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RESUMO  
 
Planejar os sistemas de transporte e distribuição 
física de produtos é um desafio para os 
administradores que atuam na área de 
transporte, em decorrência da complexidade 
dessas atividades que exige soluções de 
problemas e tomada de decisões. Diante do 
exposto, o objetivo da pesquisa foi entender 
como os serviços de transporte e distribuição 
física podem ser ferramentas para gerar 
vantagem competitiva, garantindo a 
sobrevivência no mercado. O local de estudo foi 
a Distribuidora Ravanello, sendo que a pesquisa 
foi de campo e a coleta de dados foi realizada 
através de questionários direcionados para o 
gestor da empresa e clientes. Foram 
entrevistados 12 clientes que classificaram o 
serviço como eficiente, nos serviços se deve aos 
investimentos feitos em tecnologia. Os 
caminhões possuem suspensão a ar, o que 
minimiza o impacto dos baquetes sofridos 
durante o trajeto, causados pelas péssimas 
condições das rodovias no Brasil. Deste modo 
que, ao sofrer impactos, os móveis não sentem 
o atrito, o que praticamente anula as chances de 
danos. Ao serem questionados sobre a eficácia 
no processo de comunicação, a empresa foi 
avaliada como ótima e boa, por 58% e 17% 
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respectivamente. Desta forma, corroborando 
com a avaliação das particularidades, o gráfico 
2 demonstra que 25% dos clientes consideram 
o serviço ótimo e 58% bom. Os dados 
demonstram que a empresa tem enfrentado 
diversos desafios na busca de ofertar um serviço 
de qualidade, entretanto mesmo diante de 
dificuldades tem investido em melhorias no 
processo para otimizar, reduzir custos e ao 
mesmo tempo satisfazer as necessidades do 
cliente. Portanto, percebe-se que o transporte e 
a distribuição são tarefas complexas que exigem 
planejamento, representando um desafio para 
Administradores que buscam meios de atender 
a demanda, mesmo diante da necessidade de 
outros aspectos como infraestrutura das 
estradas, impostos em fronteiras e outros. 

 
Palavras-chave: Transporte. Distribuição. Planejamento. Estratégias. 
 

INTRODUÇÃO 
 

As empresas têm diversas atividades e umas delas é a distribuição de 

produtos, que tem grande importância, tanto que um planejamento eficiente 

proporciona confiança. Uma empresa que entrega os produtos no prazo, espira 

confiança e ganha uma vantagem competitiva em relação aos demais concorrentes. 

Nesse sentido, a distribuição deve ser realizada no prazo e com a qualidade esperada 

pelo cliente, mantendo um padrão, que estabelece uma relação de confiança entre 

empresa e cliente. 

Contudo, planejar os sistemas de transporte e distribuição física de produtos 

é um desafio para os administradores que atuam na área de transporte, em 

decorrência da complexidade dessas atividades que exige soluções de problemas e 

tomada de decisões. Para Naruo (2003), o transporte e a distribuição física envolve 

uma série de aspectos sendo necessário pensar na demanda, oferta e nos recursos 

necessários para viabilizar e facilitar a roteirização e a programação dos veículos; 

atividades operacionais que visam otimizar os processos que compreender a saída 

do produto do local de armazenamento até o mercado comercializador ou consumidor 

final. 
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Todavia, as soluções adotadas pela maioria das organizações são manuais e 

pouco eficientes, geralmente, o responsável por planejar o transporte e a distribuição 

física são pessoas que adquiriram conhecimento após anos de experiência, 

basicamente empiricamente. Entretanto, embora essa ferramenta resolva, em parte, 

os problemas da empresa, é uma solução que não é prática e não atende as 

necessidades da empresa e não gera vantagem competitiva, sendo onerosa, 

desotimizando os serviços e gerando ônus, que impacta no custo final do produto. 

Neste contexto, observa-se a importância do transporte e da distribuição física 

dos produtos como ferramenta para gerar vantagem competitiva frente ao mercado 

globalizado, onde a demanda é menor que a oferta. Nesse sentido, investir na 

otimização de áreas que agregam custos ao produto final é um meio de reduzir o preço 

final. 

Diante do exposto, o objetivo da pesquisa foi entender como os serviços de 

transporte e distribuição física podem ser ferramentas para gerar vantagem 

competitiva, garantindo a sobrevivência no mercado.  

Como objetivos específicos foram estabelecidos: 

 Conhecer a percepção dos gestores sobre a importância do transporte e 

distribuição física como ferramenta para gerar vantagem competitiva. 

 Identificar as ferramentas utilizadas pela empresa como meio de otimizar 

os serviços de transporte e distribuição física garantindo a entrega dos 

produtos no prazo estimado. 

 Demonstrar os resultados obtidos pela empresa através da 

sistematização dos processos de transporte e distribuição física. 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O transporte pode ser definido como a forma de determinar os melhores 

percursos a serem traçados por uma frota de veículos objetivando atender uma 

variedade de clientes que estão geograficamente dispersos, e para atender essa 

necessidade é necessário estabelecer uma programação para definir a rota dos 

veículos, então seria algo como decidir a sequencia de locais em que o veículo tem 

que percorrer, estabelecendo horários de entrada e saída (BODIN et al., 1983).  
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Já a distribuição física, segundo Kotler (2000), são canais de distribuição que, 

por sua vez, pode ser definido como conjunto de organizações interdependentes que 

estão envolvidas nos processos de disponibilização do produto e/ou serviço 

comercializado pela empresa, destinando-o para o consumo.  

Ainda de acordo com Almeida (2012), o canal de distribuição tem as seguintes 

funções: 

1) Reunir informações sobre os atores participantes da cadeia de transporte 

e distribuição;  

2) Definir preço e condições para comercialização dos produtos e/ou 

serviços;  

3) Realizar os pedidos, junto aos fabricantes, para garantir o estoque 

necessário para atender a demanda; 

4) Acariar recursos para manter estoque nos diferentes níveis da cadeia;  

5) Manter as condições necessárias para garantir o armazenamento e 

distribuição dos produtos;  

6) Agilizar o pagamento dos fornecedores, articulando com bancos e 

instituições financeiras para facilitar o processo;  

7) E principalmente assumir riscos, o gestor do canal de distribuição tem o 

poder de articular as ações necessárias para operacionalizar o canal, 

entretanto torna-se responsável por suas decisões. 

 

Nesse contexto, a distribuição física tem o intuito de fornecer as condições 

necessárias para o armazenamento e a distribuição dos produtos, envolvendo a 

logística e o marketing de vendas. Nesse aspecto, o transporte e o zoneamento 

correspondem aos processos necessários para garantir a distribuição.  

Para esclarecer a definição de transporte, fazendo um adendo, Rodrigues 

(2002), o define como o deslocamento de pessoas e objetos de um local para outro, 

no meio empresarial pretende-se estabelecer a melhor relação custo x benefício, 

especialmente quando trata-se de produtos cujo transporte agregada altos valores.  

Primeiramente, as áreas em que devem ser feitas as entregas devem ser 

divididas em zonas, com limites bem delimitados e para cada região deve ser 

destinado um veículo e uma equipe para prestar atendimento. Posteriormente, deve 
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ser feito um roteiro com os locais de parada e horários onde os clientes devem ser 

atendidos; os serviços devem ser executados nos períodos de funcionamento dos 

serviços de transporte, que são pré-definidos. 

De acordo com Novaes (2007) e Valente et al. (2003), as atividades de 

distribuição incluem os seguintes aspectos: 

• Avaliação da carga: a carga deve ser avaliada nesse processo, 

características como peso e volume devem ser avaliadas. Produtos 

pesados devem ser transportados em pouca quantidade para não danificar 

o veículo, é importante que a carga seja compatível com a capacidade do 

meio de transporte, e ainda deve-se observar se a quantidade transportada 

é suficiente para atender o cliente. Em contrapartida, produtos de baixo 

volume devem ser transportados com cuidado, o gestor dos processos de 

logística pode optar por carregar uma quantidade maior que a demanda, 

causando desperdício. Independentemente de ser pelo excesso ou pela 

falta, ambos causam danos e reduzem a capacidade da empresa de utilizar 

a logística como vantagem competitiva. 

• Mão-de-obra: outro aspecto a ser considerado são os colaboradores: 

motorista e ajudante(s), deve-se pensar que as rotinas de transporte e 

entrega de produtores devem ser tangíveis para não causar exaustão nos 

tripulantes. Trabalhadores sobrecarregados tem dificuldade em produzir e 

ainda tendem a tratar com indiferença os clientes, diminuindo a qualidade 

do atendimento. 

• Planejamento do zoneamento: é necessário que na coleta/distribuição o 

particionismo que consiste na divisão dos pedidos de acordo com a 

proximidade geográfica do local e similaridade, seja planejado para evitar 

perdas no transporte, esse é um problema constante das organizações que 

tem dificuldade em realizar o zoneamento. 

 

A organização deve planejar as suas atividades inerentes ao transporte e 

distribuição, principalmente as rotas. Destarte, esse processo é complexo, pois 

envolve conceitos operacionais, topológicos e urbanístico que visam realizar a 

roteirização. A roteirização, de acordo com Vieira (1999) é o processo necessário para 
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a determinação dos pontos a serem seguidos pelos veículos que compõe a frota, é 

uma espécie de rede de transportes, que apresentam a ordem e os horários das 

coletas e entregas dos produtos. 

Em relação à roteirização, os principais problemas encontrados são: o tipo e 

tamanho da frota, local onde os veículos são guardados, natureza especifica de cada 

demanda, limitações na capacidade dos veículos em executar as atividades, 

operações envolvidas, custos e outras variáveis que interferem no êxito das 

atividades. 

2. METODOLOGIA 
 

Primeiramente será realizada uma pesquisa bibliográfica para conhecer o 

tema. De acordo com Amaral (2007, p. 1), esse tipo de pesquisa pretende: 

 

A pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental em todo 
trabalho científico que influenciará todas as etapas de uma 
pesquisa, na medida em que der o embasamento teórico em que 
se baseará o trabalho. Consistem no levantamento, seleção, 
fichamento e arquivamento de informações relacionadas à 
pesquisa. É imprescindível, portanto, antes de todo e qualquer 
trabalho científico fazer uma pesquisa bibliográfica exaustiva 
sobre o tema em questão (AMARAL, 2007, p. 1). 

 

Posterior à pesquisa bibliográfica será realizada uma entrevista através de um 

questionário, para responder os objetivos específicos delimitados pelo autor. O 

questionário tem o objetivo de ser uma ferramenta lógica na busca da resposta exata 

dos objetivos e deve ter estrutura apta para aplicação, tabulação e interpretação dos 

dados coletados (ANDRADE, 1999). 

Na primeira fase da entrevista, no questionário, tem um campo com as 

informações sobre a pesquisa, entrevistador e empresa para informar o entrevistado 

sobre o objetivo, riscos benefícios da pesquisa; na fase seguinte serão realizadas 

perguntas específicas visando responder aos objetivos propostos pelo autor. 

Em relação à fase de coleta de dados, a análise será realizada a partir de uma 

abordagem qualitativa, pois procura compreender um fenômeno a partir das 

informações obtidas na revisão bibliográfica. Pretende-se demonstrar a percepção 
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dos gestores sobre a importância do tema estudado e as ferramentas empregadas 

para o êxito das atividades de entrega e distribuição física.  

De acordo com Bonoma (1985), esse método é útil para entender fenômenos 

complexos e extensos, em que as informações existentes não são suficientes para 

explicar os fatores causais que determinam a ocorrência de um evento então, o tema 

deve ser estudado em seu contexto para interpretá-lo. 

O método escolhido foi o estudo de caso, que através de pesquisas in loco 

permite aproximação com o tema em estudo, demonstrando-se mais adequado.   

De acordo com Enomoto e Lima (2007), esse método é uma estratégia: 

 

Focada no entendimento da dinâmica de uma organização. 
Estas características são encontradas nesta pesquisa, cuja 
natureza exploratória busca a captação das perspectivas e 
interpretações das pessoas e, desta forma, compreender o 
ambiente e esclarecer os conceitos, relacionando-os ao 
ambiente, para validar o estudo e definir seu problema 
(ENOMOTO E LIMA, 2007, p. 3). 

 

Então, pretende-se conhecer os fatos analisados e, através das entrevistas 

responder os objetivos para entender a importância do transporte e distribuição física 

como meio de ganhar vantagem competitiva.  

A pesquisa será aplicada em uma transportadora que presta serviços para 

indústrias produtoras de móveis planejados. A empresa, local da pesquisa, tem uma 

gama de clientes reduzida, quando realizado o levantamento, mas devido a 

especificidade da tarefa, que exige agilidade e qualidade na execução, atende cerca 

de 90% das empresas do segmento. 

 

2.1 Local de Pesquisa 

 

A Transportadora Ravanello iniciou as atividades no dia 1º de outubro de 

1975, na cidade de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. No início, os caminhões 

transportavam cargas do Sul para todos os estados do Brasil, entretanto depois de 

algumas décadas a Ravanello concentrou suas atividades somente em uma região do 

país. 
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Atualmente a empresa coleta mercadorias na região sul, nas cidades de Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; distribuindo a carga nos municípios de Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. 

Hoje, depois de 41 anos de atuação no mercado, a empresa adquiriu respeito 

e credibilidade, priorizando incondicionalmente o compromisso para com seus 

clientes. A confiança atribuída a organização se deve por sua trajetória, baseada no 

objetivo de entregar a mercadoria no prazo acordado pelas partes, em perfeito estado, 

buscando atuar com seriedade e responsabilidade, perpetuando-se no negócio. 

Atualmente, a transportadora possui 4 empresas em diferentes pontos do 

país. A matriz está localizada em Bento Gonçalves-RS, as filiais estão localizadas em 

São Bento do Sul-SC, Campo Grande-MS, além da filial em Porto Velho-RO. A 

organização possui uma frota ampla, contando com 100 caminhões que realizam a 

entrega de produtos em todas as localidades do país. Em relação ao ramo do 

transporte de móveis planejados, a organização atualmente, presta atendimento para 

12 empresas franquiadas em Porto Velho. 

 

2.1.1 Missão, Visão e Valores 

 

Missão: Efetuar o transporte de mercadorias das fábricas de móveis do RS, 

SC e PR para as lojas do MS, MT, RO e AC, com rapidez e segurança, contribuindo 

para o desenvolvimento do Brasil. 

Visão: Ser reconhecida como a melhor empresa de transporte rodoviário de 

cargas do sul do país até 2019, trabalhando com rapidez e investindo em segurança 

e tecnologia. 

Valores: os princípios que norteiam o trabalho da organização são a 

satisfação do cliente, a valorização do ser humano, integridade, responsabilidade 

ambiental e ética. 

 

2.2 População e Amostra 
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Gil (2008, p. 167), traz a definição de população e a amostra na pesquisa, 

para o autor estes envolvem “informações acerca do universo a ser estudado, da 

extensão da amostra e da maneira como será selecionado”. 

Neste artigo foi utilizado como população de estudo, gestores da empresa e 

clientes que utilizam os serviços da transportadora Ravanello há mais de 5 ano, 

podendo traçar um perfil fidedigno da qualidade dos serviços da empresa. 

Como gestores, foram entrevistados 4 funcionários, um de cada filial da 

empresa: Bento Gonçalves-RS, São Bento do Sul-SC, Campo Grande-MS e Porto 

Velho-RO. 

Em relação as empresas, foram entrevistados os proprietários de todas as 

empresas contratantes do serviço da Ravanello em Porto Velho, somando 12 

gestores. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
3.1 Análise de Mercado 

 

A transportadora Ravanello atua há 41 anos no mercado de transporte e 

distribuição de mercadorias, competindo diretamente com apenas três (3) empresas 

que realizam estes serviços na mesma região, a Transportadora Bertolini e a 

Transportadora Civardi e a Transportadora Transpaulo. 

A Transportadora Bertolini é a maior dentre as concorrentes, a empresa foi 

fundada na década de 1940, também em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. 

Todavia, a Bertolini realiza transporte rodoviário e hidroviário, ofertando de separação 

de cargas, armazenamento provisório, distribuindo a paletização, aplicando o filme 

stretch, além de realizar logística reversa. Esta transportadora tem vantagem 

competitiva, pois fabrica os próprios caminhões, tem empresa de segurança e 

rastreamento de cargas, além de ofertar o transporte hidroviário, um diferencial. 

A Civardi foi fundada em 1991 e é a mais nova empresa no ramo de transporte 

de cargas. Semelhante a Ravanello, a Civardi atua no Rio Grande do Sul, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, entretanto possui uma frota menor, 

possuindo poucos veículos próprios, terceirizando parte do serviço, o que representa 

um elo fraco da empresa. 
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A última empresa, a Transportadora Transpaulo atua na região sul, sudeste, 

centro oeste e parte do norte, entretanto embora tenha um campo de atuação maior 

do que a Ravanello, a Traspaulo possui uma frota menor, além de não possuir sistema 

para redução de impactos durante o transporte, tendo mais chances de ocorrer 

avarias nos produtos transportados. 

Após a análise das concorrentes, é possível determinar os pontos fortes e 

fracos da Ravanello. 

 

a) Pontos Positivos 

Caminhões com suspensão a ar: os caminhões tem suspensão a ar, 

reduzindo os impactos sofridos durante o trajeto, evitando que o atrito danifique as 

mercadorias. Do total de cargas transportadas, menos de 1% apresentam defeitos 

após o transporte, tendo taxas de avarias praticamente nula, conferindo qualidade ao 

serviço. 

Sistema de monitoramento das cargas: a empresa possui um sistema para 

monitorar os caminhões pertencentes a frota, desde a saída, na fabrica, até o local de 

destino, nas empresas contratantes. 

Agilidade na entrega: a empresa faz o percurso fabrica-contratante de 6 a 7 

dias, tendo o menor prazo de entrega do mercado, apresentando uma vantagem entre 

as concorrentes. 

Motoristas qualificados: os motoristas que dirigem os veículos da empresa 

possuem experiência e qualificação, a Ravenello possui baixa rotatividade de 

profissionais, mantendo o quadro fixo. Entretanto, quando é necessário contratar, 

antes de o motorista realizar uma viagem, ele primeiramente segue com um 

funcionário experiente para avaliar a capacidade e, se necessário, realizar 

treinamentos adicionais para garantir a qualidade dos serviços. 

Número reduzido de concorrentes: a empresa possui apenas 3 concorrentes 

diretos e, por isso não enfrenta grande competitividade, tendo um mercado 

competitivo reduzido. 

 

b) Pontos Negativos: 
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Supervalorização dos serviços: a empresa cobra valores sultuosos pelo 

serviço devido os valores agregados durante o processo de realização do transporte 

e distribuição que, embora confiram qualidade, resultam em aumento dos custos com 

a logística, devendo ser repassado para os clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Análise SWOT 
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Infraestrutura das 
estradas. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 

3.2 Avaliação da Qualidade dos Serviços pelos Clientes da Ravanello  

 

Os móveis são fabricados no sul do Brasil e de lá seguem viagem à Porto 

Velho-RO. Por serem produtos frágeis e de alto valor necessitam de cuidado 

redobrado durante o transporte e descarga para evitar avarias. A eficácia nos serviços 
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se deve aos investimentos feitos em tecnologia. Os caminhões possuem suspensão 

a ar, o que minimiza o impacto dos baquetes sofridos durante o trajeto, causados 

pelas péssimas condições das rodovias no Brasil. Deste modo que, ao sofrer 

impactos, os móveis não sentem o atrito, o que praticamente anula as chances de 

danos. 

Essa premissa é comprova pelo gráfico 1. Os clientes afirmaram que o número 

de avaliaras é praticamente inexistente. 

 

 

Gráfico 1 – Avaliação dos serviços da Transportadora Ravanello 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Conforme demonstrado por Novaes (2007) e Valente et al. (2003), as 

atividades de distribuição devem ter qualidade e ser pautada nas características como 

peso e volume da carga. Esta atividade é executada pela transportadora Rovanello 

que adaptou os seus caminhões ao tipo de carga que transporta conferindo qualidade 

ao serviço. 

Ao serem questionados sobre a eficácia no processo de comunicação, a 

empresa foi avaliada como ótima e boa, por 58% e 17% respectivamente. Essa 
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vertente é citada por Almeida (2012), ao afirmar que a comunicação é importante para 

que os serviços de transporte e distribuição sejam realizados com eficiência, devendo 

haver uma relação entre o motorista, a empresa e o contratante, facilitando a troca de 

informações. 

Desta forma, corroborando com a avaliação das particularidades, o gráfico 2 

demonstra que 25% dos clientes consideram o serviço ótimo e 58% bom. 

  

 

Gráfico 2 – Avaliação geral da Transportadora Ravanello 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

3.3 Desafios enfrentados pela Ravanello 

 

Na segunda etapa da pesquisa foi realizada entrevista com os gestores da 

empresa, foram entrevistados quatro funcionários 1 da matriz e 3 de cada filial da 

transportadora, conforme demonstrado no gráfico 3: 
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Gráfico 3 – Gestores da Transportadora Ravanello entrevistados 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Os entrevistados foram questionados quanto aos desafios enfrentados para 

realizar o serviço para o qual foram contratados pelas empresas, quantificando a 

intensidade com que estes problemas afetam o desempenho da empresa, resultado 

demonstrado na tabela 1: 

 

Tabela 1 - Com que intensidade a empresa tem enfrentando os problemas citados 

abaixo na busca por manter-se no mercado competitivo? 

Fatores 
Bento 

Gonçalves-
RS 

Porto Velho
RO 

São Bento 
do Sul-SC

Campo 
Grande-MS

Diminuição da oferta  Intensa Intensa Intensa Intensa 
Crise econômica Intensa Intensa Intensa Intensa 
Aumento da 
competitividade Muito intensoMuito intensoMuito intensoMuito intenso

Infraestrutura precária das 
rodovias Muito intensoMuito intensoMuito intensoMuito intenso

Aumento da demanda Intensidade 
leve 

Intensidade 
leve 

Intensidade 
leve 

Intensidade 
leve 

Planejar os pontos de 
entrega Moderado Moderado Moderado Moderado 

Globalização Moderado Moderado Moderado Moderado 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 

Conforme demonstrado na tabela 1, a empresa tem enfrentado diversos 

problemas para manter a competividade, destacando-se a diminuição da oferta e a 

crise econômica, como principais problemas, precedido da falta de infraestrutura das 

rodovias, aumento da demanda, planejamento de pontos de entrega e globalização. 

Para Naruo (2003), o transporte e a distribuição física envolve uma série de 

aspectos sendo necessário pensar na demanda, oferta e nos recursos necessários 

para viabilizar e facilitar a roteirização e a programação dos veículos; atividades 

operacionais que visam otimizar os processos que compreender a saída do produto 

do local de armazenamento até o mercado comercializador ou consumidor final, 

necessitando de estratégias bem delimitas e planejadas para obter êxito. 

CONCLUSÃO 

A empresa tem enfrentado diversos desafios na busca de ofertar um serviço 

de qualidade, entretanto mesmo diante de dificuldades tem investido em melhorias no 

processo para otimizar, reduzir custos e ao mesmo tempo satisfazer as necessidades 

do cliente. 

Portanto, percebe-se que o transporte e a distribuição são tarefas complexas 

que exigem planejamento, representando um desafio para Administradores que 

buscam meios de atender a demanda, mesmo diante da necessidade de outros 

aspectos como infraestrutura das estradas, impostos em fronteiras e outros. 
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