
ssim que a Opção Fênix, uma
pequena distribuidora de in-
sumos para a indústria far-
macêutica, de São Paulo, re-
cebe uma nova carga de pro-

dutos, as embalagens são conferidas uma a uma.
Se houver quaisquer danos, elas são trocadas.
Depois, todas as informações da nota fiscal —
como quantidade, volume e número do lote —
são registradas no computador. O sistema pro-
cessa os dados e já define em qual prateleira
exatamente tudo será guardado, levando em
consideração, por exemplo, se aquele produto
pode ou não ficar exposto à luz do sol. As infor-
mações são impressas e repassadas aos opera-
dores das empilhadeiras encarregados de movi-
mentar as mercadorias no depósito.
Após a venda, na hora de serem encaminhados
ao cliente, um procedimento semelhante tem
início. Quando a mercadoria deve deixar o ar-
mazém, os funcionários da expedição já sabem
com precisão onde devem buscá-la. E a nota fis-
cal é emitida eletronicamente no próprio local.

Quem pensa que a empresa gastou uma for-
tuna para montar essa infra-estrutura está en-
ganado. Não é nenhum dos seus 50 funcionários
quem realiza esse trabalho — a logística é ter-
ceirizada. A Opção Fênix terceiriza a entrega



dos produtos para os seus clientes desde quan-
do foi criada, em 1995. Hoje, ela é feita por três
empresas, que atuam em diferentes regiões do
Brasil. Em 1997, ela decidiu terceirizar também
parte do armazenamento — ,os produtos maio-
res, que ocupam mais espaço. O custo total com
a terceirização de sua logística é de R$ 7.000
por mês. "Se administrássemos isso tudo por
conta própria, gastaríamos pelo menos cinco
vezes mais", afirma Rui Feitosa, gerente de co-
mércio internacional da Opção Fênix.

Os serviços básicos de logística englobam o
armazenamento de produtos e sua distribuição
para os clientes. A terceirização dessas ativida-
des, já comum nas grandes empresas, vem ga-
nhando terreno nos últimos anos entre os pe-
quenos negócios. O Grupo Beta, por exemplo,

que aluga um espaço de aproximadamente 20 m3

para a Opção Fênix, tem entre seus clientes gi-
gantes como Itautec, Siemens, Claro e Gradien-
te. "Os pequenos empreendimentos vêm cres-
cendo ano a ano e hoje já representam cerca de
30% da nossa carteira", afirma Rita Silveira, ge-
rente comercial e de marketing do grupo.

A explicação para essa tendência segue a lei
básica da oferta e da procura. "O surgimento de
cada vez mais empresas de logística acirrou a
concorrência e fez corn que os preços dos servi-
ços caíssem e se tornassem mais acessíveis aos
pequenos empresários", afirma Adalberto Pan-
zan Jr., presidente da Associação Brasileira de
Logística (Aslog). A cobrança de mais eficiência
por parte dos clientes em geral é outro motivo
que tem levado as empresas a darem especial
atenção aos seus processos de logística. De acor-
do com Panzan, a área evoluiu muito nos últi-
mos anos e já não se limita ao simples armaze-
namento e transporte de produtos. "Hoje, o ser-
viço inclui atividades como gestão de estoques e
monitoramento da demanda para garantir que o
fornecimento ao cliente final nunca seja inter-
rompido por falta de mercadoria", diz.

do que a atual" afirma Feitosa, da Opção Fênix.
Isso significa que em um período de recuo nas
vendas é possível reduzir rapidamente o custo
do aluguel para armazenamento. Há também
outros ganhos, como maior agilidade e diminui-
ção de falhas nas entregas. "Isso tudo tem de ser
levado em conta na hora de analisar a despesa
que a contratação dos serviços representará",
afirma o professor Hugo Yoshizaki, do curso de
logística da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (veja o quadro na pagina ao lado).

Um dos principais riscos ao se terceirizar qual-
quer serviço é de que a qualidade dê um passo
para trás. Afinal, parte do trabalho estará sendo

utro benefício proporcionado
pela terceirização é a flexibi-
lidade quanto à infra-estru-
tura usada. "Já chegamos a
ocupar uma área 50% maior



feita fora do quartel-general da empresa, o que
diminui sua capacidade de controle. Por isso é es-
sencial que, ao se terceirizar a área de logística, a
companhia contratada seja capaz de prestar contas
— a qualquer momento — do que está fazendo.

"Ela tem de disponibilizar, de preferência por um
sistema on-line e em tempo real, informações so-
bre o andamento dos serviços prestados, o volume
do estoque, a entrada e a saída de mercadorias e a
relação das notas fiscais", diz Marcelo Carvalho,
gerente de projetos e desenvolvimento da Quebec
Consulting, especializada em logística.

A eficiência da entrega é a maior preocupação
de José Pedro Sousa, dono da loja de eletroele-
trônicos Tybo, que está procurando no mercado
uma empresa que assuma parte da distribuição
dos cerca de 1.300 itens que comercializa. Fun-
dada em março deste ano, na capital paulista, por
enquanto a Tybo faz por conta própria o serviço
de logística, já que apenas 20% das suas vendas
atuais são para clientes de outras cidades — ela
possui um veículo próprio que faz a entrega em
São Paulo e despacha as demais encomendas pelo
correio. Mas como está nos planos da empresa
inaugurar filiais em outros estados e, a partir de
2008, abrir também uma loja virtual, Sousa já
decidiu que irá terceirizar parte da distribuição.
"Quero poder monitorar em qual estágio está o
serviço de entrega. A que horas, por exemplo, o
produto saiu do depósito e se foi entregue no
prazo prometido ao cliente", afirma.

Opções de fornecedores é que não faltam.
Mas o dono de um pequeno negócio precisa to-
mar cuidado para não contratar uma empresa de
logística que oferece — e cobra — por serviços
que vão muito além das suas necessidades reais.
"Para quem não precisa de uma empresa ca-



paz de entregar o produto em qualquer lugar do
Brasil, a melhor opção pode ser contratar uma
operadora logística com estrutura regional" diz
Carvalho, da Quebec Consulting. Uma das van-
tagens de trabalhar com esse perfil de fornece-
dor, de acordo com Carvalho, é que é possível
negociar o preço do serviço diretamente com o
proprietário. "Eles também costumam ser mais
flexíveis para atender às exigências específicas
de cada cliente", diz.

Pet Show, distribuidora ca-
rioca de produtos para pe-
querios animais criada em
1992, só optou por contratar
uma empresa de logística dez

anos depois, quando seu volume de vendas se
tornara bem maior. Ela preferiu trabalhar com
um fornecedor de pequeno porte, que apenas se
responsabilizasse pela entrega dos produtos, já
que a Pet Show mantém armazém próprio —
mensalmente, são mais de 200 toneladas de ra-
ção e outros 700 itens distribuídos a cerca de
2.000 pet shops e clínicas veterinárias espalha-
dos pela cidade do Rio de Janeiro e municípios
vizinhos. A Pet Show contratou a Orense, que
possui apenas dez funcionários e dez veículos.
A transportadora ainda não dispõe de sistemas

de comunicação on-line, mas
sua frota é equipada com um
sistema de rastreamento e os
motoristas trabalham uniformi-
zados. "Hoje não enfrentamos
mais problemas com o prazo das
entregas e o custo cabe perfeita-
mente no nosso orçamento",
afirma Marcos Reis, gerente-ge-
ral da Pet Show. A Orense cobra
diárias de R$ 170 (só com moto-
rista) e de R$ 197 (com motoris-
ta e ajudante) para rodar até 130
quilômetros. Para cada quilôme-
tro adicional são mais R$ 0,63.
Reis não revela quanto gasta
por mês com o serviço, mas ga-
rante que a terceirização com-

pensa. A Orense, porém, é a terceira empresa
de logística que ele contrata. As duas anteriores,
também pequenas, com freqüência atrasavam
entregas devido a problemas com a frota —
os carros viviam quebrando. "Nas companhias
de pequeno porte, é fundamental verificar se
elas trabalham com veículos em bom estado
e se consideram a sua manutenção um ponto-
chave no negócio. Caso contrário, o barato pode
sair caro", diz Reis.

Empolgado com o crescente interesse das pe-
quenas empresas por serviços de terceirização
na área de logística, o fundador da Orense,
Maurício Perez, que criou a empresa há quatro
anos justamente para atender a Pet Show, agora
pensa em expandir o negócio e oferecer, além de
serviços de entrega, espaço para armazenamen-
to de produtos. "A idéia surgiu da necessidade
de um dos meus clientes", afirma. A Orense
atende também a fabricante de cosméticos Be-
leza Natural, distribuindo seus produtos para os
seis salões de beleza da própria empresa — por
mês, somam cerca de 90 toneladas. Como a Be-
leza Natural pretende expandir sua linha de pro-
dução, precisará dos 900 m2 hoje ocupados pe-
los estoques, que ficam na própria fábrica. "Esse
é meu grande projeto para 2008", afirma Perez,
indicando que há oportunidades no mundo da lo-
gística inclusive para pequenos empreendedores
se tornarem prestadores de serviço.
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