por pedidos incompletos e por erros no preenchimento. Demostrar 

que é possível ter um bom relacionamento com os clientes e os funcionários através da 

comunicação e mostrar que com um bom planejamento e uma boa execução dos processos 

organizacionais é possível diminuírem os custos e fazer com que os produtos cheguem mais 

rápido ao cliente final.  

O problema apresentado foi o seguinte: Como a comunicação interna dos processos da 

empresa pode afetar na logística de distribuição dos materiais. 

A hipótese para apresentação do trabalho é que faça um levantamento bibliográfico das 

fases da logística e demonstre como a comunicação é importante para que aja um bom 
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desempenho dos processos e para que os produtos e serviços fiquem prontos no menor tempo 

e com o menor custo.  

Hoje os clientes estão cada vez mais exigentes em qualidade, em rapidez de entrega e 

em preços, o que força as empresas focarem não só na logística mais na gestão de compras, 

gestão de produtos, gestão logística e na gestão comercial, fazendo com que os clientes 

fiquem cada fez mais satisfeitos.  

 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo geral do trabalho é demostrar como melhorar os processos da empresa 

evitando os desperdícios, o tempo de espera para a entrega dos produtos e os investimentos 

desnecessários, entre outros.  

 

 

1.2 Objetivo Específico  

 

 

Entender os processos de logística; demostrar o uso de ferramentas de planejamento e 

controle e ferramentas para melhorar a comunicação dentro da empresa. 

 

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1- Logística 

 

 

Em determinado momento, todo e qualquer material em estoque será movimentado, seja 

para outras unidades, para realocação dentro do próprio estoque físico ou para ser entregue 

para o cliente final. 

Para Bowresox e Closs (2010) a logística existe para satisfazer a necessidade dos 

clientes. Do ponto de vista estratégico, os chefes de logística buscam atingir uma qualidade 
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predefinida de serviços ao cliente por meio de uma capacidade operacional que representa 

maior nível de desenvolvimento.  

Na Logística todo material carece ser administrado de forma adequada, para que todos 

os passos da logística não sofram com problemas, atrasos e imprevistos. A administração da 

gestão logística começa já na compra de matéria-prima e produtos, que devem ser entregues 

no local onde serão processados, deverão ser organizados e arrumados de modo a ser 

gradativamente liberados com mais rapidez e eficiência para a fabricação ou para entrega dos 

produtos ao cliente final. 

Para Bowersox e Closs (2010):  

A logística e vista como a competência que vincula a empresa a seus clientes 

e fornecedores. As informações recebidas de cliente e sobre eles fluem pela 

empresa na forma de atividade de venda, previsões e pedidos. As 

informações são filtradas em plano específicos de compra e de produção. No 

momento de suprimentos de produtos e materiais, é inicia um fluxo de bens 

de valor agregado que resulta, por fim, a transferência de propriedades de 

produtos acabados aos clientes. (BOWEESOX E CLOSS 2010, pág. 43) 

A distribuição utiliza desde os modais tradicionais como: caminhões, trens, navios e 

aviões, até veículos mais leves e portáteis, como automóveis comerciais, picapes, 

motocicletas e outros.  

É muito importante que os gestores entendam a importância da logística, que ela não é 

somente de transportes mais sim de pontos dentro da organização tais como: saber qual a 

característica dos clientes; saber a característica dos produtos oferecidos; a característica dos 

intermediários ou fornecedores; saber qual é a característica dos concorrentes e a 

característica da empresa. 

 

 

2.2 - Vendas 

 

 

Vender em um sentido amplo nada mais é do que a demanda e a oferta, tendo-se um 

produto ou serviço para oferecer e um cliente tem o interesse em comprar. Vender é trabalhar 

um conceito, uma proposta ou uma ideia.  

Ratto (2011) diz que a venda e simples, aquele que tem algo a vender devem se 

organizar para apresentar da melhor maneira àquilo que oferece. A comunicação entre o 

vendedor e o potencial comprador não se limita apenas a troca de informações, ela e feita 

também através da propaganda e da maneira que os produtos estão dispostos nas prateleiras.  
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Para Ballou (2010) o processamento de pedidos é a primeira atividade logística, sua 

importância decorre do fato de ser um processo critico em questão ao tempo necessário que 

levar um bens e serviços até o cliente final.  

Ratto (2011) procurou representar de modo simplificado como se desenvolve o processo 

de decisão de compra de um consumidor. 

 

                                   Processo de decisão de compra 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Processos de decisão de compra.  

Fonte: Ratto 2011, pag. 25. 

 

O processo de decisão de compra, primeiro consiste em responder as seguintes 

perguntas: Quem são os consumidores? Onde compram? O que compram? e Para que 

compram? . Para Ratto (2011) “e preciso ter em mente que cada pessoa reage de maneiras 

diversa a um estimulo, dependendo de características como personalidade, valor, estilo de 

vida, ambiente familiar, classe social, entre outros fatores”.  

Os clientes segundo Arnold (1999) exige de seus fornecedores, “alto nível de qualidade, 

ata flexibilidade para alterar volumes, alto nível de serviço, lead times curto, pequena 

variedade do atingimento de metas e custo baixo”.  

Castro (2006) traz que o processo de vendas é uma sequencia de passos ou etapas 

através da qual os vendedores realizam a venda. Para ele o processo de vendas é composto 

por: 

Características 

pessoais: 

Personalidade 

Estilo de vida  

Valores  

Fatores econômicos: 

Disponibilidade para 

comprar; despesas, 

investimentos e 

reservas.  

 Influência externa: 

Moda ; 

Comportamento de 

artistas, atletas, 

amigos.  

Estímulo para o 

consumo: 

Lojas; 

Propagandas; 

Promoções 

 

Processamento das 

informações. 

Necessidade Desejo  

Interesse de  

aquisição 

Pesquisa e 

negociação 

Decisão de 

compra 

Trabalho de venda: 

Abertura, sondagem, 

demonstrações , 

objeções, e fechamento   

Fatores circunstanciais: 

Humor; 

Clima; 

Outros eventos anteriores. 
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1º A prospecção: vendedores utilizam diferentes técnicas para identificar 

clientes em potencial; 

2º A pré-abordagem: informações são coletadas a respeito do cliente a ser 

abordado para que o vendedor se prepare para a visita; 

3º Abordagem: este processo está relacionado aos primeiros minutos de uma 

visita de vendas.  

4º Apresentação de vendas: este é a principal parte do processo de vendas na 

qual os vendedores apresentam suas ofertas e seus benefícios. 

5º Lidar com objeções e superar resistências: o vendedor procura lidar com 

as objeções e superar as resistências para comprar o produto oferecido;  

6º Fechamento: os vendedores iniciam as decisões dos compradores através 

de métodos desenhados para solicitar pedidos; 

7° Atendimento pós-venda: os vendedores continuam a enfatizar a satisfação 

do consumidor o período após a venda ter sido realizada. (CASTRO 2006, p 

27-28) 

O foco principal de toda organização são os clientes, e estar atentos as seus desejos e 

necessidades faz com que a empresa cresça e se destaque. É muito importante ter uma 

comunicação ampla e clara para que os objetivos sejam alcançados da melhor forma possível. 

 

 

2.3 - Estoque 

 

 

É fundamental para o sistema de logística um bom funcionamento do processo de 

estoque, pois é através dele que se tem um amplo controle de toda a mercadoria ou matéria-

prima estocada. Feito esse controle a empresa terá uma maior agilidade na hora de carregar, 

pois saberá exatamente onde o produto desejado se encontra e a quantidade para futuros 

carregamentos. Sem estoque é impossível uma empresa trabalhar porque ela funciona como 

um amenizador entre os vários estágios da produção e até mesmo para a entrega aos clientes.  

O propósito básico para o estoque é a separação e o fornecimento à demanda. Arnold 

(1999), diz que o estoque serve como um armazenamento continuo entre:  

 Oferta e demanda; 

 Demanda dos clientes e produtos acabados; 

 Produtos acabados e a disponibilidade dos componentes;  

 Exigência de uma operação é resultado da operação anterior; 

 Peças e matérias necessárias ao inicio da produção e fornecedores de 

matérias.  (ARNOLD, 1999, p 268) 

Com base nesse propósito, o estoque pode ser classificado de acordo com as funções 

que exercem. Arnold (1999) traz as seguintes funções: o estoque de antecipação, que é o 

estoque que antecipa a demanda futura, estoque de flutuação ou estoque de segurança, com 

base na classificação esse modelo de estoque é mantido para proteger a empresa para não 

haver um esvaziamento do estoque, o estoque em tamanho do lote, é o modelo que utiliza da 
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vantagem de se comprar uma quantidade maior com descontos, que reduz os custos com 

transportes, estoque de transportes, que serve para determinar o tempo necessário para o 

transporte das mercadorias de um lugar para o outro.  

A curva ABC representa uma gama infinita de possibilidades para sua aplicação, ela 

pode ser aplicada em qualquer tipo de empresa independente do seu tamanho, as três classes 

A, B e C são mera questão de coexistência, cabe a cada empresa determinar quantas classes 

necessita para que seja feito o controle.  

Para Arnold (1999), o sistema ABC de controle de estoque deve responder 

primeiramente a quatro perguntas, “1º Qual é a importância do item no estoque? 2ºComo os 

item são controlados?, 3º Quantas unidades devem ser pedidas de cada vez? e 4º, Quando um 

pedido deve ser emitido?”.  

Dias (2017) diz que a classificação da curva ABC pode ser definida da seguinte 

maneira: 

Classificação A: grupo de itens mais importantes que devem ser tratados 

com uma atenção bem especial pela administração; 

Classificação B: grupo de itens em situações intermediarias; 

Classificação C: grupo de itens menos importantes que justificam pouca 

atenção por parte da administração. (DIAS, 2017 pág. 94). 

Após os itens ordenados pela importância do valor de faturamento, são classificados em 

classe A, que correspondem a 20% dos itens, que equivalem a 67% do valor de faturamento, 

classe B, que correspondem a 30 % dos itens que equivalem a 21% do valor de faturamento e 

na classe C, que correspondem a 50% dos itens,  que equivalem a 12% do valor de 

faturamento.  

1º Necessidade da curva ABC 

Discussões preliminares 

Definição dos objetivos 

2º Verificar as técnicas para analise 

Tratamento dos dados 

Montagem dos cálculos 

3º Obtenção da classe A 

Classe B e classe C sobre a ordenação efetuada 

Tabelas explicativas e traçado o gráfico ABC 

4º Analises e conclusões  

5º Providencias e decisões 

Tabela 1: Modelo de confecção da curva ABC. 

Fonte Dias, 2017, pag. 96 

 

Com base nos dados da analise ABC fica mais fácil para a gestão de estoques identificar 

aqueles itens que precisam de mais atenção. Os itens são classificados de acordo com sua 
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importância relativa, ou seja, os itens mais importantes para o faturamento da empresa.  Após 

a tabulação desses dados o gráfico será sempre uma curva, por isso a análise e conhecida 

como curva ABC.  

O custo de estoque e outro fator muito importante para as tomadas de decisões. Dias 

(2017), diz que todo e qualquer armazenamento gera custo que são: 

1. Juros do capital investido a compra de materiais; 

2. Depreciação da mercadoria; 

3. Aluguel do local para guarda do estoque; 

4. Equipamentos de movimentação; 

5. Deterioração e obsolescência; 

6. Seguro e conservação; 

7. Salario de pessoal. (DIA, 2017, págs. 69 e 70) 

Para Dias (2017), “todos esses custos podem ser agrupados nas seguintes modalidades: 

custo de capital, custo com pessoal, custo com edificação e custo de manutenção”. Existem 

duas variáveis muito importantes que aumento esses custos que são: a quantidade em estoque 

e o tempo de permanência desses itens em estoque. Todos esses custos relacionados deverão 

ser chamados de custos de estocagem.  

Conforme demostra Dias (2017), a administração deverá determinar ao departamento de 

logística o programa de objetivos a serem atingidos, estabelecendo padrões que sirvam de 

guias para os programadores e controladores. Para ele essas políticas são diretrizes que de 

maneira geral abrange as seguintes metas:  

1º Metas quanto ao tempo de entrega dos produtos vendidos aos clientes, 

2º Definição do numero de depósitos e de uma lista de materiais a serem 

estocados nele, 

3º Até que nível deverão flutuar os estoques para atender a uma alta ou baixa 

das vendas ou uma alteração de consumo,  

4º Limites na especulação como estoque, em compras antecipadas com 

preços mais baixos ou compras de quantidades maiores para obtenção de 

desconto,  

5º Definição da rotatividade dos produtos. (DIAS, 2017, pág. 62) 

A administração de matérias deve estabelecer regras concretas ao estoque por item. Para 

Arnold (1999), “essas regras incluem os seguintes elementos: que item individual de estoque 

são mais importantes, como os item individuais devem ser controlados, quantos pedidos de 

cada vez, quando emitir um pedido”. 

É de responsabilidade do departamento de estoque receber e armazenar as mercadorias 

de acordo com os padrões estabelecidos, controlar o estoque em quantidade e valor, manter 

inventários da quantidade de itens estocados e o estado que eles se encontram e identifica-los, 

retira do estoque itens obsoletos ou danificados e fazer aquisições para o departamento de 

compras para providenciar a obtenção de novos produtos. 
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2.4- Transportes 

 

 

Até a Revolução Industrial os transportes eram lentos e pouco seguros, mais com o 

comércio cada vez mais acelerado e competitivo a evolução dos transportes tem sido muito 

rápida, que dá a impressão de que a distância diminuiu ou que o mundo encolheu. Ela pode e 

deve ser medida utilizando os indicadores de distância pelo tempo e distancia pelo custo. 

Para Dias (2017), distancia pelo custo, avalia-se a disponibilidade financeira com o tipo 

de produto a transportar. Essas decisões podem condicionar os lucros ou prejuízos de um 

produto. Na distância pelo tempo, avalia a urgência do transporte e da velocidade de entrega e 

responder sobre as questões da necessidade urgente dessas entregas. Viabilidade e tempo de 

segurança, decidir por transportes especializados em função de necessidades especificas de 

algum produto, e preciso garantir condições de segurança no transporte, de produtos 

perigosos, dos produtos perecíveis e frágeis.  

Segue abaixo um gráfico que mostra claramente como são divididos os transportes pelo 

Brasil. 

   

 

Gráfico 01 – Divisão do transporte no Brasil.  

Fonte: Dias, 2017, pag. 42 

 

Como mostra no gráfico acima o transporte rodoviário e o meio de transporte mais 

utilizado no Brasil, hoje em dia um caminhão chega a percorrer 3.000 quilômetros em uma 

Rodoviário 
58% 

Ferroviário 
25% 

Aquaviário 
13% 

Dutoviário e Aéreo 
4% 

Transpostes 
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viagem cortando o país de norte a sul, entre estradas asfaltadas e de terras, lembrando que 

apenas 11% das rodovias são pavimentadas.   

Seguindo dos transportes rodoviários vem os ferroviários, apesar do grande potencial 

deste meio de transporte é pouco utilizado devido a grave, grandes e vários problemas 

estruturais, como a precariedade das vias permanentes, isso tudo resulta em elevado tempo de 

transito e baixa capacidade transportada por eixo. 

O aquaviário é um dos transportes mais usados no comercio internacional, no Brasil 

cerca de 70% de sua produção e exportada. Esse tipo de transporte e vantajoso no trafego de 

qualquer mercadoria a longa distância, às vezes sendo o único quando se trata de trajetos 

internacionais. São cerca de 46 portos e 120 terminais portuários.   

Os dutoviários e os aéreos são bem poucos utilizados. Os aéreos tem um custo muito 

elevado, fazendo com que o produto final tenha um valor mais alto, tornando assim inviável. 

Os dutoviários com quase 26.000 quilômetros de extensão e utilizado pela Petrobras para o 

transporte de derivados de petróleo, gás, combustível e álcool.  

Segue abaixo algumas vantagens e desvantagens dos tipos de transportes segundo Dias 

(2017). 

 

Modais  Vantagens  Desvantagens  

Rodoviário  Manuseio mais simples; 

 Grande competitividade em distância 

curtas e medias; 

 Elevado grau de adaptação; 

 Baixo investimento para o transporte; 

 Rapidez e eficiências; 

 Custo mais baixo de embalagens; 

 Grande cobertura geográfica; 

 Baixa necessidade de planejamento. 

 Aumento do preço com a 

distância percorrida; 

 Espaço limitado em peso e 

cubagem; 

 Sujeito a limites de 

regulamentação. 

Ferroviário  Ideal para grande quantidade de carga; 

 Baixo custo para grande distancias; 

 Bom para produtos de baixo valor e alta 

densidade; 

 Pouco afetado pelo tráfego; 

 Bons fatores ambientais. 

 Serviços e horários pouco 

flexíveis; 

 Pouco competitivo para distancia 

curtas e cargas pequenas; 

 Grande dependência de outro 

transportes; 

 Pouco flexível, só de terminal em 

terminal; 

 Elevados custos de 

movimentação de carga e 

descarga. 

Aquático  Competitivos para produtos de baixo 

custo; 

 Para longas distancias; 

 Para grandes volumes movimentados. 

 Velocidade reduzida; 

 Pouco flexível; 

 Limitado a zonas com orla 

marítimas, lagos ou rios 

navegáveis. 
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Aéreo  Bom para situação de prazos para longa 

distância; 

 Bom para mercadorias de elevado valor 

a grande distâncias; 

 Boa flexibilidades e frequência entre 

cidades; 

 Velocidade de transportes. 

 Pouca flexibilidade, pois trabalha 

de terminal a terminal; 

 Mais lentos do que rodoviários 

para pequenos distancias; 

 Elevado custo para grande parte 

das mercadorias. 

Dutoviário  Longa vida útil; 

 Pouca manutenção; 

 Baixa mão de obra; 

 Rapidez; 

 Funciona pouco a pouco para líquidos e 

gases. 

 Não se adapta a muitos tipos de 

produtos; 

 Investimento inicial elevado. 

 

Tabela 2- Vantagens e desvantagens dos tipos de modais.  

Fonte: Dias 2017, pag. 47 a 55 
 

  

 

2.5 A importância da comunicação  

 

 

Matos (2009) diz que os problemas de comunicação é o principal responsável por 

grandes erros operacionais dentro das empresas. Algumas das principais categorias da 

comunicação são: 

 A comunicação interpessoal: aquela delicada e conflituosa comunicação 

entre pessoas; 

 A comunicação de grupo: aquela que envolve o conjunto de pequeno, 

médio ou grande grupos de pessoas; 

 A comunicação de massa: a comunicação dirigida para um grande publico, 

que se utiliza dos meios de comunicação coletiva. (MATOS, 2009, p 

xxviii) 

Segundo Matos (2009), “a empresa que não favorece a cultura da comunicação e da 

participação acaba perdendo confiança, produtividade, qualidade, credibilidade e 

consequentemente clientes, negócios e mercado, o que significa baixa competitividade”. 

Segundo o site https://endomarketing.tv/comunicacao-interna-eficaz/ existe sete 

vantagens para uma comunicação eficaz, conforme demostrado a tabela abaixo. 

1º Alinhe os 

colaboradores 

Apresentar e reforçar constantemente os objetivos principais da empresa é essencial 

para qualquer organização e premissa básica da comunicação interna. Isto irá manter 

os colaboradores sempre focados em uma mesma direção e alinhados aos objetivos 

globais. 

2º Mostre o 

impacto 

É muito vantajoso que o colaborador enxergue como seus esforços individuais 

contribuem para alcançar os objetivos globais da empresa. Isto irá conscientizá-lo 

sobre a relevância de seu papel dentro da empresa, o que é muito benéfico para a sua 

motivação. Além disso, está ligação irá orientar os funcionários em prol de um 

mesmo grande objetivo. 

3º Fortifica a 
A cultura organizacional compreende os hábitos, comportamentos, códigos, normas, 

políticas e valores de uma organização. Uma empresa com uma boa cultura e que a 

divulga corretamente, terá colaboradores mais integrados, em sintonia, que respeitam 

https://endomarketing.tv/comunicacao-interna-eficaz/
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cultura 

organizacional 

uns aos outros e que estão alinhados com o que a empresa quer transmitir. 

4º Estimular o Bom 

Comportamento 

E além de divulgar os aspectos da cultura corporativa para todos os colaboradores, 

uma comunicação interna eficaz deve demonstrá-las na prática, influenciando o bom 

comportamento através do exemplo e demonstrando coerência com o que é 

comunicado. 

5º Quebra os Silos 

E completamente normal e inevitável que grupos se formem dentro da organização. 

O problema é quando estes grupos se fecham e não colaboram com as outras equipes. 

Existem diversas razões que podem causar estes silos dentro da empresa, e várias 

delas fogem da alçada do departamento de comunicação. Porém, uma comunicação 

interna eficaz atua ativamente para quebrar estes silos, promovendo ações de 

integração, fortalecendo a cultura da colaboratividade e do compartilhamento do 

conhecimento, entre outros. 

6º Incentiva o 

engajamento 

E como comunicador, você já deve estar cansado de saber as vantagens que um 

colaborador engajado traz para a empresa. Citando a Aon Hewitt, funcionários 

engajados: Falam: Falam positivamente sobre a organização; Permanecem: Possuem 

alto senso de pertencimento e desejo de fazer parte da organização; Empenham-

se: São motivados e se esforçam na busca do sucesso no trabalho e da empresa. 

7º Gera Resultados 

Financeiros 

Em consequência de todas as vantagens que uma comunicação interna eficaz traz 

para a empresa, os resultados financeiros da organização serão impactados de forma 

positiva. 

Tabela 3: Vantagens da Comunicação eficaz. Fonte:( https://endomarketing.tv/comunicacao-interna-

eficaz/ ) 

Uma boa comunicação faz com que a empresa ganhe benefícios em diversos níveis. 

Como demostra o site http://sambatech.com/blog/insights/comunicacao-empresarial/: 

1. Uma boa comunicação empresarial evita rumores e fofocas, com uma boa 

comunicação empresarial, você consegue ter uma interação efetiva com 

seus funcionários e os mantêm informados sobre a realidade da situação 

da empresa, evitando essas especulações e fazendo com que eles estejam 

mais conectados a ela. 

2. Aumenta o sentimento de pertencimento do funcionário, um funcionário 

que não tem identificação nenhuma com o local que trabalha, ou que não 

possui orgulho de fazer parte da realidade da empresa, dificilmente dará o 

seu melhor em qualquer tarefa, buscará melhorias ou defenderá a empresa 

em um momento de crise. 

3. Abre espaço para dúvidas e sugestões, com uma boa comunicação 

empresarial, os colaboradores irão se sentir mais valorizados e 

importantes dentro da organização e, consequentemente, irão ter mais 

liberdade para tirar suas dúvidas e propor melhorias na empresa como um 

todo.  

4. Melhora a imagem da sua empresa, se você se comunica de forma eficaz 

tanto com o público interno, quanto com o externo, com certeza também 

sai ganhando em quesitos como credibilidade e autoridade. 

5. Aumenta o alinhamento e a produtividade, em uma empresa na qual os 

colaboradores conversam, entendem as atividades uns dos outros e 

trabalham em conjunto para garantir o crescimento e a sustentabilidade 

da empresa, com certeza a produtividade será muito maior e, realizar 

tarefas e processos cotidianos, será muito mais fácil e seguro. ( 

http://sambatech.com/blog/insights/comunicacao-empresarial/) 

 Comunicação empresarial versus Comunicação organizacional, apesar da semelhança 

do nome e a grande parte das pessoas analisar esses dois conceitos como sinônimos, alguns 

http://www.aon.com/
https://progic.com.br/tv-corporativa/comunicacao-interna/
https://endomarketing.tv/comunicacao-interna-eficaz/
https://endomarketing.tv/comunicacao-interna-eficaz/
http://sambatech.com/blog/insights/comunicacao-empresarial/
http://sambatech.com/blog/insights/comunicacao-empresarial/
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acadêmicos entendem que é preciso fazer uma distinção entre comunicação empresarial 

e comunicação organizacional.  

Para o site: http://sambatech.com/blog/insights/comunicacao-empresarial/, a 

comunicação empresarial e a comunicação organizacional tem a seguinte diferença:  

A comunicação empresarial estaria mais relacionada a práticas diretamente 

voltadas para o lucro ou benefício – seja financeiro, social ou de imagem – 

da própria empresa, enquanto comunicação organizacional seria um conceito 

mais amplo, relacionado a diferentes ações e com a capacidade de beneficiar 

não só a empresa, mas também pessoas e instituições externas a ela. A 

comunicação organizacional, diferente da comunicação empresarial, poderia 

ser aplicada até mesmo em empresas sem fins lucrativos, como ONGs e 

associações.(http://sambatech.com/blog/insights/comunicacao-empresarial/ ) 

Na comunicação sempre a uma intensão, o emissor espera que o receptor selecione sua 

mensagem, a compreenda, a aceite e finalmente a aplique. E muito importante que na 

comunicação se tenha o feedback. Não há comunicação sem feedback.  

Para Matos (2009), “o feedback eficaz e aquele que ajuda pessoas ou grupo a melhorar 

seus desempenhos e assim alcançar seus objetivos e metas”.  Damos feedback para: 

1. Aprovar ou reprovar a mensagem recebida; 

2. Revelar entendimentos e compreensão da mensagem enviada; 

3. Demostrar inteligência e habilidade; 

4. Expressar considerações e respeito; 

5. Repreender ou elogiar o interlocutor; 

6. Desabafar e sentimo-nos aliviados; 

7. Ajudar outras pessoas a alcançar seus objetivos de maneira mais efetiva. 

(MATOS, 2009, p. 22) 

Matos (2009), traz um modelo de comunicação empresarial para facilitar a comunicação. 

 

 

 

 EMISSOR         codificação                                                     decodificação          RECEPTOR 

 

 

 

Quadro 2: O processo de comunicação 

Fonte Matos, 2009,  p. 154. 

 E muito importante que se faça feedback, pois atrás dele os gerentes conseguem 

responder as perguntas sobre o que os clientes necessitam e o que a empresa precisa melhorar 

para melhor atende-los. As perguntas que deverão ser feitas são as seguintes conforme sita 

Matos (2009): “Qual é a demanda do cliente? Do que dele precisa? O que ele pensa? Está ou 

não satisfeito? e Que sugestão teria para apresentar?” .  

FEEDBACK 

MENSAGEM 

(INFORMAÇÃO) 

O Processo de Comunicação 

FEEDBACK 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_organizacional
http://sambatech.com/blog/insights/comunicacao-empresarial/
http://sambatech.com/blog/insights/comunicacao-empresarial/
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Algumas vezes somos levados a acreditar em conceitos errados com relação à 

habilidade de ouvir. Matos (2009) traz alguns erros sobre a comunicação. 

1º Aprender a escutar automaticamente. 

2º Crer que a habilidade de escutar depende da inteligência.  

3º Aceitar que a capacidade de escutar esta relacionada a capacidade da 

audição. 

4º Pensar que podemos escutar bem e ler ao mesmo tempo.  

5º Acreditar que se escuta apenas por meio dos ouvidos. 

6º Acreditar que escutar relaciona-se ao conteúdo em primeiro lugar e aos 

sentimentos em segundo lugar. (MATOS, 2009, p. 49).  

O relacionamento que uma empresa tem com os diferentes públicos é essencial para o 

planejamento de toda sua estratégia de mercado. Quando falamos de públicos referimos a toda 

e qualquer pessoa que a empresa tenha contato ela esta ligada aos empregados, as empresas 

terceirizadas, os consumidores, a mídia, a comunidade com que ela se relaciona diretamente, 

o governo, os acionistas e os franqueados, cada um têm uma forma ou um meio diferente de 

lidar com a empresa.  

 

 

3 – METODOLOGIA 

 

 

Para realização desta pesquisa serão escolhidas as abordagens segundo Dias (2017), 

Arnold (1999), Ballou (2010), entre outros, e dentro das ciências sociais aplicadas o autor 

classifica os tipos de pesquisa em relação aos objetivos, aos procedimentos e quanto à 

abordagem da pesquisa. 

Quanto aos objetivos a pesquisa será exploratória, pois proporciona maior familiaridade 

com o problema. Pode envolver levantamento bibliográfico, tanto de livros, artigos e outros. 

Assumindo a forma de pesquisa bibliográfica.  

Quanto aos procedimentos, a pesquisa a ser desenvolvida será uma revisão 

bibliográfica, pois através desse estudo, pretende-se mostrar a importância de se ter um plano 

e controle da logística vinculado a uma boa comunicação interna.  

Em relação à abordagem da pesquisa, a pesquisa será baseada em: Como a Logística 

Empresarial utilizando seus processos (vendas, estoque e transportes) e em conjunto com a 

Comunicação Interna podem melhorar os processos organizacional minimizando os 

desperdícios e maximizando a eficiência quanto a entrega do produto final e no menor tempo 

e custo possíveis.  
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Escolheu-se a revisão bibliográfica, considerando a facilidade da obtenção dos dados 

precisos para a tomada de decisões empresariais. Para que se alcancem os objetivos propostos 

neste estudo, a coleta dos dados para pesquisa será através de informações coletadas, em 

livros e da internet. Os dados serão coletados, fazendo-se as observações através da análise 

documental e os resultados serão interpretados e atribuídos a sua aplicação.  

 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

 Existem no mercado várias ferramentas de gestão operacional e softwares que auxiliam 

em todos os processos. Uma ferramenta ideal para gestão de estoques e o sistema Warehouse 

Management System (WMS): que é um sistema de automação e gerenciamento de depósitos, 

armazéns e linha de produção. Essa ferramenta controla todos os itens e índices necessários 

para uma gestão eficaz dos estoques.  Transportation Management System (TMS): é um 

software utilizado para a melhoria da qualidade e produtividade de todo o processo de 

transporte e distribuição, além de ser um roteirizador. O TMS gerencia o transporte que é o 

processo onde acontecemos maiores custos dentro da logística empresarial sendo sua 

aplicação extremamente importante no gerenciamento de custos e prazos dentro do processo 

logístico. Order Management System (OMS) ( Proteus 8): é um sistema de gerenciamento de 

pedidos e serviços de distribuição. Esse software garante uma gestão sistêmica entre demanda 

de serviços e satisfação do cliente através de entregar pontuais e baixo custo. Enterprise 

Resource Planning (ERP): conhecido também como SIGE (Sistemas Integrados de Gestão 

Empresarial) é uma plataforma de informação que integra todos os dados e processos 

logísticos (vendas, estoque, transportes e distribuição física) além de ter comunicação interna 

entre todos os departamentos da empresa garantindo uma gestão da informação eficaz em um 

sistema.  

  Essas são algumas ferramentas tanto de controle do processo logístico como de gestão 

da Comunicação Interna, cabe a cada empresa fazer uma avaliação de suas necessidades e 

definir qual ferramenta ira lhe atender melhor. Existem no mercado grandes Consultores 

Empresarias que podem auxiliar através de diagnósticos de mapeamento de todos os 

processos e departamentos da empresa, apontando com mais confiabilidade e transparência, 

evidenciando quais pontos a empresa precisa melhorar e qual ferramenta é mais adequada ao 

perfil de atuação e capacidade orçamentário da empresa. 
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5- CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que a logística é uma ferramenta fundamental e indispensável para a 

administração de uma empresa e para seus gestores, pois é através dela que se tem controle 

dos principais processos da empresa.  A logística não está ligada apenas a distribuição física 

de matérias, ela está ligada a diversos processos dentro da organização como: o processo de 

venda, de estoque, de compras, de marketing, o financeiro e do transporte. A distribuição de 

materiais está ligada a todos estes processos, se não tiver o cliente para compra não tem 

estoque se não tem estoque não necessita da distribuição de materiais e vice e verse. A 

logística pode ser tanto externamente quanto internamente, externamente na distribuição para 

os clientes finais e internamente na movimentação das mercadorias no estoque.  

 É muito importante que os administradores tenham sempre uma excelente comunicação 

com toda sua equipe. Uma comunicação ineficiente prejudica os processos e 

consequentemente atraso nos pedidos e traz consequências negativas diretas no resultado. 

 Para alcançar a excelência em gestão logística, o gestor deve ter em mente o que eles 

vendem, para quem e quando vendem. Com isso é possível maximizar o resultado das vendas 

e otimizar a programação da produção, diminuindo os gastos com estoque de produtos 

obsoletos, conseguindo atender os clientes com mais rapidez, eficiência e eficácia.  A análise 

ABC e uma ferramenta indispensável para a gestão de estoques.  

 A comunicação agrega eficácia em todos os processos, assim como a logística, é uma 

das ferramentas mais importante dentro de uma empresa, a comunicação também é de suma 

importância para o bom desempenho da organização. Para que essa comunicação seja sempre 

eficaz é muito importante que tenha sempre feedback com colaboradores, fornecedores e 

principalmente com clientes. 
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