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A LOGÍSTICA DOS MERCADINHOS COMO DIFERENCIAL 

COMPETITIVO NO VAREJO DE PEQUENO PORTE 

 

Renan de Oliveira Ribeiro 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo principal analisar a logística dos mercadinhos 
como diferencial competitivo no varejo de pequeno porte. O crescimento da 
economia mundial abriu espaço para o aumento vertiginoso do número de empresas 
operantes em um mesmo mercado, acirrando a concorrência e oferecendo aos 
consumidores uma oferta ampliada de produtos e serviços. Para fazer frente às 
pressões desse mercado e aos altos índices de competitividade, as organizações 
passam a buscar constante inovação.  

Palavras-chave: Logística. Varejo. Mercado competitivo. 

ABSTRACT 

This article aims at analyzing the logistics as a competitive grocery retail small 
business. The world economic growth gave way to the steep increase in the number 
of firms operating in the same market, intensifying competition and giving consumers 
an expanded offering of products and services. To cope with the pressures of the 
market and high levels of competitiveness, organizations began to look for constant 
innovation. 

Keywords: Logistics. Retail. Competitive market. 

INTRODUÇÃO 

Problema: Como a logística influencia o varejo na competição dos mercadinhos de 

pequeno porte, localizados no bairro Joaquim Távora? 

Objetivos 

Objetivo geral: Analisar a logística dos mercadinhos como diferencial competitivo no 

varejo de pequeno porte. 

Objetivos específicos:  

• apresentar o mercado varejista do bairro Joaquim Távora; 
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• apontar as principais características da logística  nos  mercadinhos de 

pequeno porte do bairro Joaquim Távora; 

• identificar o papel da logística no desempenho operacional dos mercadinhos 

de pequeno porte, no bairro Joaquim Távora.   

METODOLOGIA 

O presente artigo tem como metodologia uma pesquisa exploratória, descritiva, com 

abordagem quantitativa. 

Através da literatura sobre o tema em questão, elaborou-se um questionário de 

perguntas fechadas, com intuito de alcançar os objetivos previstos. 

Dessa forma, a pesquisa foi realizada com 22 mercadinhos do bairro Joaquim 

Távora, na cidade de Fortaleza, escolhidos de forma aleatória, efetuada em abril de 

2011. 

1 LOGÍSTICA  

A Logística sempre fez parte das atividades do comércio, indústria, 

agricultura, serviços e atividades marítimas e militares da civilização. Ela vem sendo 

empregada ultimamente, também, como forma de marketing, além da redução de 

custos e atendimento preferencial aos clientes (NOVAES, 2001).  

1.1 Definições 

O conceito moderno de Logística é fornecido por diversos autores, sendo que 

um dos mais utilizados é fornecido pelo CLM (Council of Logistics Management), 

adotado também por Bowersox e Closs (2001), Novaes (2001), Ballou (1993), dentre 

outros.  

Trata-se do processo de planejamento, implantação e controle eficiente e 

eficaz do fluxo e armazenagem de mercadorias, serviços e informações 

relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de 

atender às necessidades dos clientes (DAHER, 2011).  
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O processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e 
armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de 
informações correlatas) através da organização de seus canais de 
marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades presente e futura 
através do atendimento dos pedidos a baixo custo. (CHRISTOPHER, 1997, 
p.21) 

A missão da Logística está ligada à satisfação das necessidades dos clientes 

em termo de serviço, ao menor custo possível, ou seja, colocar as mercadorias ou 

os serviços certos, no lugar e no instante corretos, nas condições acertadas, ao 

menor custo possível (BALLOU, 1993). 

Um aspecto da missão colocada acima refere-se ao serviço prestado pela 

Logística, relacionada à colocação do produto nas mãos do cliente exatamente 

como foi combinado (CHRISTOPHER, 1997).  

Para Ballou (1993), o serviço logístico pode ser representado pelo tempo de 

entrega, exigências mínimas de compra, porcentagem de falta de produtos, dentre 

outros.  

Segundo Bowersox e Closs (2001), a forma como a empresa administra esta 

combinação de elementos determina o seu desempenho no atendimento dos 

pedidos aos clientes. 

Dependendo do desempenho do serviço logístico de uma empresa, a mesma 

passa a ser preferida pelos seus clientes, pois, com melhores serviços, algo mais 

além do produto em si é oferecido. Enquanto os fatores preço e qualidade são vistos 

hoje como uma obrigação, pois eles permitem apenas qualificar a empresa a 

competir, o serviço é visto como um fator que decide a preferência de um fornecedor 

em relação a outro (ELIAS, 2002). 

Um outro aspecto a ser considerado na missão da Logística diz respeito aos 

custos envolvidos na prestação do serviço logístico. Em princípio é possível atingir 

qualquer nível de serviço logístico, desde que a empresa esteja disposta a alocar os 

recursos necessários. Assim uma empresa poderia disponibilizar uma frota de 

caminhões de prontidão e manter estoques cada vez mais próximos dos clientes 

para possibilitar uma entrega em minutos, por exemplo. Porém, em função das 
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restrições econômicas, procura-se um equilíbrio entre o serviço e o custo da 

prestação deste serviço (BOWERSOX; CLOSS, 2001). 

1.2 As atividades da Logística 

As atividades que compõem a Logística podem variar de empresa para 

empresa, dependendo da estrutura organizacional, do tamanho, da concepção de 

Logística pela empresa, dentre outros fatores (BALLOU, 1993).  

Estas atividades devem ser consideradas sob o ponto de vista da integração 

total, ou seja, as atividades não são isoladas umas das outras, mas sim inter-

relacionadas, formando um todo que compõe a Logística integrada (BOWERSOX; 

CLOSS, 2001). 

A Logística de uma empresa pode ser considerada como uma integração 

entre a administração de materiais e a distribuição física e que ambas são 

compostas basicamente das mesmas atividades, diferenciando que a administração 

de materiais lida com matérias-primas e a distribuição física com produtos acabados 

(GOMES; RIBEIRO, 2004). 

As atividades Logísticas podem ser separadas didaticamente em dois grupos. 

O primeiro, chamado de atividades-chave, engloba transporte, manutenção de 

estoque e processamento de pedidos. Já o segundo, que pode ser chamado de 

atividades de apoio, engloba armazenagem, manuseio de materiais, compras, 

embalagem protetora, programação de produtos e manutenção da informação 

(BALLOU, 1993). 

1.3 Os fluxos logísticos 

O problema básico de qualquer organização é a administração eficiente dos 

fluxos totais, compreendendo desde o processo de previsão de demanda, passando 

pelo processamento do pedido do cliente, pela aquisição de matérias-primas e 

insumos, para a produção, armazenagem, produção, transporte e distribuição dos 

produtos as redes atacadistas, varejistas até a chegada do produto ao cliente final 

(BARROSO, 2001).  
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Figura 1. Fluxos logísticos 

Fonte: Gaither e Frazier (2002) 

A sincronia entre os fluxos de informações e de materiais é um requisito 

básico para o melhor desempenho logístico (DORNIER et al. 2000). Nesse processo 

de sincronia torna-se fundamental que haja um fluxo harmônico e integrado de 

informações. 

Surge então o conceito de Logística Integrada, com seus fluxos funcionando 

harmonicamente. Esta integração deve englobar tanto as áreas internas da empresa 

como fornecedores e clientes (RICARTE, 2005). 

De acordo com Ricarte (2005), os fluxos de materiais e informações fluem no 

âmbito interno da empresa, envolvendo a área comercial (responsável pela interface 

da empresa com o mercado consumidor), a área de suprimentos (relação da 

empresa com o mercado fornecedor), a produção (geradora do produto final, 

interagindo suprimento e distribuição física, responsável pelo planejamento, 

execução e disponibilidade do produto final ao cliente).  

Por outro lado, no âmbito externo, os fluxos procuram envolver os 

fornecedores, o fabricante, o distribuidor e até mesmo os clientes/consumidores, 
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com o objetivo de alcançar melhorias tanto em relação a questão do tempo como 

redução dos custos, fazendo com que surjam vantagens competitivas. 

Todos os processos logísticos podem ser vistos como uma rede de atividades 

interligadas que somente podem ser otimizadas de forma global, por meio do 

enfoque de tempo do ciclo total. Qualquer tentativa no sentido de otimizar elementos 

ou atividades individuais levará a um resultado geral subotimizado (CHRISTOPHER, 

1997). 

O fluxo de materiais abrange toda movimentação e armazenagem de 

materiais, iniciando-se com a expedição do mesmo por parte do fornecedor, 

terminando com a entrega do produto final ao cliente (BOWERSOX; CLOSS, 2001). 

Ainda com relação sobre o ponto de vista interno da empresa, sempre que os 

materiais passam pelos processos de produção, eles passam de matérias primas 

para a etapa de produtos em elaboração e finalmente para produtos acabados. 

Essas etapas são denominadas denominam-se também de suprimento-manufatura-

distribuição. No transcorrer deste processo, existe uma agregação de valor. Por fim, 

quando a posse do produto passa das mãos da empresa para as mãos dos clientes 

por meio da distribuição física, os mesmos são acrescidos de mais um valor, pois os 

vetores tempo e espaço são minimizados (BOWERSOX; CLOSS, 2001). 

Essa cadeia interna é representada por um conjunto de atividades que 

transformam a matéria-prima e demais insumos em produtos acabados e a 

disposição dos consumidores. O conceito de valor agregado, porém, deve ser levado 

em conta não só fatores internos, pois a integração dos processos industriais e 

comerciais deve ser vista partindo do consumidor final, chegando até os 

fornecedores iniciais, gerando produtos, serviços e informações que agregam valor 

para o cliente (NOVAES, 2001).  

Dessa forma, Miranda et al. (2001) complementam o seguinte: 

Para sobreviver de forma competitiva, é preciso que as empresas participem 
de cadeias de valor ou cadeias de produção eficientes. É necessário que as 
atividades das empresas que compõem a cadeia de valor sejam 
organizadas de forma eficiente e competitiva, em relação às outras cadeias 
que competem pelo mesmo consumidor final. 
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Essa cadeia envolve fornecedores, centros de produção, centros de 

distribuição e comércio varejista, e que tenha como objetivo primordial atender a 

todas as expectativas do público consumidor e dentro de um menor custo possível. 

(CHOPRA; MEINDL, 2003). Este objetivo pode ser conseguido por meio da 

integração dos processos dos diversos elementos desta rede (CHRISTOPHER, 

1997). 

Ao levar-se em consideração a cadeia de valor interna e a de valor ampliada, 

tem-se a comprovação de que a rotatividade do fluxo de materiais está diretamente 

proporcional a integração dos processos. Para que isso ocorra, algumas estratégias 

foram desenvolvidas pelas empresas, das quais destacam-se, segundo Christopher 

(1997): 

• Racionalização da base de fornecedores: Diminuir o número de fornecedores 

para melhorar o relacionamento com aqueles que foram selecionados permite 

à empresa um maior nível de parceria, o que melhora os processos de 

transferência de produtos e serviços; 

• Cooperação entre fornecedor-cliente: A implantação do conceito de empresa 

sem fronteiras torna os fornecedores partícipes do processo de negócio, pois 

de nada adianta uma empresa da cadeia ser eficiente se as demais não são. 

No final o produto oferecido ao cliente será menos competitivo que o de outra 

cadeia; 

• Transparência nos custos: Consiste na política de contabilidade de livros 

abertos, ou seja, os fornecedores compartilham as informações de custos 

com o objetivo de identificar oportunidades de uma ação conjunta para reduzir 

ou eliminar estes custos; 

• Compartilhamento de informações: Consiste na intenção dos participantes em 

trocar informações para o gerenciamento do fluxo de materiais e serviços 

agregados. O objetivo é criar uma via de informações que possibilite a ligação 

do mercado final com todos os participantes. 

Os executivos de Logística costumam utilizar-se da afirmação de que a 

informação precisa substitui estoques, ou seja, é através das informações que se 
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pode antecipar aos acontecimentos, realizando um planejamento mais apropriado e 

com a utilização melhor dos recursos logísticos. 

Atender pedidos dos clientes, programar e reprogramar necessidades de 

estoque, movimentação de materiais e transportes são atividades de operações 

executadas com base em um fluxo de informações (PEREIRA FILHO, 2002).  

Assim sendo, o desempenho de um bom planejamento e controle gerencial 

está diretamente dependente da quantidade e precisão das informações disponíveis, 

transformando esse fluxo de informações a chave para o sucesso de toda e 

qualquer atividade logística (CHOPRA; MEINDL, 2003). 

Diante dos estudos realizados por Bowersox e Closs (2001), existem seis 

princípios básicos que norteiam o planejamento e controle das informações 

logísticas: 

• Disponibilidade: As informações Logísticas devem estar disponíveis em tempo 

hábil e com consistência. Entre os exemplos de informações necessárias 

estão o status dos pedidos e os estoques. A rápida disponibilidade é 

necessária para dar resposta aos clientes e aperfeiçoar as decisões 

gerenciais; 

• Precisão: Em segundo lugar, as informações devem apresentar um nível de 

conformidade entre aquilo que está sendo disponibilizado pelo sistema e o 

que está acontecendo na prática. Um exemplo claro seria a conformidade dos 

estoques; 

• Atualizações em tempo hábil: As informações Logísticas devem ser 

atualizadas em tempo hábil, a fim de proporcionar feedback rápido de 

informações. O intervalo de tempo decorrido entre o acontecimento da 

atividade e o momento em que ela se torna visível no sistema deve ser 

minimizado; 

• Sistema de Informações Logísticas baseadas em exceções: Um sistema de 

informações Logísticas deve apontar os erros de operação para proporcionar 

um gerenciamento focado na minimização dos problemas e no melhoramento 

contínuo; 
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• Flexibilidade: Os sistemas de informações Logísticas devem ser flexíveis para 

atender às necessidades de usuários e clientes.  

• Formato adequado: As telas e relatórios logísticos devem ser formatados, o 

que significa que as informações corretas devem ser apresentadas com as 

melhores estruturas de ordenação. 

Conforme Novaes (2001), a logística demanda uma cadeia de informações 

sobre os produtos que a mesma movimenta, as quais podem ser destacadas da 

seguinte forma: 

• Informações técnicas: São aquelas que envolvem aspectos relacionados aos 

produtos. Neste caso, ao acessar o Web Site de um fornecedor, o sistema 

exibe as especificações, como tamanho, potência, resistência, dentre outras. 

As transações que envolvem informações técnicas são importantes para a 

Logística, tendo em vista que a aquisição de insumos, equipamentos e 

serviços podem carecer substancialmente de dados que pode direcionar a 

decisão de compra a favor de um fornecedor em detrimento de outro; 

• Informações comerciais: No processo de transação, as informações 

comerciais são imprescindíveis tanto para quem compra como para quem 

vende. O comprador quer saber as ofertas dos diferentes fornecedores, 

envolvendo prazo, preço e entrega. Já o vendedor busca saber o máximo de 

informações do cliente, como características socioeconômicas e hábitos de 

consumo, com o objetivo de formar uma base de marketing consistente e que 

possa ser revertida em campanhas direcionadas; 

• Informações administrativas: São aquelas que vêm após a realização das 

transações. São informações como o encaminhamento do pedido, 

transferência de nota fiscal, faturas, dentre outras. Estas informações 

fornecem o suporte necessário para que as transações saiam do campo 

informal da negociação e tome um caráter oficial; 

• Informações projetivas: São informações relativas às necessidades futuras da 

empresa. Por meio destas informações, é possível se antecipar às 

necessidades do mercado. Um exemplo clássico consiste no gerenciamento 

de estoques pelo vendedor (Vendor Managed Inventory – VMI). 
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Dessa forma chega-se a conclusão de que a informação em tempo real torna-

se indispensável para alcançar-se uma gestão logística de qualidade nas empresas, 

informações estas que vão desde os pedidos, a posição de estoques, a produção, a 

expedição e até mesmo para fazer-se projeções.  

1.4 A importância da informação para a Logística 

A literatura consultada aborda a Informação na Logística basicamente sob 

dois aspectos, segundo Bowersox e Closs (2001): 

• A informação é um recurso logístico: Conforme foi possível constatar, o 

sistema logístico transforma materiais em produtos, adicionando valor para o 

cliente. Da mesma forma, o sistema de informações converte dados em 

informações, que são utilizados pelos gerentes para a tomada de decisões. 

Assim, as informações são recursos logísticos; 

• A informação como uma arma competitiva: Uma das diferenças entre as 

empresas de primeira classe e as demais consiste na habilidade de usar as 

informações para se antecipar aos fatos. Dessa forma, a informação é tratada 

como um fator estratégico, uma arma competitiva para sobreviver no 

mercado. 

Sendo estas abordagens consideradas verdadeiras, é correto afirmar-se que 

as empresas estão cada vez mais dependentes de um maior número de informações 

precisas e em tempo real para a concretização dos seus negócios, uma vez que elas 

propiciam não só redução de custos como antecipação de fatos.  

A integração logística depende de forma irrestrita da velocidade e qualidade 

das informações que nela circulam. Considerando os dois fluxos trabalhados pela 

logística (materiais e informações), é no segundo que as organizações têm 

concentrado cada vez mais seus esforços (RICARTE, 2005). 

Para citar um exemplo, não adianta muito se um supermercado diminui 

consideravelmente o lead time de entrega de um fornecedor se a informação sobre a 

necessidade do produto não chega a tempo. Para que haja uma redução de tempo e 

custo, existe a necessidade de uma sincronia entre os fluxos de informações e de 

materiais (MAZZEO, 2001). 
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Com relação ao processo de troca de informações é de grande valia para o 

sucesso das organizações. Portanto, percebe-se que as empresas têm investido 

cada vez mais nesse sentido. No que se refere mais especificamente ao âmbito 

externo, o sucesso de uma relação de parceria, pautada na confiança e no 

compromisso com metas compartilhadas depende das informações sobre custos, 

oferta e procura que são trocadas entre os membros de uma cadeia 

(CHRISTOPHER, 1997). 

Conforme Ricarte (2005), a atual preocupação pela informação pode ser 

atribuída a dois fatores considerados de importância: avanços da Tecnologia da 

Informação e às constantes mudanças nas exigências dos clientes. 

Com o avanço da Tecnologia da Informação (TI) nos últimos anos, as 

informações passaram a trafegar na forma digital, o que vem permitindo às 

empresas executar operações que antes eram inimagináveis a um custo razoável 

(FLEURY, 1999). 

Outro fator a se considerar neste fenômeno é a crescente exigência dos 

clientes por serviços cada vez melhores, o que envolve a correta informação sobre a 

situação de seus pedidos, disponibilidade de produtos, programação de entregas e 

faturamento (RICARTE, 2005).  

Com o advento mais recente da globalização, a informação passou a ser 

utilizada de forma sistemática pela Logística, objetivando atender às expectativas 

dos clientes, bem como para reduzir custos. Os gerentes precisam estar capacitados 

para compreender como se analisa cada informação para tomar decisões. 

1.4.1 O uso da informação na Logística  

Numa primeira concepção, as informações são úteis na medida em que 

servem de base para decisões de estoque, transporte e instalações, ou seja, 

apoiando todo processo logístico da empresa, conforme descrito a seguir (CHOPRA; 

MEINDL, 2003): 
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• Estoque: A determinação de políticas ótimas de estoque requer informações 

que incluem padrões de demanda, custo e manutenção de estoque, custos de 

esgotamento de estoque e custos de pedido; 

• Transporte: As decisões sobre redes de transporte, rotas, meios, remessas e 

fornecedores exigem informações sobre custos, localizações dos clientes e 

tamanhos dos carregamentos, para que sejam eficazes; 

• Instalações: A determinação da localização, capacidade e cronogramas de 

uma instalação requerem informações sobre trade-offs entre eficiência e 

flexibilidade, demanda, taxas de câmbio, impostos, assim por diante. 

Na concepção de Bowersox e Closs (2001), as informações são empregadas 

no gerenciamento de pedidos e para projeções futuras, segundo a seguir: 

• Gerenciamento de pedidos: São as informações utilizadas em todo processo 

de atendimento do pedido ao cliente, desde a informação das necessidades, 

passando pelas informações sobre disponibilidade de estoque, crédito e rotas, 

terminando nas informações geradas no recebimento do produto, tais como 

cobrança e pós-venda; 

• Projeções: Consiste nas informações específicas para se antecipar a uma 

provável situação futura. Nesse sentido é usada para orientar o 

posicionamento dos estoques de modo a satisfazer as necessidades futuras 

dos clientes. 

Uma terceira concepção está vinculada à visão de Simchi-Levi et al. (2003), 

onde afirma que a informação é empregada para auxiliar nas decisões de 

localização dos produtos, tornar as previsões mais eficazes, reduzir os leads-times, 

coordenar melhor os sistemas e integrar os elementos de uma mesma rede logística, 

como ressaltam-se: 

• Tornar as previsões mais eficazes: Quanto mais informações sobre o 

comportamento da demanda, melhor será a sua previsão; 

• Coordenar melhor os sistemas: Considerando que uma empresa ou até 

mesmo uma rede Logística é composta de vários sistemas, o produto de um é 

o insumo de outro. Nesta passagem de materiais, as informações sobre 

status de produção, custos, níveis de estoques, capacidade de produção e 
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demanda de clientes são necessárias para coordenar sistemas de maneira 

eficiente em relação aos custos globais associados à sua operação; 

• Localizar melhor os produtos: As informações podem ser úteis quando é 

necessário saber a localização exata de produtos, seja para dar uma resposta 

ao cliente, seja para se programar; 

• Redução do lead time: A informação diminui consideravelmente o lead time 

de fornecedores. Por meio de sistemas como EDI (Eletronic Data 

Interchange) e Internet, as informações sobre o pedido trafegam em uma 

velocidade superior ao se comparar com o meio tradicional (papel). Da 

mesma forma, ao transferir dados de um PDV (ponto de venda) de um 

supermercado para um fornecedor, pode contribuir para a redução do lead 

time, visto que o fornecedor pode se antecipar quanto às necessidades; 

• Integrar a cadeia de suprimentos: A informação permite uma melhor 

integração entre os componentes de uma cadeia. Utilizando informações 

disponíveis e compartilhadas, é possível reduzir custos, planejar melhor os 

produtos, dentre outros. 

1.4.2 Os benefícios da informação para a Logística 

Segundo Copra e Meindl (2003), os benefícios da informação para a logística 

podem ser sintetizados em quatro, ou seja: redução das incertezas; redução de 

tempos; redução de custos; e melhoria do nível de serviço.  

Em primeiro lugar, a informação diminui as incertezas com relação ao 

ambiente e isso é de extrema utilidade para a Logística, uma vez que o 

planejamento dos recursos (estoques, instalações, veículos) depende diretamente 

das informações advindas do mercado (DIAS, 1993). Dessa forma, sempre que as 

informações são postas à disposição com maior rapidez e precisão para a 

administração, a empresa passa a ter maior capacidade para planejar melhor sua 

produção, seu estoque, dentre outros. 

Outro valioso benefício proporcionado pela informação para a Logística está 

relacionado a questão de redução de tempo. Na medida em que a empresa 

disponibiliza sistemas informatizados para processar pedidos, como Internet e EDI – 

Eletronic Data Interchange (troca eletrônica de dados), o tempo decorrido entre o 
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recebimento e o despacho do mesmo é reduzido, o que permite à empresa um 

processamento mais rápido, girando mais rapidamente os estoques e 

conseqüentemente o caixa da empresa (BOWERSOX; CLOSS, 2001). 

Em outras áreas da logística, a informação contribui para a redução do tempo 

de processamento. Quando as informações sobre o posicionamento dos produtos no 

armazém estão disponíveis, os processos de identificação e coleta dos produtos se 

dão com maior rapidez (FERREIRA, 1998).  

A informação precisa e em tempo real não só traz segurança, como agiliza os 

processos e diminui custos. Essa redução de custos está relacionada aos estoques, 

ao transporte, a estocagem, além do processamento dos pedidos que passam a ser 

minimizados mediante um bom planejamento, além do próprio processo 

administrativo-burocrático. A tecnologia da informação chegou para proporcionar 

condições logísticas capazes de oferecer às empresas melhor qualidade em sua 

administração em todos os níveis. 

Dessa forma, de acordo com Ricarte (2005), a informação colabora para o 

aumento do nível de serviço oferecido ao cliente de várias formas. Na medida em 

que uma empresa disponibiliza no seu site da Internet a informação do pedido ou 

encomenda do cliente, ela está oferecendo a possibilidade deste cliente saber 

exatamente o status deste pedido, o que colabora para o aumento da percepção do 

serviço. 

Dessa forma, a Logística precisa estar acompanhada de um conjunto de 

informações precisas, e em tempo real, capazes de propiciar uma administração 

com condições de atender às necessidades dos clientes. Essa eficiência precisa do 

uso de tecnologias modernas que possibilitem maior agilidade em todas as 

informações.  

CUSTOS 

A importância atribuída aos custos, portanto, não é recente. As empresas, 

no âmbito da otimização de produto, no consumo de matéria prima e na despesa 

com pessoal, enxugaram tanto seus níveis de gastos que a racionalização com base 

nestes itens praticamente chegou ao limite. Com o fim deste ciclo, outros caminhos 
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foram buscados na tentativa de reduzir custos e um deles foi a logística, tanto na 

óptica interna como externa às organizações, incluída aí a logística reversa, numa 

tentativa de aumentar a utilização dos recursos. 

Na visão de custos a logística cresceu muito, contribuindo significativamente 

para a redução dos gastos das empresas.  

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Diante das entrevistas realizadas com 22 mercadinhos, do bairro Joaquim 

Távora, na cidade de Fortaleza, diferentes informações puderam ser colhidas. 

Quanto ao número de empregados, por exemplo, a grande maioria (68,2%) possui 

até 3 funcionários (Gráfico 1), o que mostra que a oferta de emprego não é 

significativa e que a região pesquisada tem uma predominância de pequenos 

empreendimentos. Apenas 9,1% dos mercadinhos disseram terem mais de 15 

funcionários, enquanto 22,7% entre 4 e 5 empregados. Interessante notar que 

empregar entre 6 e 14 pessoas não recebeu registro. 

Gráfico 1. Número de funcionários 

 

Com relação somente aos números de funcionários no setor de 

compra/suprimentos, foram em sua maioria (81,8%) de 2 funcionários e 18,2% com 

apenas 1 funcionário (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Número de funcionários no setor de compras/suprimentos 

 

Considerando apenas aos números de funcionários no setor de 

carga/descarga e armazenagem, 68,2% têm apenas 1 funcionário; 22,7% têm 2 

funcionários e 9,1% com mais de 4 funcionários. 

Comparando com os dados do Gráfico 1 percebe-se a coerência as 

informações. Empresa com até 3 funcionários usa apenas um para a descarga e 

armazenagem, enquanto organizações maiores, com mais de 15 empregados, 

utilizam 4 pessoas nas tarefas de carga, descarga e armazenagem de material. 

Gráfico 3. Número de funcionários no setor de carga/descarga e armazenagem 
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De acordo com o Gráfico 4 percebe-se que a maioria dos entrevistados 

(90,9%) afirma possuir entre 501 a 800 itens cadastrados para venda, enquanto que 

9,1% possuem mais de 800 itens. Ou seja, empresas com até 5 funcionários 

comercializam até 800 itens, enquanto as com mais de 15 possuem mais de 800 

itens em suas prateleiras.  

Gráfico 4. Número de itens cadastrados para venda 

 

Gráfico 5. Entrega 

 

Em relação ao serviço de entrega, 90,9% dos mercadinhos possuem serviço 

de entrega e apenas 9,1% não possuem, prejudicando as vendas dos mesmos 
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(Gráfico 5). Isto mostra que os pequenos mercadinhos, aqueles com até 5 

empregados, não oferecem esta opção aos seus clientes. 

Dos 90,9% dos entrevistados, todos afirmaram receber pedidos dos clientes 

através do telefone, facilitando para os mesmos, e que as entregas são 

predominantemente feitas por meio de bicicleta (68,2%), 22,7% por meio de 

motocicleta e 9,1% por meio de Kombi.  

Quanto à presença da informática, o Gráfico 6 mostra que 9,1% dos 

mercadinhos entrevistados não possuem computadores na área de compra e 90,9% 

possuem, demonstrando o uso da tecnologia no mercado em questão. Estes 

mesmos percentuais foram apontados quanto a presença de computadores na área 

de carga/ descarga/ armazenagem.  

A falta de computadores inviabiliza o uso de código de barras. Assim, os 9,1% 

de mercadinhos que não possuem este equipamento não fazem uso de leitores 

ópticos na sua operação, portanto, não utilizam softwares no controle dos estoques. 

Gráfico 6. Computadores na área de compra 

 

Os mercadinhos entrevistados se comunicam com seus fornecedores através 

do contato pessoal, telefone, e-mail, fax, sistema informatizado, entre outros. 
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Quanto à forma de como recebem as compras feitas aos diferentes 

fornecedores (Gráfico 7), 63,6% dos gerentes dos mercadinhos entrevistados 

recebem as compras dos fornecedores no ponto de venda, 27,3% afirmaram que 

não e 9,1% consideram que recebem em parte.  

Gráfico 7. Forma de recebimento das compras do fornecedor 

 

CONCLUSÃO 

A necessidade de informações de custos como instrumento de auxílio para a 

administração tornar seus esforços produtivos e eficazes, em termos de apuração de 

resultados, aconteceu através da contabilidade de custos, nos primórdios do 

capitalismo, com o advento das empresas industriais, a partir da arte de capacitação 

de contas, assumindo maior importância a medida que os processos produtivos se 

tornavam mais complexos. 

O presente estudo objetivou contribuir para a concepção de informações sob 

a ótica científica e acadêmica neste ambiente propício para a evolução do 

conhecimento na formação profissional e no surgimento de novas pesquisas dentro 

dessa área de atuação. 
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO 

 

Nome fantasia: _________________________________ 

1. Número de funcionários:  

(   ) Até 3     (   ) 4 - 5     

(   ) 6 - 10                                  (   ) 11 - 15       

(   ) Maior que 15 

2.  Número de funcionários no setor de compras/suprimentos:  

(   ) 1       (   ) 2     

(   ) 3                                            (   ) 4       

(   ) Maior que 4 

3.  Número de funcionários no setor de carga/descarga e armazenagem: 

(   ) 1       (   ) 2     

(   ) 3                                            (   ) 4       

(   ) Maior que 4 

4.  Número de itens cadastrados para venda: 

(   ) Até 100       (   ) 101 - 200     

(   ) 201 - 500                                           (   ) 501 - 800       

(   ) Maior que 800 
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5.  Possui entrega ao cliente?     

(   ) Sim  (   ) Não 

6. Se a questão anterior for Sim de que forma os clientes podem fazer os pedidos:  

(   ) Telefone  (   ) FAX  

(   ) E-mail   (   ) Sistema Informatizado  

(   ) Outros _______________  

7. A entrega é feita através de (pode marcar mais de uma opção):  

(   ) Kombi   (   ) Motocicleta  

(   ) Carro   (   ) Caminhão  

(   ) Bicicleta            (   ) _________  

8. A empresa possui computadores na área de compra?  

(   ) Sim  (   ) Não 

9. A empresa possui computadores na área de carga/descarga/armazenagem para 

registro de entrada/saída de mercadorias?  

(   ) Sim  (   ) Não 

10. A empresa utiliza código de barras para controlar estoques?  

(   ) Sim  (   ) Não 

11.  A empresa utiliza algum software em seus processos de controle de estoque?  

(   ) Sim  (   ) Não 
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12. A empresa se comunica com fornecedores através de (pode marcar mais de 

uma opção):  

(   ) Contato pessoal  (   ) Telefone  

(   ) FAX    (   ) E-mail  

(   ) Sistema Informatizado  

13. A empresa recebe as compras do fornecedor no Ponto de Venda?  

(   ) Sim  (   ) Não 

(   ) Em parte 
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Número de funcionários 

Opções Q % 

Até 3 funcionários 15 68,2% 

Entre 4 e 5 funcionários 5 22,7% 

Mais de 15 funcionários 2 9,1% 

Total  22 100% 

 

Número de funcionários no setor de 

compras/suprimentos 

Opções  Q % 

1 funcionário 4 18,2% 

2 funcionários 18 81,8% 

Total  22 100% 

 

Número de funcionários no setor de carga/descarga e 

armazenagem 

Opções Q % 

1 funcionário 15 68,2% 

2 funcionários 5 22,7% 

Mais de 4 funcionários 2 9,1% 

Total  22 100% 

 

Número de itens cadastrados para venda 

Opções  Q % 

501 a 800 itens 20 90,9% 

Mais de 800 itens 2 9,1% 

Total  22 100% 

 

Entrega 

Opções  Q % 

Sim 20 90,9% 

Não 2 9,1% 

Total  22 100% 
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Pedidos Clientes 

Opções  Q % 

Telefone 20 90,9% 

Fax 0 0% 

E-mail 2 9,1% 

Sistema 0 0% 

Total  22 100% 

 

A entrega é feita através de 

Opções  Q % 

Bicicleta 15 68,2% 

Motocicleta 5 22,7% 

Kombi 2 9,1% 

Total  22 100% 

 

Computadores na área de compra 

Opções  Q % 

Sim 20 90,9% 

Não 2 9,1% 

Total  22 100% 

 

Computadores na área de carga/descarga/armazenagem 

Opções  Q % 

Sim 20 90,9% 

Não 2 9,1% 

Total  22 100% 

 

Código de barras 

Opções  Q % 

Sim 20 90,9% 

Não 2 9,1% 

Total  22 100% 
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Software 

Opções  Q % 

Sim 20 90,9% 

Não 2 9,1% 

Total  22 100% 

 

Comunicação com Fornecedores 

Opções  Q % 

Pessoal 15 68,2% 

Telefone 5 22,7% 

Fax 0 0% 

E-mail 0 0% 

Sistema 2 9,1% 

Total  22 100% 

 

Compras do fornecedor 

Opções  Q % 

Sim 14 63,6% 

Não 6 27,3% 

Em parte 2 9,1% 

Total  22 100% 

 

 


