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RESUMO 

O processo de outsourcing de serviços logísticos tem sido uma prática em empresas 

de diversos setores. A opção pelo outsourcing costuma ser embasada na obtenção 

de algum ganho competitivo em relação ao mercado ou ao concorrente. Porém, 

muitas vezes uma decisão errada pode trazer consequências negativas ao negócio, 

como problemas operacionais, elevação do custo logístico, perda de eficiência e, até 

acarretar alto nível de insatisfação de clientes. Assim, ficam claras a complexidade 

desse processo decisório e a insuficiência de entendimento dos executivos e das 

empresas acerca de quais fatores realmente influenciam a decisão em se adotar o 

outsourcing. Portanto, aqui optou-se por estudar os tipos de outsourcing em dois 

ambientes de organização bem diferentes, em dois países com duas realidades 

sociopolíticas distintas, a saber, Brasil e Estados Unidos, bem como identificar como 

e quais fatores internos e externos das empresas influenciam nessa decisão. Dessa 

forma, a questão de pesquisa é: como os fatores externos e internos influenciam na 

implementação de outsourcing de serviços logísticos no Brasil e nos Estados Unidos? 

Baseado na revisão de literatura, elaborou-se um modelo de tomada de decisão que, 

posteriormente, foi testado em um estudo de caso múltiplo, a ser aplicado em uma 

empresa multinacional Finlandesa com filiais no Brasil e nos Estados Unidos. O 

método adotado neste trabalho foi pesquisa qualitativa com estudo de caso múltiplo. 

A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas com perguntas estruturadas e 

semiestruturadas, totalizando nove executivos nas duas filiais, dois operadores 

logísticos, um no Brasil e outro nos Estados Unidos e dois executivos de Supply Chain 

de mercado, também um em cada país. O objetivo era identificar se os fatores 

apontados na literatura estão alinhados com a percepção gerencial dos entrevistados 

acerca da decisão do tipo mais adequado de outsourcing.  

 

Palavras-chave: Terceirização, Logística, Processo decisório, Terceirização 

logística, Operadores logísticos.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The process of outsourcing logistics services has been a practice in companies of 

several sectors. The option for outsourcing is usually based on the purpose of obtaining 

some competitive gain in relation to the market or the competitor. However, a wrong 

decision may bring negative consequences to the business, such as operational 

problems, increased logistics costs, loss of efficiency and even leading to a high level 

of customer dissatisfaction. Thus, the complexity of decision-making process and the 

lack of understanding by the executives and the companies about how and what 

factors really influence the decision to outsource are clear. Therefore, it was decided 

to study outsourcing models in two very different countries, namely, Brazil and the 

United States, with their very distinct organizational environments and sociopolitical 

realities, as well as identify which internal and external factors of business influence 

that decision. So, the research question is: how external and internal factors influence 

the implementation of outsourcing logistics services in each country, Brazil and the 

United States? Based on the literature review, we developed a decision-making model 

that was in a multiple case study subsequently, to be applied in a Finnish multinational 

company with branches in Brazil and the United States. The method adopted for this 

work was a qualitative research with a multiple case study. Data collection was done 

through structured and semi-structured question interviews, total of nine executives in 

two subsidiaries, two logistics operators, one in Brazil and another in the United States, 

and two market Supply Chain executives, also one in each country. The goal is to 

identify whether the factors mentioned in the literature are in line with the management 

perception of the interviewees when deciding on the most appropriate outsourcing 

model. 

 

Keywords: Outsourcing, Logistics, Decision-making process, Logistics outsourcing, 

Logistic operators. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Devido ao crescimento da competitividade e mudanças nos ambientes de negócios, 

as empresas estão buscando diferentes estratégias em Supply Chain Management 

(SCM) com o objetivo de atender às necessidades dos clientes, ter mais flexibilidade 

e aumentar a rentabilidade (WEE et al., 2010). Isso faz com que o SCM ganhe 

visibilidade e importância nas empresas que pretendem ser mais competitivas e 

conquistar mercados. Por consequência, as cobranças por resultados também 

aumentaram e os gestores precisam encontrar soluções para melhorar o desempenho 

de suas cadeias. Dentre as áreas de SCM que têm sofrido mudanças na busca de 

melhorias e redução de custos, encontra-se a logística, e como tendência na área, 

muitas empresas têm optado pelo outsourcing, ou seja, a terceirização dos serviços 

logísticos.  

 

A escolha pelo outsourcing é um assunto relevante, não somente pelos benefícios 

trazidos, mas também pela gama de opções de serviços e oportunidades que essas 

empresas vêm disponibilizando no mercado. Por exemplo, 90% das 500 maiores 

fortunas dos EUA declaram que utilizam pelo menos uma empresa de outsourcing, e 

esse mercado continua crescendo, podendo chegar a USD 1,3 trilhão em 2024, sendo 

que em 2018 o mercado era de USD 0,458 trilhão (SANGKA et al., 2019). 

 

Quando falamos de serviços logísticos, a literatura aponta que as empresas optam 

basicamente por dois tipos: ou mantém internas todas as suas atividades, que seria a 

opção da logística in-house, ou optam pelo outsourcing integral, repassando todas as 

atividades logísticas para empresas especializadas. Mas poucos estudos se 

debruçaram sobre um tipo híbrido, que pode ser apropriado ou, muitas vezes, até a 

melhor opção (HARLAND et al., 2005; WILDING; JURIADO, 2004). 

 

Há muitas empresas otimistas em relação aos benefícios que podem alcançar com o 

outsourcing. Entre eles, por exemplo, a consultoria A.T. Kearney proclama que 

terceirizar implica liberar recursos operacionais, diminuir investimento de capital, 

aumentar o retorno do capital aplicado, flexibilizar e, principalmente, dedicar-se à 

atividade-fim da empresa (MONAHAN; BOSSCHE; TAMAYO, 2010).  
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Como contraponto aos aspectos positivos, alguns autores ressaltam que nem sempre 

há somente vantagens no processo de outsourcing. Yang et al. (2016) relatam que a 

China chega a gastar cerca de 16,1% de seu PIB na contratação de outsourcing 

logístico, mais que o dobro de muitos países (nos EUA, por exemplo, são 

aproximadamente 8%), mostrando que ainda há espaço para redução de custos. Os 

autores relatam ainda, o crescimento da taxa de falhas na prestação do serviço de 

outsourcing. Tsai et al. (2012) mostram que as duas principais razões para esse 

aumento são a falta de rastreabilidade dos fornecedores logísticos e certa 

incompetência na avaliação eficaz dos fornecedores. Ainda na China, muitas 

empresas estão abandonando o outsourcing logístico para construir seus próprios 

armazéns e arquitetar sua estrutura logística. 

 

Voltando à realidade das Américas, nos últimos anos ocorreram eventos que 

confirmaram incertezas referentes à contratação de outsourcing logístico, tanto no 

Brasil quanto nos Estados Unidos. Em 2018 houve a greve dos caminhoneiros no 

Brasil, durante a qual, tanto os autônomos quanto os motoristas de grandes empresas 

de serviços logísticos paralisaram suas operações. Suas principais reivindicações 

eram a redução de preço dos combustíveis, maior previsibilidade dos reajustes nos 

preços e, ainda, melhores condições e prazos de pagamento (isto, principalmente no 

caso dos autônomos). Durante o período, estradas foram bloqueadas interrompendo 

várias operações (SCHLINDWEIN; ISON, 2018). Estima-se que as perdas variaram 

entre 75 bilhões e 100 bilhões de reais. Somente nas indústrias químicas, o impacto 

foi de 9,5 bilhões de reais (MOURA et al., 2019). Já nos Estados Unidos, o grande 

problema é a falta de caminhoneiros, fenômeno acarretado por vários motivos, sendo 

o principal, a idade média da força de trabalho, que é de 49 anos, considerada alta 

quando comparada a outras funções, que é de 42 anos. Outros fatores relevantes são 

o estilo de vida desses profissionais, que não cativa os mais novos para a carreira e 

o crescimento de outros setores da economia, como a construção civil, que teve um 

aumento de salários em 13 milhões de dólares entre 2012 e 2017 (COSTELLO, 2017). 

Note-se que são eventos totalmente diferentes, mas que, ao final impactam as 

operações logísticas das empresas. 

 

Com toda essa dinâmica, faz-se necessária a escolha de um serviço logístico 

adequado para o sucesso das empresas, uma vez que tal escolha poderá trazer os 
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benefícios esperados, como redução de custos das operações e ganho de eficiência 

nos processos, além da garantia de que a estratégia de SCM esteja em perfeito 

alinhamento com o plano estratégico da empresa. 

 

Toda essa situação se reflete também na empresa foco deste trabalho, uma 

multinacional Finlandesa, do ramo químico, considerando-se suas filiais no Brasil e 

nos Estados Unidos.  

A empresa tem um faturamento global de 2,7 bilhões de euros, opera em mais de 100 

países e atua nas áreas de Papel Celulose, Tratamento de água – Indústria & Águas, 

tanto em municipalidades (tratamento de água que atende à população por meio de 

órgãos públicos) quanto em indústrias. Atua também na área de Óleo e Gás, com uma 

pequena parcela de vendas na indústria de mineração.  

 
Figura 1 – Porcentagem de faturamento por segmento 

 
Fonte: Relatório anual de resultados da empresa 2019 

  

Trata-se de uma empresa com grande complexidade logística. Somente o Brasil e os 

Estados Unidos representam 40% do seu faturamento global, com operações em 

outros países, que compreendem aproximadamente 40% de todos os embarques da 

companhia em operações de importação e exportação. Ela está focada em melhorias 

de processos logísticos, principalmente na visibilidade das operações, otimização de 

fretes, segurança das operações e satisfação dos clientes. 
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Devido à importância de suas operações logísticas, em 2019 foi contratada uma 

consultoria externa para verificar o grau de maturidade de seus serviços logísticos a 

partir da percepção dos executivos de SCM. Foram identificados vários pontos de 

melhorias, entre eles o processo de outsourcing dos serviços logísticos, cujo grau de 

maturidade foi classificado em 1,8 numa escala de 1 a 5 graus, na qual 1 representa 

maturidade baixa, com operações em silos e de baixa integração, e 5, maturidade alta, 

com uma operação mais integrada e com maior entrega de valor ao cliente. 

  

Todo o grau de incerteza, a relevância dos processos logísticos para a empresa foco 

e as possibilidades de melhorias a serem realizadas são elementos que constituem 

motivação para a presente pesquisa sobre quais e como fatores internos e externos 

podem influenciar na decisão de outsourcing de serviços logísticos.  
 

1.1 Questão da pesquisa 

Existem diversos estudos sobre a tendência das empresas em realizar outsourcing 

em atividades que não estejam relacionadas diretamente à sua atividade-fim, ou que 

por algum motivo não têm conhecimentos para desenvolvê-las (DOLGUI e PROTH, 

2013). Como resultados desses estudos, os principais fatores que se ressaltam acerca 

de tomada de decisão de realização ou não do outsourcing são: (i) benefícios 

financeiros (custo de transação), (ii) vantagens e desvantagens, (iii) quais áreas 

podem receber outsourcing, (iv) custo do outsourcing e, algumas vezes, (v) o impacto 

do gerenciamento do outsourcing (YANG, ZHAO, 2016; MONAHAN, BOSSCHE, 

TAMAYO, 2010; MCIVOR, 2000; STOJANIC, AAS, 2015). 

 

Entretanto, há outros aspectos que podem ser considerados nessa tomada de decisão 

além dos fatores internos já citados. Pode haver, por exemplo, fatores externos, 

regulamentações específicas do local onde a empresa está inserida, questões 

ambientais e, até mesmo, incertezas políticas. 

 

Desse modo, vê-se que fatores internos e externos são identificados como pontos 

importantes para as empresas quando de sua tomada de decisão, referente a 

implementação do outsourcing, bem como o tipo a ser implementado. Logo, este 

trabalho nasce com o objetivo de mapear quais são os principais fatores de decisão e 
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como eles atuam, para então propor um modelo no qual a empresa tenha um ponto 

de partida para a escolha, alcançando melhor vantagem competitiva e mitigando 

possíveis riscos na implementação e seus impactos. 

 

Como o outsourcing pode ser implementado em várias áreas, este trabalho aplicado 

tem seu foco nos serviços logísticos. A partir disso, surge a seguinte questão de 

pesquisa: 

 

Como os fatores externos e internos influenciam na implementação de 
outsourcing de serviços logísticos no Brasil e nos Estados Unidos?  
 

Para que esta pergunta seja respondida, quatro objetivos intermediários precisam ser 

elaborados, analisados e desenvolvidos. O primeiro, por meio de uma revisão de 

literatura, consiste em detalhar as principais tipologias de outsourcing, mapeando os 

principais fatores externos e internos que podem influenciar na tomada de decisão de 

uma implementação do outsourcing. 

 

O segundo, consiste em elaborar, de forma teórica, um modelo analítico de tomada 

de decisão, considerando os fatores internos e externos identificados na literatura 

prévia, que constitua ferramenta de análise para auxiliar os gestores de SCM a 

tomarem a melhor decisão quanto à estratégia de outsourcing. 

 

O terceiro objetivo consiste em testar o modelo junto a um grupo pré-selecionado de 

profissionais das áreas de SCM, vendas e finanças da empresa foco em dois 

ambientes institucionais diferentes, Brasil e Estados Unidos.   

 

O último objetivo compreende propor a aplicabilidade do modelo em outras empresas, 

inclusive de outros segmentos, bem como elaborar recomendações e sugerir futuros 

estudos sobre o tema. 

 

1.2 Justificativa 

Nota-se que a logística se destaca na diferenciação e otimização dos processos 

empresariais de modo a ocupar papel relevante tanto no mundo corporativo quanto 
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no acadêmico. De fato, nos últimos 25 anos, as áreas de logística e outsourcing de 

serviços logísticos emergiram como principais estratégias de gestão da cadeia de 

suprimentos com foco global (AKBARI, 2018).   

 

Para tornar a cadeia de suprimentos mais ágil, as empresas vêm optando pelo 

outsourcing logístico, porém, ainda com muitos aspectos a serem considerados no 

processo. Há muitos casos de insucesso por falta de critério para seleção e escolha 

de um outsourcing logístico, por complexidade da decisão devido a avanços 

tecnológicos e por muitas empresas ainda não tratarem o assunto através de 

perspectivas estratégicas. Vale acrescentar que o outsourcing logístico representa 

uma relação de longo prazo que pode ter riscos e benefícios, e muitas vezes é 

implementado com base em recomendações de consultores externos ou a partir de 

avaliações internas parcamente estruturadas, sendo poucas as empresas que adotam 

métodos formais no processo decisório (ARROYO et al., 2006). 

 

Convém salientar que, em geral, os processos não são uniformes e podem variar 

dependendo de cada país ou região, ou apresentar padrões distintos no processo de 

outsourcing devido a particularidades de infraestrutura logística e procedimentos 

legais e informais. Assim, os fatores que influenciam a decisão de outsourcing em um 

determinado cenário podem não ser os mesmos encontrados em outras condições 

nacionais (BANDEIRA, 2009).   

 

Por isso, considera-se que este trabalho se justifica por vir a estabelecer critérios para 

que a decisão de outsourcing seja planejada e realizada criteriosamente, tanto para a 

empresa foco, quanto para outras empresas, até de outros segmentos. Mais ainda, 

contribuir para que, por meio dos fatores de decisão, os operadores logísticos 

entendam como seus contratantes estruturam seus processos decisórios e, a partir 

disso, atendam previamente às necessidades de seus clientes. 

 

Como contribuição acadêmica, sabemos que vários aspectos teóricos serão 

novamente estudados, ampliados e discutidos, considerando a velocidade das 

constantes transformações dos tempos atuais, sem falar nas diferenças de realidade 

socioeconômica e de mercado entre Brasil e Estados Unidos que influenciam as 

decisões. 
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1.3 Estrutura do trabalho 

O trabalho está assim estruturado:  

• Introdução: questão central de pesquisa, objetivos primários e secundários, 

justificativa das escolhas feitas e contribuição do trabalho; 

• Referencial teórico: embasamento para a pesquisa de campo, detalhamento 

da teoria dos principias construtos analisados, como alinhamento estratégico, 

definição de outsourcing, tipologia de outsourcing, fatores internos e externos 

de tomada de decisão, relação dos tipos de outsourcing com os fatores de risco, 

bem como a proposta do modelo analítico para a tomada de decisão;  

• Metodologia: detalhamento da forma escolhida para responder à questão de 

pesquisa, reforço teórico, escolha dos questionários, validação do questionário, 

perfil dos entrevistados, coleta de dados, entre outros detalhes das entrevistas 

realizadas; 

• Análise de dados: resumo de todas as entrevistas, representando o que foi 

capturado presencialmente da forma mais realística possível; 

• Discussão: cruzamento das informações compiladas na seção anterior, 

soluções propostas e resposta à questão de pesquisa; 

• Conclusão: sugestão de priorização dos achados e comentários gerais sobre o 

trabalho;  

• Contribuição, limitações e considerações finais. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 
 

Este capítulo divide-se em seis partes principais. A primeira aborda o conceito de 

outsourcing, a segunda, os tipos de operadores logísticos. Depois, são analisados os 

fatores e itens de decisão de outsourcing logístico e como se relacionam com os tipos 

dos operadores logísticos. Por último, é definido o modelo analítico para a tomada de 

decisão mediante uma discussão teórico-conceitual. 

2.1 Definição de outsourcing 

Os processos logísticos são cada vez mais importantes nas empresas, resultando em 

eficiência, redução de custos e ganho de competitividade. Para isso, Chopra e Meindl 

(2006) enfatizam a importância do alinhamento estratégico de competitividade das 

empresas com sua cadeia de suprimentos, da qual os processos logísticos e gestão 

de operações fazem parte. A área de SCM desempenha um papel importante nesse 

alinhamento ao avaliar os melhores serviços logísticos disponíveis, explorar o 

potencial de criação de valor, mitigando riscos e incertezas, sem jamais negligenciar 

as expectativas dos clientes (TESCARI; MIGUEL, 2017).   

Como fator de decisão sobre os referidos processos, as empresas são questionadas 

quanto à relevância do outsourcing dos serviços logísticos para obtenção de 

vantagem competitiva. 

 

Antes de progredir com a discussão, é importante esclarecer a definição de 

outsourcing, a partir da revisão de literatura. Os contratos de outsourcing referem-se 

aos acordos que surgem quando empresas contam com mercados intermediários 

para prover capacidades específicas que suplementem as suas próprias (HOLCOMB; 

HITT, 2006). Bolumole et al. (2007) explanam que outsourcing significa repassar a 

terceiros serviços que poderiam ser realizados internamente. Dolgui e Proth (2013) 

definem, ainda, como o ato de obter produtos acabados, semiacabados e serviços de 

uma companhia externa, quando estes eram tradicionalmente executados 

internamente.  

 

Já Gulley e Rasheed (2000) advertem que o outsourcing não é simplesmente uma 

decisão de compras, mas uma decisão altamente estratégica com potencial de causar 
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problemas em toda a empresa, e que o outsourcing pode ter fins de substituição ou 

abstenção. No outsourcing por abstenção a empresa recorre ao mercado 

intermediário para evitar investimentos na internalização da atividade, enquanto o 

outsourcing por substituição se refere ao processo no qual a empresa substitui 

atividades antes internalizadas por capacidade de mercados intermediários. Na 

medida em que esse tipo de terceirização reduz o envolvimento de uma empresa com 

os estágios sucessivos de produção, a terceirização baseada em substituição pode 

ser vista como desintegração vertical, que parece ser o tipo de terceirização mais 

comumente entendido. 

 

Um projeto de outsourcing pode incluir desde serviços tradicionais de transportes até 

a terceirização completa do processo logístico. Em seus primórdios, havia somente 

outsourcing de transporte, mas com o desenvolvimento do mercado, ampliou-se para 

serviços, que vão desde armazenagem até gestão de estoque. Há ainda uma 

abordagem que abrange gestão de transporte, compras e administração do ciclo de 

pedidos. Com a ampliação do portfólio de serviços oferecidos pelas empresas de 

outsourcing, os contratantes transferem não somente suas atividades logísticas, como 

também atividades do processo de manufatura, contabilidade e cobrança (SALANTA; 

POPA, 2015).  

 

O quadro 1, a seguir, apresenta os processos e atividades que se pode utilizar mais 

comumente em outsourcing logístico: 

 
Quadro 1 – Outsourcings logísticos, processos e atividades mais comuns (continua) 

Processos Logísticos Atividades 

Transporte 

Rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, gerencial de intermodal, 
embalagens, embarques, despachos, despachos expressos, 
despachos aduaneiros, consolidação, gerenciamento de produtos 
perigosos, pagamentos de fretes e auditorias. 

Distribuição 
Consolidação em trânsito, processamentos de ordens, separação, 
seleção e despacho, configuração de pós-produção e instalação de 
produtos no site do cliente.  

Armazenagem Armazenagem, recebimento, consolidação cross-docking, 
gerenciamento de produtos perecíveis e perigosos. 

Gerenciamento de inventário Previsão, serviço de localização, layout, análise de localização, 
gerenciamento de armazenagem. 
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Processos Logísticos Atividades 

Embalagem Desenvolvimento, etiquetagem, montagem e embalagem, 
paletização. 

Logística reversa 
Fluxo de retorno de paletes e embalagens, reciclagem, reutilização, 
retrabalhos, gerenciamento de disposição, conserto, teste e 
gerenciamento de embarques de retornos. 

Quadro 1 – Outsourcings logísticos, processos e atividades mais comuns (conclusão) 
Fonte: Adaptado de Salanta e Popa (2015) 
 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, surgem novos entrantes no mercado 

de serviços logístico disputando cada vez mais esse market share (fatia de mercado). 

Como exemplos, temos: (i) empresas de tecnologia que funcionam como marketplace 

(pontos de venda) para a indústria de revenda, como a Amazon; (ii) plataformas 

eletrônicas de operadores logísticos oferecendo serviços de cargas consolidadas 

como sistema de compartilhamento, como a UberCARGO; e (iii) empresas fabricantes 

de automóveis que vêm investindo em frotas de veículos para oferecerem serviços de 

transporte compartilhado em um modelo econômico, como a Daimler e a BMW. Isso 

mostra que o mercado de serviços logísticos é fortemente caracterizado por alta 

rivalidade e competitividade (SWITALA; CICHOSZ; TRZESIOK, 2019).  

 

No presente trabalho considerou-se outsourcing como sendo o repasse de uma 

atividade, antes executada internamente, a um terceiro que detém maior capacidade 

técnica para desenvolvê-la, integral ou parcialmente, em busca da obtenção de 

benefícios competitivos, consciente da possibilidade de haver riscos, mas que podem 

ser mitigados por meio de uma eficaz gestão de fornecedor. 

 

Para realizar o outsourcing as empresas utilizam prestadores de serviços logísticos. 

A seguir apresenta-se a classificação dos tipos de operadores logísticos encontrados 

na literatura e sua relação com o processo decisório do modelo mais adequado. 

 

2.2 Tipos de prestadores de serviços logísticos 

Dentro da literatura atual, encontramos abrangência e várias definições de prestador 

de serviços logísticos. Uma empresa Prestadora de Serviços Logísticos (PSL) é 

aquela que oferece qualquer tipo de serviço logístico, sendo considerada como PSL 

mesmo as que prestam um único serviço logístico. A principal razão para que 
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empresas procurem um PSL é a redução de custos e, muitas vezes também, a 

dispensa de grandes investimentos de capital. Normalmente a relação entre cliente e 

PSL não apresenta características de parceria, mas sim, compra e venda de serviços 

logísticos de forma pontual (CARVALHO; ENCANTADO, 2006). Também se adota a 

denominação Operador Logístico, definido por Sangka et al. (2019), como empresa 

que oferece serviços customizados sob demanda para transporte, um pacote 

completo de armazenagem que inclui recebimento, separação, etiquetagem e controle 

de inventário, além da distribuição e serviços de cargas consolidadas. Na literatura 

estrangeira, o termo equivalente é third-party logistics, mais comumente usado na 

forma da sigla 3PL (LIMA, 2004).  

 

A Associação Brasileira de Movimentação e Logística (ABML) define Operador 

Logístico como:  
 

Prestador de Serviços Logísticos especializado em gerenciar e executar 
todas, ou partes das atividades logísticas nas várias fases da cadeia de 
suprimentos dos seus clientes, agregando valor aos produtos dos 
mesmos, que tenha competência para, no mínimo, prestar 
simultaneamente serviços nas três áreas básicas, que seriam controle de 
estoque, armazenagem e gestão de transporte. (FLEURY e RIBEIRO, 
2001) 
 
 

Em pesquisa realizada em 2020, a Associação Brasileira de Operadores Logísticos, 

juntamente com a Fundação Dom Cabral, traçou um perfil dos operadores logísticos, 

mercado que cresceu 21% em 2019. O levantamento abrangeu um universo de 275 

empresas e revelou que este mercado faturou, entre 2019 e 2020, R$ 100,8 bilhões 

anuais, gerando 1,5 milhão de postos de trabalho diretos e indiretos e R$ 14,7 bilhões 

em tributos. A pesquisa mostrou como esse mercado é importante e o quanto os 

investimentos têm crescido para que os operadores logísticos ofereçam, não somente 

o chamado “pacote logístico”, mas também inovações como softwares de gestão de 

armazenagem, de rastreamento, roteirização e gestão administrativa (ABOL, 2020). 

 

Como mencionado, a contratação de um operador logístico pode variar desde simples 

processos e pequenas atividades, a partir de poucos ativos, como caminhões e 

armazéns, até um pacote de atividades integradas no qual o fornecedor agrega valor 

em toda a cadeia de SCM (STEFANSSON, 2005). Logo, muitos passam a oferecer 
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outros tipos de serviços, como os mais burocráticos que envolvem documentos fiscais, 

controle financeiro e de faturamento de clientes. E então surgem os conceitos dos 

operadores logísticos 4PL e 5PL, fourth-party logistics e fifth-party logistics, 

respectivamente. 

 

O conceito 4PL (sigla para fourth-party logistics, que pode ser traduzido como 4º 

Provedor de Serviços Logísticos) surge da necessidade de uma empresa contratante, 

com operações grandes ou complexas, firmar um único contrato logístico com a 

função de integrar todos os seus operadores (LIMA, 2004). Para o cliente, o 4PL 

funciona como um contrato único que abarca a subcontratação de empresas externas 

para a realização das operações. A principal diferença entre 4PL e 3PL está na 

mudança de prioridades, já que um 3PL é responsável somente pelas operações 

logísticas, enquanto que um 4PL desenvolve e implementa projetos logísticos, 

seleciona, contrata e avalia prestadores de serviços, presta serviços de apoio, executa 

serviços financeiros e, até mesmo, pagamentos e seguros (STEFANSON, 2006). 

 

Já o termo 5PL (fifth-party logistics), engloba os e-business (acrônimo do inglês para 

electronic business, usado para identificar negócios efetuados por meios eletrônicos) 

e integra 3PL e 4PL (CARVALHO; ENCANTADO, 2006). Essa nova geração de 

operador logístico é capaz de planejar, organizar e implementar soluções logísticas 

fazendo uso de novas tecnologias. O 5PL pode ser descrito como uma fusão do 3PL, 

que é voltado para processos físicos, com o 4PL, que tem a capacidade de 

gerenciamento estratégico, provendo soluções inovadoras à toda a cadeia de 

suprimentos. 

 

A seguir, a figura 2 resume os níveis de serviços dos operadores logísticos, seu grau 

de valor agregado e suas competências, bem como a cronologia do surgimento de 

cada conceito.  
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Figura 2 – Níveis de outsourcing de serviços logísticos 

 
Fonte: Adaptado de Kozlak (2009, p. 128) e Hoise et. al. (2012) 
 

2.3 Fatores internos 

A partir do entendimento do processo de outsourcing e seus principais tipos, iniciou-

se a discussão do tema central desta pesquisa, ou seja, a decisão entre terceirizar ou 

gerenciar internamente os serviços logísticos. 

 

Esse trade off (que podemos traduzir como a relação entre perdas e ganhos), entre 

terceirizar ou não, é bem conhecido da maioria dos executivos seniores. Segundo 

Monahan, Bossche e Tamayo (2010), da consultoria A.T. Kearney, existem fatores 

positivos e negativos no processo de outsourcing. Pedregosa, Machuca e Zamora 

(2017) dividiram os fatores positivos em três categorias: Performance Financeira, 

Performance Estratégica e Performance Operacional. 

  

Os fatores financeiros são sempre os que incidem mais intensamente na decisão de 

outsourcing e os mais citados na literatura. O primeiro deles é a redução de custo de 

mão de obra, uma vez que o outsourcing possibilita delegar certas funções a outras 

empresas com experiência necessária nas atividades de interesse, por meio de 

contrato (MONDARES et al., 2015), consequentemente, reduzindo o custo total dos 

processos logísticos, dispensando investimentos de capital em operações dessa 

natureza e aumentando o retorno do capital aplicado (MONAHAN; BOSSCHE; 

TAMAYO, 2010), ou seja, promovendo a economia de escala (STOJANIC; AAS, 

2015). 
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Dentre os aspectos de Performance Estratégica podemos considerar acesso à ideia 

de inovação (VAN DE VALK, 2008), dedicação às competências-chave da companhia 

(STOJANIC; AAS, 2015) e, em mercados cada vez mais dinâmicos, a possibilidade 

de acesso à tecnologia e conhecimento específico das empresas consideradas 

especialistas na área de logística, que podem otimizar processos e criar vantagens 

competitivas sem o investimento de qualquer capital financeiro (KROES; GHOSH, 

2010) e (YUAN et al., 2020). Atrelado ao acesso à tecnologia e, principalmente, ao 

uso da internet, pode-se ainda contar com práticas de colaboração, como 

compartilhamento de planejamentos coordenados, desenvolvimento de processos e 

até implementação de e-business, impactando em ganho de eficiência, redução de 

custos e melhor nível de resposta da área de SCM (YANG; ZHAO, 2016). 

 

Os autores Stojanic e Aas (2015) destacam que é nos aspectos operacionais que as 

empresas obtêm maiores vantagens, como flexibilidade, melhora do nível de serviço 

dos processos logísticos com consequente aumento no grau de satisfação dos 

clientes (BAKI; AR, 2009), maior previsibilidade em mercados mais vulneráveis 

(YANG; ZHAO, 2016), tempo de entrega (BHATNAGAR et al., 1999) e, ainda, uma 

percepção quanto à qualidade de serviço. 

 

A seguir, o quadro 2 apresenta um resumo dos fatores positivos sobre outsourcing 

logístico, divididos por categoria, como sugerem Pedregosa, Machuca e Zamora 

(2017), bem como o que cada autor aponta na literatura, de acordo com a revisão 

teórica. 
 

Quadro 2 – Principais fatores positivos indicados pela literatura revisada sobre outsourcing logístico 
(continua) 

 
Fatores positivos 

Pedregosa ,  
M

achuca e Zam
ora 

(2017)  

M
onahan, Bossche 

e Tam
ayo (2010) 

Baki e Ar (2009)  

Yang e Zhao (2016) 

Stojanic e Aas 
(2015)  

Bhatnagar et al. 
(1999)  

Van de Valk (2008) 

Kroess, G
hoesh 

(2010)  

M
odaress et al. 

(2015)  

Yuan et al . (2020) 

Não 
comprometimento 
de ativos 

 
 
 

X      X  X 
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Fatores positivos 

Pedregosa, 
M

achuca e Zam
ora 

(2017) 

M
onahan, Bossche 

e Tam
ayo (2010) 

Baki e Ar (2009) 

Yang e Zhao (2016) 

Stojanic e Aas 
(2015) 

Bhatnagar et al.  
(1999) 

Van de Valk (2008)  

Kroess, G
hoesh 

(2010) 

M
odaress et al.  

(2015) 

Yuan et al . (2020)  

Custos Performance 
financeira 

 X  X    X  

Economia de escala    X      

Satisfação do cliente  
 

Performance 
operacional 

 

 X X       

Melhoria de 
processos  X        

Flexibilidade    X      

Tempo de entrega Performance 
operacional     X     

Acesso à inovação  
Performance 
Estratégica 

     X    

Foco, atividade 
central X   X      

Acesso à tecnologia         X 
Quadro 2 – Principais fatores positivos indicados pela literatura revisada sobre outsourcing logístico 
(conclusão) 
Fonte: Elaboração própria 
 

Decidir pelo outsourcing representa, basicamente, a rejeição em se realizar certa 

atividade internamente e optar que outra organização a execute e entregue, gerando 

um determinado valor para a empresa. Porém, alguns riscos ou fatores desfavoráveis 

também podem estar associados a essa decisão. Para compensar, as empresas 

aumentam seus custos de governança e controle em atividades como monitoramento 

de performance e especificação, usando tal controle como forma de mitigar os riscos 

(TSAI et al., 2012), os quais o autor classifica como podendo ser de relacionamentos 

ou de competências. Entre os riscos de relacionamentos estão a possibilidade de falha 

do parceiro, a percepção de um comportamento de oportunismo, a falta de 

alinhamento entre as partes, os riscos de conflitos e a não absorção de 

conhecimentos. Os riscos de competências podem surgir de um aumento de 

rivalidade, de uma troca de liderança, flutuação da demanda ou falta de competência 

do parceiro.  
 

Outros autores, como Monahan, Bossche e Tamayo (2010), citam como fator negativo 

quando se tem operação interna, ou seja, uma logística in-house, a possibilidade de 
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a empresa utilizar suas capacidades internas, maximizando seus ativos, absorvendo 

custo fixo e, ainda, protegendo sua propriedade intelectual e conhecimento específico 

em processos logísticos. Já Baki e Ar (2009) ressaltam que também haverá custos ao 

se operacionalizar um outsourcing caso os serviços prestados pelas empresas de 

outsourcing não apresentem boa qualidade. 

 

A seguir, o quadro 3 apresenta um  resumo dos fatores negativos sobre outsourcing 

logístico, referenciando o que cada autor aponta na literatura, de acordo com a revisão 

teórica. 
 
 
Quadro 3 – Principais fatores negativos indicados pela literatura sobre outsourcing logístico 

Fatores Negativos 

M
onahan, 

Bossche e 
Tam

ayo 
(2010) 

Baki e Ar 
(2009) 

Tsai et al. 
(2012) 

Não maximização do uso de ativos X   

Piora no custo fixo X   

Perda de propriedade intelectual X   

Custo de implementação  X  

Baixo nível dos serviços dos prestadores  X X 

Aumento no custo de governança   X 

Perda de alinhamento   X 

Falta de conhecimento e competência   X 
Fonte: Elaboração própria 
 

2.4 Fatores externos 

Podemos dividir os fatores externos que impactam a decisão de um outsourcing em 

dois grupos, os estruturais e os sistêmicos. Os fatores estruturais não são controlados 

pela empresa, mas estão em sua zona de influência e caracterizam o ambiente 

competitivo enfrentado por ela, como por exemplo, características dos mercados 

consumidores e configuração da indústria (grau de concentração, escalas de 

operação, grau de verticalização, etc.). No segundo grupo estão os fatores sistêmicos, 

que são as externalidades para a empresa produtiva ou os que impactam diretamente 

na competitividade internacional. Nesse caso, podemos citar como exemplo políticas 

macroeconômicas, internacionais, sociais, tecnológicas, infraestruturas fiscais, 

financeiras e político-institucionais (VIEIRA, 2020). 
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Quando falamos de competitividade, se evidencia a diferença entre Brasil e Estados 

Unidos. Segundo o Relatório de Competitividade do Fórum Econômico Mundial de 

2019, o Brasil aparece na 71ª posição no ranking dos países em relação à 

competitividade, sendo o 8º país quando falamos de América Latina e Caribe. 

Apresenta uma economia em crescimento lento, de 2% ao ano, depois das recessões 

de 2015 e 2016. Um país que tem lutado contra altos índices de desemprego, na faixa 

de 11,5%, e com o ressurgimento da taxa de pobreza. Sobre dinamismo de negócios, 

este ainda é baixo, considerando o prazo para se abrir e fechar um negócio, o Brasil 

está na 67ª posição da mesma lista. Em contrapartida, o relatório ressalta como lado 

positivo o controle da taxa de inflação, que em 2019 foi de 3,6%, e a melhora de 

eficiência de mercado. Adicionalmente a essas melhoras, outros pontos foram 

ressaltados, como alta capacidade de inovação e o tamanho do mercado que, de 

alguma forma, pode ajudar a competitividade. Mesmo assim, há outros pontos que 

precisam ser melhorados, principalmente na questão de barreiras de tarifas de 

importação, melhora na área de segurança e falta de visão a longo prazo dos 

governantes, causando certa insegurança nos investidores. 

 

Já os Estados Unidos estão na segunda colocação no ranking de competitividade. 

Com bom capital humano, pessoas altamente qualificadas e ótimo mercado de 

trabalho, continua sendo um dos países mais competitivos do mundo, não só em 

relação ao dinamismo de negócios, como também do sistema financeiro.  

 

Logicamente que quando falamos em infraestrutura fica clara a grande diferença entre 

Brasil e Estados Unidos. Mas o relatório mostra que nos Estados Unidos, bem como 

em países como Alemanha, França e Inglaterra, há a percepção de que a qualidade 

das estradas vem caindo nos últimos 11 anos. O único país em que houve percepção 

de melhora no mesmo período foi a China.  

 

Outro elemento que vem crescendo em importância junto aos fatores externos são as 

políticas de sustentabilidade e como as empresas se adequam a elas, um tópico cada 

vez mais relevante, mas ainda novo para as empresas de serviços logísticos. Há forte 

pressão por parte dos clientes para que as inovações em sustentabilidade aconteçam, 

mas também há as regulamentações de cada país (CHU et al., 2020).  
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2.5 Relação entre a classificação dos Operadores Logísticos e os fatores 
decisórios 

O perfil de relacionamento que a empresa deseja ter com o operador logístico é um 

fator importante para ampliar o teor das análises do processo decisório. Se a empresa 

encara o outsourcing somente como a contratação de um serviço logístico para 

questões pontuais, sua opção mais adequada é um 2PL, implicando em uma relação 

de compra e venda de serviço simples e não estratégica, já que não constitui uma 

parceria. Nesse caso, o processo decisório sobre o outsourcing tende a ser mais fácil, 

pois o único fator de resolução será basicamente custo. Deve-se considerar, ainda, 

que a empresa contratante assumirá total responsabilidade sobre a contratação das 

empresas logísticas, monitoramento, acompanhamento dos indicadores de 

performance, bem como de todo o gerenciamento de processos de pagamentos e 

controles financeiros. Em função dessa contratação, alguns benefícios são 

observados, como a vantagem financeira, a dispensa de investimento de capital em 

ativos, como caminhões e armazéns, o uso da experiência em suas próprias áreas de 

atuação e melhoria nos processos logísticos (KROES; GHOSH, 2010; YUAN et al., 

2020). 

 

Em contrapartida, ao avançar em direção ao outsourcing, optando pelo 3PL, a 

empresa já tem em vista uma parceria estratégica na qual o operador logístico se 

ocupará tanto das operações logísticas como de outras fases do processo, assumindo 

certos riscos e capturando alguns benefícios, ambos considerados mais estratégicos 

(CARVALHO; ENCANTADO, 2006). Sendo assim, nesse ponto se acentua a 

importância de a empresa já começar a analisar também os fatores externos além dos 

internos, logicamente de forma mais genérica, mas são fatores que não podem ser 

deixados de lado. A contratação de um 3PL traduz uma relação de médio a longo 

prazo, podendo influenciar no desempenho operacional da empresa. 

 

Como último estágio de contratação de outsourcing, a empresa pode optar por 4PL 

ou 5PL, o que implica um grau bem mais alto de comprometimento com o prestador 

de serviços logísticos e um contrato mais estratégico. Ao optar por esse tipo de 
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contrato, além dos serviços de logística, a empresa já espera um ganho maior de 

eficiência, podendo acessar toda a tecnologia e inovação que esses operadores têm 

a oferecer. Atrelado a isso, por outro lado, os riscos a serem analisados também são 

mais relevantes. O monitoramento deve se intensificar, principalmente, para evitar 

riscos de performance e de falta de qualidade no serviço prestado pelo operador (TSAI 

et al., 2012). Não há espaço para erros devido à alta interdependência entre o 

contratante e o contratado. 

 

A seguir apresenta-se um quadro que resume o que cada autor expõe na teoria, os 

principais tópicos e sua relação com a questão de pesquisa e os objetivos deste 

trabalho aplicado. 
 

Quadro 4 – Resumo e relação dos conceitos, literatura e pergunta de pesquisa 

Conceito/ 
construto 

sobre o qual 
se escreve 

Autores que escreveram 
sobre o tema 

 

Principais tópicos 
abordados pelos autores 

Relação com 
questão de 
pesquisa e 
objetivos 

Alinhamento 
estratégico 
 

Wee et al. (2010); 
Sander (2007); 
Buldero Rai et al. (2019); 
Chopra e Meindl (2006); 
Tescari e Miguel (2017). 

- Importância de SCM para 
ganhar competitividade; 
- Tendências de SCM para 
atender dinâmica do mercado; 
- Falha na tomada de decisão; 
- Alinhamento estratégico com 
a área de Supply Chain. 

Importância do 
alinhamento 
estratégico para 
sucesso do tipo 
de outsourcing 
escolhido. 

Definição de 
outsourcing 

Gulley e Rasheed (2000); 
Holcomb e Hitt (2006); 
Dolgui e Proth (2013); 
Bolumole et al. (2007); 
Arroyo et al. (2006); 
Salanta e Popa (2015); 
Switala et al. (2019). 

- Obter produtos e serviços de 
uma empresa externa; 
- Repassar a terceiros o que 
poderia ser realizado 
internamente. 

Entendimento do 
conceito de 
outsourcing em 
relação à 
literatura. 

Tipos de 
outsourcing 

Carvalho e Encantado 
(2006); 
Fleury e Ribeiro (2001); 
Lima (2004); 
Stefansson (2005); 
Harland et al. (2005); 
Wilding & Juriado (2004). 

- Definição de PSL; 
- Diferença entre 2PL, 3PL, 
4PL e 5PL; 
- Falta de evidências de 
estudos sobre tipos híbridos 
de outsourcing; 
- Tipos de outsourcing. 

Enumeração dos 
tipos de 
outsourcing à 
escolha. 

Fatores 
Internos  

McIvor (2000); 
Van de Valk (2008); 
Monahan, Bossche e 
Tamayo (2010); 
Baki e Ar (2009); 
Yang e Zhao (2016); 
Stojanic e Aas (2015); 
Kroes e Ghosh (2010); 
Sangka et al. 2019; 

- Fatores positivos; 
- Fatores negativos; 
- Risco do processo de 
outsourcing; 
- Não percepção dos 
benefícios. 

Fatores internos a 
serem 
considerados no 
tipo de 
outsourcing 
escolhido. 
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Conceito/ 
construto 

sobre o qual 
se escreve 

Autores que escreveram 
sobre o tema 

 

Principais tópicos 
abordados pelos autores 

Relação com 
questão de 
pesquisa e 
objetivos 

Yuan et al. (2020); 
Bhatnagar et al. (1999); 
Tsai et al. (2012); 
Mondares et al. (2015); 
Pedregosa; Machuca e 
Zamora (2017); 
Yuan et al. (2020) 

Fatores 
externos  

Chu et. al (2020) 
Vieira (2020) 
Relatório de 
Competitividade do Fórum 
Econômico Mundial de 
2019  
 

- Políticas de sustentabilidade.  Fatores externos 
a serem 
considerados no 
tipo de 
outsourcing 
escolhido. 

Relação do 
modelo com 
os fatores de 
risco  

Kroes e Ghosh (2010); 
Yuan et al. (2020); 
Carvalho e Encantado 
(2006); 
Tsai et al. (2012) 

- Relação dos riscos e 
benefícios com os tipos de 
outsourcing 

Grau de relação 
entre cada risco e 
benefício tipo de 
outsourcing 
escolhido. 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.6 Modelo de tomada de decisão baseado em fatores internos e externos 

Baseado na literatura, pode-se definir o modelo para tomada de decisão com o 

determinado grau de relevância e considerando-se os riscos e benefícios de cada 

tipo de outsourcing, conforme mostra a figura 3. 
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Figura 3 – Modelo de tomada de decisão de serviço logístico

 
Fonte: Elaboração própria 
 
Nesse modelo há duas dimensões. Na primeira, estão os fatores internos de decisão 

da empresa contratante que parecem influenciar os riscos e benefícios da contratação 

do outsourcing, partindo de uma contratação mais básica, sem grandes investimentos 

em relacionamentos e custos, em direção a uma contratação mais completa, com um 

grau de cooperação maior, com percepção ampliada de benefícios, mas com risco 

associado também maior. Na segunda dimensão apresentam-se fatores externos que 

devem ser considerados numa contratação de outsourcing, principalmente quando 

comparamos países com realidades tão diferentes.  

 

Além do tipo mais básico de contratação de outsourcing, muitas empresas ainda 

optam pelo processo logístico completamente internalizado, isto é, o in-house (TSAI 

et al., 2012). Um exemplo bem recente desse processo foi o do Carrefour Brasil, que 

anunciou a abertura de um centro de distribuição de 64 mil metros quadrados em 

Cajamar, região metropolitana de São Paulo, visando o reforço logístico para 

sustentar o crescimento de suas vendas de comércio eletrônico (EXAME, 2019): 
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[...] acabamos de ir para o in-house, na maior operação logística do 
Brasil, com o principal objetivo de ganhos expressivos de 
rentabilidade. (MARCO TENANI, Diretor Sênior do Carrefour Brasil)1 

 

Da mesma forma, a empresa de e-commerce Amazon Brasil optou por manter suas 

operações in-house, anunciando em setembro de 2020 a abertura do seu novo centro 

de distribuição, também em Cajamar, no estado de São Paulo. Esse será seu quinto 

centro de distribuição no Brasil e, segundo a companhia, o maior deles, com mais de 

100 mil metros quadrados. A empresa ainda cita que o Brasil é o país com maior 

crescimento em assinaturas do Amazon Prime, que confere ao assinante um nível de 

serviço superior ao padrão. É para garantir esse nível de serviço melhorado que a 

empresa procura aumentar cada vez mais sua capilaridade (CANALTECH, 2020). 

 

Diante de todos esses tipos de outsourcing de serviços logísticos, acredita-se que a 

contratação de um 3PL constituiria o melhor tipo, de forma geral, firmando-se um 

contrato de serviços customizados sob demanda para transporte, pacote de 

armazenagem (recebimento, separação, etiquetagem e controle de inventário), 

distribuição e serviços de cargas dedicadas e consolidadas. Entende-se que os 

processos de seleção e contratação de transportadores ou outros prestadores de 

serviço, bem como o planejamento das entregas e interface com clientes, são 

processos estratégicos e devem ficar sob gerência da empresa contratante. 

 

Com o objetivo de delimitar a pesquisa e considerando que o 3PL é tipo de outsourcing 

mais alinhado com as duas filiais da empresa foco do presente trabalho, é este, 

portanto, o tipo testado junto ao grupo pré-selecionado de entrevistados. 

  

 
1 Parte da informação foi encontrada na revista Exame e, parte complementar em posterior informação 
verbal, em entrevista com Tenani. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Método utilizado e justificativa 

O objetivo deste trabalho consistiu em estudar os fatores que influenciam na tomada 

de decisão para implementação de outsourcing de serviços logísticos, e para alcança-

lo optou-se por uma abordagem qualitativa descritiva. Segundo Creswell (2010), a 

estratégia da pesquisa qualitativa é investigar algo que deriva de uma teoria geral, de 

um processo, ação ou interação fundamentada nos pontos de vista dos participantes 

da pesquisa. Já a pesquisa descritiva procura descobrir quais situações, atitudes ou 

opiniões estão ocorrendo na população estudada. Nessa estratégia, o pesquisador 

não tem a preocupação de investigar por que a distribuição observada existe, mas 

sim, como ela é, portanto, seu objetivo é testar os fatos. Forza (2002) ainda menciona 

que a pesquisa qualitativa descritiva tem o objetivo de examinar a relevância de um 

fenômeno em uma determinada população, sem o objetivo de construir uma nova 

teoria, mesmo que os fatos descritos possam ser úteis, tanto para a construção de 

uma nova teoria, quanto para seu refinamento. 

Como optou-se por realizar o estudo em uma única empresa focal, mas com duas 

filiais, trata-se de um estudo de caso múltiplo. Stake (1995) afirma que o estudo de 

caso colabora para a estratégia do pesquisador em explorar profundamente um dado, 

um programa, evento, atividade, processo específico ou indivíduo. Yin (2001) 

acrescenta que o estudo de caso representa uma investigação empírica e 

compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da 

análise de dados. Pode incluir tanto estudos de caso únicos quanto múltiplos.  

De fato, o propósito deste trabalho era justamente responder à questão:  

Como os fatores externos e internos influenciam na implementação de 
outsourcing de serviços logísticos no Brasil e nos Estados Unidos? 

O principal objetivo específico era testar o modelo de tomada de decisão, elaborado 

de forma teórica e considerando como os fatores internos e externos identificados na 

literatura podem se apresentar em uma estratégia de outsourcing. 
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3.2 Unidade de análise e critérios de seleção de amostra 

A unidade de análise selecionada foi uma empresa multinacional Finlandesa do ramo 

químico, e foram consideradas suas filiais no Brasil e nos Estados Unidos. 

A empresa tem faturamento global de 2,7 bilhões de euros, com operações em mais 

de 100 países e atuação nas áreas de papel celulose e tratamento de água, tanto em 

municipalidades (tratamento de água que atende à população por meio de órgãos 

públicos) quanto em indústrias.  

Brasil e Estados Unidos foram selecionados como unidades de estudo porque 

representam 40% do faturamento da empresa global, com operações com outros 

países, e compreendem aproximadamente 40% de todos os embarques da 

companhia inbound e outbound. Consideramos embarques inbound aqueles 

relacionados com as compras de matérias primas e insumos, e embarques outbound, 

aqueles relacionados com vendas de produtos acabados.  

A figura 4, a seguir, representa graficamente o volume movimentado pela empresa 

focal no Brasil e nos Estados Unidos em comparação com outros países. 

Figura 4 – Mapa esquemático dos embarques de produtos de janeiro a dezembro de 2019 

 
Fonte: Cedido pela empresa focal 
 

Para que as unidades de análise também tenham relevância no estudo, elas precisam 

ser potenciais contratantes de serviços logísticos, conforme demostrado no quadro 5, 

que indica as modalidades de serviços logísticos utilizadas pelas subsidiárias. 
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Quadro 5 – Serviços logísticos utilizados pelas subsidiárias estudadas 
Empresa entrevistada Modalidades de serviços logísticos utilizadas 

Subsidiária norte-americana Transporte rodoviário para as frentes de vendas e de compras; 
armazéns terceirizados; fretes ferroviários. 

Subsidiária brasileira Transporte rodoviário para as frentes de vendas e de compras; 
armazéns terceirizados. 

Fonte: Elaboração própria 
 

3.3 Coleta de dados 

Para a elaboração da pesquisa, foram considerados os pontos relevantes para a 

validação do modelo de tomada de decisão sobre a implantação de outsourcing de 

logística. Na primeira fase, os entrevistados fizeram um julgamento do grau de 

influência dos fatores apresentados no processo de decisão sobre o outsourcing de 

serviços logísticos. Para isso, consideramos mais adequada a contratação de um 
3PL, com o qual se firmaria um contrato de serviços customizados sob demanda para 

transporte, todo o pacote de armazenagem (recebimento, separação, etiquetagem e 

controle de inventário), distribuição e serviços de cargas dedicadas e consolidadas. A 

escala, adaptada de Bandeira (2009), foi de 1 a 5, onde 1 (um) indica “não influencia”, 

2 (dois) indica “influencia pouco”, 3 (três) indica “pode ou não influenciar”, 4 (quatro) 

indica “influencia” e 5 (cinco) indica “influencia muito”. 

Apesar de ser um questionário que utiliza a escala Likert, indicada para pesquisas 

quantitativas, utilizamos essa ferramenta de coleta na pesquisa qualitativa com o 

objetivo de priorizar os fatores de decisão associados à implementação de um 

outsourcing de serviços logísticos e, com isso, explorar melhor as entrevistas com os 

profissionais pré-selecionados.  

Como citado anteriormente, acreditamos que o melhor tipo seria a contratação de um 

3PL, firmando-se um contrato de serviços customizados sob demanda para 

transporte, pacote de armazenagem (recebimento, separação, etiquetagem e controle 

de inventário), distribuição e serviços de cargas dedicadas e consolidadas. Entende-

se que os processos de seleção e contratação de transportadores ou outros 

prestadores de serviços, bem como o planejamento das entregas e interface com 

clientes, são processos estratégicos e devem ficar sob gerência da empresa 

contratante, portanto não devem ser terceirizados.  
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Na segunda fase foram feitas entrevistas semiestruturadas, o que possibilitou explorar 

outros pontos não considerados na primeira fase, até mesmo de maneira informal. 

Além disso, conforme Rowley (2012) sugere, também foi aplicado um questionário 

com sub questões, ou direcionadores, para auxiliar na perscrutação mais profunda 

dos entrevistados e, ainda, conferir fluidez à entrevista.  

Turrioni e Melo (2012) confirmam que as entrevistas seriam as fontes mais 

importantes neste estudo, uma vez que podem trazer informações relevantes. 

Em geral, as entrevistas são usadas por oferecerem facilidade de coleta de 

informações e por poderem ser aplicadas em qualquer segmento de uma população. 

Entrevistas constituem um método com grande flexibilidade de adaptação, de acordo 

com cada necessidade, e ainda contribui para a obtenção de dados mais complexos 

e úteis, até mesmo informações históricas. O roteiro de entrevista utilizado neste 

trabalho aplicado pode ser observado no Apêndice B, e foi adaptado de Bandeira 

(2009). 

O roteiro de entrevista partiu de pontos de investigação sobre o tema relacionado com 

a pergunta de pesquisa (quadro 6). Esses pontos permitiram ao entrevistador levantar 

informações gerais sobre o entrevistado, assim como investigar em profundidade os 

fatores internos e externos que possam impactar a decisão do outsourcing de serviços 

logísticos. A partir dos pontos de investigação, foram elaboradas 23 perguntas do 

questionário, disponível no Apêndice C. 

Quadro 6 – Pontos de interesse no roteiro de entrevista (continua) 
Conceito / construto 

sobre o qual se escreve 
Relação com questão  

de pesquisa e objetivos 
Questões relacionadas 

no questionário 
Dados gerais dos 
entrevistados 

Perguntas introdutórias A1, A2, A3, A4, A4 

Alinhamento estratégico 
 

Importância do alinhamento estratégico 
para sucesso no tipo de outsourcing 
escolhido 

A6, A8, A9, A13, A14, 
B16, B17, B18, B19 

Definição de outsourcing Entendimento do conceito de outsourcing 
em relação à literatura 

A10 

Tipos de outsourcing Enumeração dos tipos de outsourcing à 
escolha 

A7 

Fatores Internos  Fatores internos a serem considerados no 
tipo de outsourcing escolhido 

A11, A12. A15, A20, C20, 
C21, D22 

Fatores externos  Fatores externos a serem considerados 
no tipo de outsourcing escolhido 

E23 



 41 

Conceito / construto 
sobre o qual se escreve 

Relação com questão  
de pesquisa e objetivos 

Questões relacionadas 
no questionário 

Relação do tipo de 
outsourcing com os 
fatores de risco 

Grau de relação entre cada risco e 
benefício com o tipo de outsourcing 
escolhido 

 

Quadro 6 – Pontos de interesse no roteiro de entrevista (conclusão) 
Fonte: Elaboração própria 
 
3.4 Validação do roteiro de entrevista 

O roteiro de entrevista foi submetido à avaliação de 5 pessoas com o objetivo de 

verificar sua adequação. Conforme sugere Forza (2012), foram convidados dois 

colegas do curso de mestrado, dois professores doutores e um doutorando em 

Administração para essa avaliação. Os colegas de curso tinham a responsabilidade 

de informar se o roteiro estava de acordo com os objetivos do estudo e recomendar a 

inclusão de algum tema relevante para a pesquisa; os professores doutores, bem 

como o aluno de doutorado, fariam comentários sobre possíveis problemas no 

processo de entrevistas e as respostas dos entrevistados, principalmente acerca de 

aspectos acadêmicos. Todas as avaliações foram realizadas utilizando-se 

ferramentas de reunião online, especificamente, o Zoom. 

Os perfis dos avaliadores podem ser observados no quadro 7: 

Quadro 7 – Dados dos avaliadores de pesquisa (continua) 

Avaliador Perfil Ocupação 
profissional 

Formação 
acadêmica 

Tempo de 
experiência  

Plataforma 
da entrevista 

Avaliador 1 Colega de 
curso 

Diretor de Logística 
em empresa 
multinacional 

Mestrando em 
Gestão da 
Competitividade  

26 anos Zoom 

Avaliador 2 Colega de 
curso 

Gerente de Supply 
Chain em empresa 
multinacional 

Mestrando em 
Gestão da 
Competitividade  

23 anos Zoom 

Avaliador 3 Pesquisador 
Sênior 

Professor Doutor 
EAESP 
Coordenador, de 
projetos FGV 
projetos 

PhD - 
Massachusetts 
Institute of 
Technology 
(MIT) 

45 anos Zoom 

Avaliador 4 Pesquisador 
Sênior 

Professor Doutor 
EAESP 

Doutor em 
Administração 
Empresas FGV 

10 anos Zoom 

Avaliador 5 Pesquisador Doutorando 
Administração 
EAESP 

Mestre 
Administração 
Univali 

4 anos Zoom 

Quadro 7 – Dados dos avaliadores de pesquisa (conclusão) 
Fonte: Elaboração própria 
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A execução da fase de validação do roteiro de entrevistas foi extremamente valiosa, 

já que, depois de receber as observações e recomendações dos avaliadores, foi 

possível ajustar o questionário, melhorando a clareza das perguntas e reduzindo o 

número de questões.  

Antes de iniciar a coleta de dados por meio das entrevistas, o trabalho foi analisado, 

aprovado e autorizado pelo Comitê de Conformidades Éticas em Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos – CEPH, da Fundação Getúlio Vargas, em reunião no 

dia 22 de maio de 2020, conforme consta no Apêndice D. 

3.5 Execução das entrevistas 

Logos após a aprovação pelo Comitê de Conformidades Éticas em Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos – CEPH, da Fundação Getulio Vargas, iniciou-se o 

planejamento das entrevistas. Em um primeiro momento, o entrevistador enviou um 

e-mail convidando os entrevistados a participarem da pesquisa e explicando o 

objetivo, contexto e tema abordado. Junto com o e-mail convite, foi enviado um termo 

de consentimento e esclarecimento, conforme Apêndice B. Esse consentimento visa 

obter a concordância formal de participação na pesquisa e declaração de 

entendimento acerca dos objetivos, riscos e benefícios da participação. Todos os 

consentimentos assinados foram arquivados em base eletrônica do entrevistador para 

o caso de haver necessidade de comprovação posterior. Os entrevistados foram 

alertados, com antecedência, que as entrevistas seriam gravadas para transcrição 

posterior. 

Todas as entrevistas foram realizadas entre junho e agosto de 2020, via ferramenta 

Microsoft Teams, com duração média de uma hora. Todas foram gravadas e 

transcritas. Para aquelas que duraram mais de uma hora, houve consentimento do 

entrevistado em continuar a entrevista. As entrevistas em inglês tiveram tradução 

própria realizada pelo entrevistador. 

3.6 Número de entrevistados 

Pan e Tan (2011) afirmam que o número apropriado de entrevistados depende de 

vários fatores, como o tamanho das organizações, os fatores de interesse da 
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pesquisa, bem como o escopo e o cronograma de estudo, mas, de forma geral, os 

autores recomendam um número mínimo de 15 entrevistados. Recomenda-se sempre 

entrevistar pessoas diferentes dentro de cada organização, com o objetivo de obter 

informações diferentes e não repetitivas (MYERS; NEWMAN, 2007). Por não haver 

muitas pessoas envolvidas no processo decisório de outsourcing logístico, foram 

realizadas treze entrevistas: sendo quatro na filial brasileira, cinco na subsidiária norte-

americana e, mais duas com operadores logísticos, um brasileiro e o outro, norte-

americano. No final do processo, foram entrevistados o gestor de Supply Chain de 

uma empresa química no Brasil e outro gestor nos Estados Unidos. Ressalta-se que 

as empresas têm o mesmo porte da empresa focal e com contratações de serviços 

logísticos terceirizados. 

3.7 Perfil dos entrevistados 

Em consonância com o objetivo desta pesquisa, foram entrevistados profissionais de 

várias áreas, com conhecimentos em outsourcing de serviços logísticos e que 

tivessem participado do processo decisório da contratação.  

Procurou-se selecionar profissionais de gerência média e alta nas áreas de Supply 

Chain, Comercial, Finanças e Manufatura. Os profissionais de Supply Chain 

forneceriam informações referentes à operação; os da área comercial, sobre nível de 

serviços e perspectiva do cliente; os da área financeira, a percepção dos resultados 

econômico-financeiros da operação de outsourcing. O último grupo de entrevistados 

é composto de operadores logísticos no Brasil e nos Estados Unidos, de duas 

empresas químicas do mesmo porte da empresa focal, que poderiam conceder 

opiniões, do lado do fornecedor, quanto ao processo e informações de mercado nas 

duas regiões estudadas.  

Todos os entrevistados foram selecionados com foco na sua viabilidade em fornecer 

dados mais relevantes para a pesquisa, assim como a confiabilidade das informações. 

a) Entrevistado 1: Gerente de Logística da filial brasileira, com responsabilidade sobre 

toda a operação logística, bem como pela contratação de todos os serviços logísticos, 

não somente no Brasil, mas também nas filiais do Uruguai, Chile e Argentina. 

Profissional com experiência em logística, trabalhando na área há 10 anos, sendo 4 

anos na empresa focal.  
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b) Entrevistado 2: Este entrevistado encontra-se no mais alto nível hierárquico em 

vendas na filial brasileira e reporta-se diretamente a um vice-presidente regional. 

Possui uma ampla visão na área comercial e de mercado para a indústria química, 

atuando nessa posição há 26 anos. 

c) Entrevistado 3: Gerente de Manufatura responsável por duas plantas produtivas na 

filial brasileira. Importante cliente interno das operações logísticas, que pode ser 

impactado tanto no que se refere a fretes de compras de matérias-primas, como fretes 

de vendas de produtos. Ampla experiência de 35 anos na indústria química, bem como 

na empresa, com 15 anos. 

d) Entrevistado 4: Gerente de Supply Chain em uma multinacional alemã, com 

experiência em contratação de vários serviços logísticos em todo o Brasil, bem como 

experiência em serviços logísticos in-house. Em algumas linhas de produtos, a 

empresa em que trabalha até concorre com produtos da empresa focal, o que torna a 

entrevista interessante por apresentar um ponto de vista de um concorrente e como 

ele opera em relação ao outsourcing. 

e) Entrevistado 5: Gerente Financeiro na América do Sul, com responsabilidade sobre 

os resultados da empresa focal, bem como a otimização de processos.  

f) Entrevistado 6: Presidente de um operador logístico que fornece serviços de 

armazenagem e transportes, podendo operar como 3PL e 4PL. Com experiência em 

muitos setores, traz a perspectiva do fornecedor no que se refere ao outsourcing 

logístico. 

g) Entrevistado 7: Gerente Sênior de Logística da filial norte-americana, com 

experiência em contratação de serviços logísticos, já atuou em operadores logísticos. 

Dispõe de um foco importante de melhoria de desempenho e desafio de gerenciar 

toda a logística dos Estados Unidos e Canadá. 

h) Entrevistado 8: Responsável pelo Supply Chain Américas, com experiência também 

na área de finanças e gerenciamento de projeto. Tem a visão macro de todo o 

processo logístico em toda a região das Américas, e por isso tem a capacidade de 

comparar as duas regiões estudadas. 
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i) Entrevistado 9: Cliente interno importante, pois trata-se do vice-presidente de 

Manufatura nas Américas e tem responsabilidade sobre todas as plantas produtivas 

de produtos para o segmento de papel e celulose. Tem muita experiência em indústria 

química e em processos logísticos industriais. Por ter a responsabilidade sobre as 

Américas, facilita na comparação entre as duas regiões. 

j) Entrevistado 10: Outro entrevistado da área de vendas, mas com foco na América 

do Norte, não somente nos Estados Unidos, mas também no Canadá. Profissional 

com 26 anos de experiência e que já atuou em outras áreas, como gerente de 

qualidade, engenheiro de processos e gerente de marketing. 

l) Entrevistado 11: Vice-presidente de Finanças das Américas, profissional com 30 

anos de experiência, que também já atuou em indústria de autopeças e que já 

vivenciou alguns processos de outsourcing nos Estados Unidos, México e em países 

na América do Sul. Possui, não somente, uma visão operacional, mas também muito 

estratégica e com foco no resultado na empresa. 

m) Entrevistado 12: Atua como gerente de serviços e projetos de uma 4PL nos 

Estados Unidos, é responsável pela conta da filial norte-americana e tem como 

responsabilidade encontrar soluções de melhorias na relação entre prestador de 

serviço e cliente. Entrevistado relevante, pois concede à pesquisa a perspectiva do 

operador logístico nas resoluções que impactam a decisão de outsourcing.  

n) Entrevistado 13: Último entrevistado, profissional da área de logística de uma 

empresa química norte-americana com porte igual ao da empresa focal, com 

responsabilidade global de contratação de serviços logísticos. Atua há mais de 20 

anos na área e também trabalhou no Brasil, podendo contribuir quanto à diferenciação 

entre os fatores que podem impactar na decisão de outsourcing, tanto no mercado 

brasileiro, quanto no norte-americano. 

O quadro 8 mostra a relação dos entrevistados e seus dados, como cargo, formação 

acadêmica, tempo de experiência no mercado e a plataforma usada para realização 

das entrevistas:  
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Quadro 8 – Descrição dos entrevistados 

Entrevistado Subsidiária Cargo Formação 
acadêmica 

Tempo de 
experiência 

Plataforma  
da entrevista 

Entrevistado 1 Brasileira Gerente de 
Logística 

Pós-graduação 
em Supply 
Chain 

10 anos Teams 

Entrevistado 2 Brasileira Diretor 
Comercial  

Pós-graduação 
Administração 
Empresas 

26 anos Teams 

Entrevistado 3 Brasileira Gerente de 
Manufatura  

Engenheiro 
Químico e MBA 
Gestão de 
Projetos 

35 anos Teams 

Entrevistado 4 Profissional 
da área no 
Brasil 

Gerente 
Supply Chain 
em 
multinacional 
química 

Pós-Graduação 
em Supply 
Chain 

21 anos Teams 

Entrevistado 5 Brasileira Gerente 
Financeiro 
América Sul 

Graduação 
Ciências 
contábeis 

25 anos Presencial 

Entrevistado 6 Brasileira CEO 
Operador 
Logístico 
Brasil 

Pós-graduação 
Administração 
Empresas  

20 anos Teams 

Entrevistado 7 Americana Gerente 
Sênior 
Logística 

MBA Logística 17 anos Teams 

Entrevistado 8 Americana Diretora de 
Supply Chain 
Americas 

Finanças 19 anos Teams 

Entrevistado 9 Americana Vice-
presidente 
Manufatura 
Américas 

Engenheiro 
Químico 

30 anos Teams 

Entrevistado 10 Americana Diretor de 
Vendas  

Engenheiro 
Químico 

26 anos Teams 

Entrevistado 11 Americana Vice-
presidente de 
Finanças 
Américas 

Finanças 29 anos Teams 

Entrevistado 12 Americana Gerente de 
Serviços e 
Projetos 

Bacharel 
Administração 
Empresas  

11 anos Teams 

Entrevistado 13 Americana Diretor Global 
de Logística 

MBA em 
Logística 

20 anos Teams 

Fonte: Elaboração própria 
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4 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 
 

Em uma primeira fase, foram comparados resultados do questionário estruturado com 

o grau de relação dos fatores de decisão a fim de verificar se os fatores apontados no 

modelo estavam de acordo e em consonância com a literatura.  

Já na segunda e terceira fases, as análises de dados foram executadas por meio dos 

métodos Dentro do Caso (Within Case) e Entre Casos (Cross Cases), utilizando-se 

como referência Miles, Huberman e Saldaña (1994). 

No método Dentro do Caso (Within Case), foram analisadas as entrevistas dos 

profissionais do Brasil e dos Estados Unidos, divididas por país e área de atuação, o 

que ajudou a descrever como e quais fatores internos e externos influenciam na 

decisão de outsourcing de serviços logísticos aliados às notas dadas pelos 

entrevistados no primeiro questionário. 

As citações serviram como ferramenta para facilitar as análises, trazendo extratos das 

falas dos entrevistados que, muitas vezes, são literais e servem para dar voz aos 

participantes, fornecendo evidências e facilitando o entendimento do leitor 

(CRESWELL, 2010). Usamos as citações destacadas porque são breves, fáceis de 

ler, se destacam no texto, sustentam e embasam de forma mais direta um código ou 

tema. Costumam ser utilizadas quando há uma perspectiva de análise mais 

exploratória, para temas ou códigos menos complexos. 

Na terceira fase, utilizando a análise Entre Casos (Cross Cases), foi tabulado um 

sumário das transcrições das entrevistas de acordo com os temas de interesse 

previamente levantados. Essa tabulação facilita a visualização e a sumarização de 

evidências empíricas em estudos de casos (MILES, HUBERMAN, SALDAÑA, 1994). 

Adicionalmente, as entrevistas foram comparadas procurando identificar 

similaridades, principais diferenças, padrões ou comportamentos entre os 

profissionais de cada área e de cada país, relacionados aos mesmos fatores de 

decisão. Também foram comparados os padrões mais recorrentes observados nas 

fontes de dados com as informações extraídas da literatura. Essas comparações 

possibilitam validar o modelo e sugerir melhorias ou recomendações. 
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4.1 Análise do grau de importância de cada fator de decisão no Brasil, nos 
Estados Unidos, e um comparativo entre ambos 

É importante ressaltar que, no questionário, o entrevistado era solicitado a atribuir uma 

nota relativa ao grau de importância de cada fator, seguindo uma escala de 1 a 5, na 

qual 1 (um) indica que “não influencia”, 2 (dois) indica que “influencia pouco”, 3 (três) 

indica que “pode ou não influenciar”, 4 (quatro) indica que “influencia” e 5 (cinco) indica 

que “influencia muito”. 

Também deve-se salientar que, para fins de pesquisa, consideramos a contratação 

3PL como tipo de outsourcing logístico de referência, no qual o contratante firma um 

contrato de serviços customizados sob demanda que inclui transporte, pacote de 

armazenagem (recebimento, separação, etiquetagem e controle de inventário), 

distribuição e serviços de cargas dedicadas e consolidadas.  

 

4.1.1 Análise do grau de importância dos fatores de decisão no Brasil 

Em uma primeira análise dos fatores de decisão, percebemos que no Brasil os fatores 

internos têm maior relevância do que os fatores externos. No que diz respeito aos 

fatores externos, a falta de infraestrutura logística no país é um fator expressivo que 

atingiu nota 4 (influencia na decisão). Na média, todos os entrevistados consideram 

que este fator pode influenciar na decisão da contratação de um operador logístico. O 

fator que menos pontuou foi ambiente político-social. Entre os fatores internos menos 

relevantes, os entrevistados avaliaram que a perda de controle dos processos 

logísticos também não seria relevante. Já os fatores internos com maior nota foram 

potencial geração de valor e diferencial competitivo com a implementação de 

outsourcing, seguidos da disponibilidade de operadores logísticos com uma boa 

imagem no mercado onde atuam e alto custo de armazenagem própria.  

O gráfico a seguir apresenta o resumo das notas de cada fator: 
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Gráfico 1 – Média de atribuição de importância dos fatores de decisão para outsourcing no Brasil 

 
Fonte: Elaboração própria 
 
Com relação aos fatores de decisão avaliados, mais de seis entrevistados atribuíram 

importância de grau 4, ou maior, para os fatores sugeridos que poderiam impactar na 

decisão de contratação de outsourcing de serviços logísticos junto a um operador 3PL. 

Segundo a opinião dos entrevistados, os fatores considerados mais influentes na 

decisão da terceirização seriam: geração de valor com criação de diferencial 

competitivo, imagem positiva dos operadores logísticos, alto custo de armazenagem 

própria, apoio da alta administração e apoio na decisão da alta administração. 

4.1.2 Análise do grau de importância dos fatores de decisão nos Estados Unidos 

Para os entrevistados dos Estados Unidos, os fatores internos têm maior relevância 

do que os externos, assim como observado nos entrevistados do Brasil. 
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Os fatores avaliados com menor grau de influência foram ambiente político-social e 

burocracia. Entre os fatores internos menos relevantes, os entrevistados entendem 

que o alto custo de governança, indicadores de sustentabilidade e incerteza de 

mercado também não seriam relevantes. Por outro lado, o fator de decisão interno 

com maior grau de influência seria potencial geração de valor e de diferencial 

competitivo com a implementação de outsourcing, seguido da falta de flexibilidade da 

empresa em se adaptar às necessidades logísticas dos clientes, acesso à tecnologia 

de informação e mau desempenho do processo interno dos processos logísticos.  

Gráfico 2 – Média de atribuição de importância dos fatores de decisão para outsourcing nos EUA 

 
Fonte: Elaboração própria 
 
Com relação aos fatores de decisão testados, três entrevistados atribuíram grau de 

importância 4, ou maior, para os fatores sugeridos que poderiam impactar na decisão 

da contratação de outsourcing de serviços logísticos com um operador 3PL. Os fatores 

de decisão que tiveram as maiores notas foram geração de valor com potencial de 

elevar o diferencial competitivo, falta de flexibilidade do processo logístico interno, 
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possibilidade de acesso a inovações tecnológicas e mau desempenho interno do 

processo logístico.  

4.1.3 Análise do grau de importância dos fatores de decisão: comparando Brasil 
e Estados Unidos 

Quando comparamos as avaliações dos fatores dos dois países, fica claro que os 

fatores externos são considerados menos relevantes do que os fatores internos. Nos 

externos, o ambiente político-social aparece como menos relevante, até mesmo 

quando emerge a questão da burocracia, assunto que surgiu espontaneamente em 

várias das entrevistas. O fator interno de maior relevância ainda seria a geração de 

valor e criação de um diferencial competitivo, seguido da imagem positiva conferida 

aos operadores logísticos, algo bem relevante no Brasil, figurando como o segundo 

mais relevante, mas não nos Estados Unidos, atingindo apenas a 8ª posição. Isso não 

surpreende, uma vez que esse é o fator mais importante quando analisamos os países 

separadamente. Vale destacar o que se observou acerca do fator acesso a 

indicadores de sustentabilidade, que aparece como não tão relevante em função das 

baixas notas dadas pelos entrevistados nos EUA, mas para os brasileiros é bem 

relevante e pode ser considerado um fator de decisão para um 3PL. 

O fato de a logística não ser uma atividade core não é relevante para os brasileiros, 

mas para os norte-americanos sim, o que confere maior grau de relevância quando 

analisamos os dois países juntos.  
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Gráfico 3 – Comparativo do grau de importância entre os fatores de decisão no Brasil e nos EUA 

 
Fonte: Elaboração própria 
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um diferencial competitivo, imagem positiva dos operadores logísticos no mercado 

onde atuam, mau desempenho interno do processo logístico e, por fim, alto custo de 

armazenagem interna. 
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4.2 Análise de dados Dentro do Caso (Within Case) 

Na segunda parte foram investigados os principais fatores de decisão relacionados à 

literatura e às opiniões dos entrevistados, subdivididos em: (i) Estratégia, (ii) Custos, 

(iii) Fatores internos e (iiii) Fatores externos. 

4.2.1 Entrevistados da área de Supply Chain na empresa focal  

O entrevistado 1, profissional de SCM no Brasil, entende que a logística tem papel 

estratégico para a empresa, com impacto importante nos resultados financeiros. Ele 

informa que a empresa está realizando vários investimentos em projetos de 

automatização objetivando controle de despesas e ganho de eficiência. O entrevistado 

7, profissional de SCM nos Estados Unidos, entende que a logística também 

desempenha um papel estratégico devido aos custos relacionados à operação, além 

de ser relevante no desempenho do processo de vendas. Ele acrescenta que isso 

pode ser um fator de fidelização dos clientes, mas mesmo tendo papel estratégico, se 

não for uma atividade core da empresa, a logística pode ser terceirizada. 

Quando falamos da importância do outsourcing para a empresa focal, o entrevistado 

1 considera que o outsourcing pode garantir o bom nível do serviço, reduzir a mão de 

obra no departamento de logística e reduzir a quantidade de ativos. Já para o 

entrevistado 8, também profissional de SCM nos Estados Unidos, a importância do 

outsourcing está relacionada com a transferência das atividades logísticas para quem 

dispõe de competência e de economia de escala para realizar as tarefas com mais 

propriedade, menos falhas e, de preferência, com menor custo.  

 
[...] Por mais que o CEO diga que fazemos muita logística em nossas 
operações, ainda somos uma empresa química. Logo, transferir essa 
atividade para um operador logístico, seria transferir uma atividade para 
quem tem mais alta competência e conhecimento. (ENTREVISTADO 8) 

 
 

Além de explorar a opinião dos entrevistados acerca da importância da logística, foi 

questionado se a decisão pelo outsourcing seria influenciada pela estratégia da 

empresa. Os entrevistados 1 e 7 entendem que há essa influência, mas para o 

entrevistado 8, não há. Ele entende que a principal estratégia da empresa estaria 
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baseada em que ela fosse lucrativa, entretanto, se o outsourcing puder ajudar nesse 

processo, então passa a ser automaticamente estratégico.  

Sobre o risco envolvido em um outsourcing logístico, o entrevistado 1 entende que 

isso não seria um fator de decisão por considerar que há um processo de seleção de 

fornecedores bem estruturado para mitigar tal risco. Já os entrevistados 7 e 8 

entendem que risco, em si, é um fator de decisão. Para o entrevistado 7, o risco existe 

e deve haver um plano claro de implementação. O entrevistado 8 acrescenta que este 

é um fator de decisão porque o outsourcing pode alterar a cadeia de valor da empresa, 

uma vez que se insere o operador logístico como um novo elemento em sua cadeia 

produtiva.  

[...] Quando você terceiriza seus processos logísticos, fundamentalmente, 
muda a cadeia de valores, certo? Você insere uma empresa entre você e 
seu cliente e adiciona um elemento novo, que pode ser desde o 
recebimento da matéria-prima até a entrega do produto ao cliente. 
(ENTREVISTADO 8) 

 
 

Fica claro que, para os três entrevistados, o outsourcing resultou em redução de 

custos logísticos, e para o entrevistado 1, também houve aumento na capacidade de 

entrega, melhoria nos indicadores operacionais de logística e certa diminuição nas 

reclamações de clientes. Nos Estados Unidos, o entrevistado 7 comentou que a 

redução foi mais expressiva no primeiro ano, de aproximadamente 10%, e os preços 

se estabilizaram a partir do segundo ano. Além disso, houve uma piora no nível de 

serviço no segundo ano porque o mercado norte-americano estava mais aquecido e 

a demanda por transportes cresceu. Como o operador logístico não estava preparado 

para essa variação abrupta do mercado, ocorreram piora no nível de serviço e 

aumento de custos, além da necessidade de recorrer a fretes emergenciais. Para o 

entrevistado 8, o outsourcing acaba proporcionando certo poder de compra, 

principalmente quando se contrata um 4PL, baixando custos de logística. 

Associado à redução de custos está o não comprometimento de ativos, considerado 

um fator relevante pelos profissionais de SCM, já que não há necessidade de 

investimentos em armazéns, caminhões, empilhadeiras e outros ativos necessários 

para operação. 
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Com relação aos fatores internos, falta de flexibilidade foi apontado como um fator que 

pode ser de decisão. O entrevistado 1 considera que pode haver ganho de flexibilidade 

com o outsourcing, já o entrevistado 8 entende que pode haver diminuição desse fator, 

pois, quando os processos são internos é mais exequível agir mais rapidamente, 

quando necessário, para implementar mudanças e fazer adaptações. 

Tempo de entrega é outro fator interno que os entrevistados enxergam como 

decisório. Para o entrevistado 1, a capilaridade melhora com a terceirização, 

contribuindo para a redução dos prazos de entrega. Ele avalia que o acesso a 

inovações tecnológicas também pode reduzir esses prazos ao se adotar recursos de 

monitoramento e rastreabilidade em tempo real. Essa é a mesma percepção dos 

entrevistados 7 e 8, que concordam que o acesso a sistemas de monitoramento e 

localização contribuem com a rastreabilidade e melhoram o desempenho logístico, 

consequentemente, melhorando os prazos de entrega. 

Para o entrevistado brasileiro, há uma divergência quanto à falta de conhecimento 

específico em processos logísticos e competências, pois entende que se pode 

encontrar pessoas mais bem capacitadas nos operadores logísticos especializados 

do que na empresa. Os profissionais de SCM norte-americanos concluem que já havia 

pessoas competentes e com experiência atuando dentro de suas empresas. 

Quanto à possibilidade de uso de indicadores de sustentabilidade, as opiniões foram 

unânimes. O entrevistado 1 disse que sustentabilidade já é um assunto incorporado 

no dia a dia da empresa, até mesmo por uma questão de manutenção dos caminhões 

e dos ativos, e acredita que os operadores logísticos têm condições de produzir 

indicadores melhores. Já os entrevistados 7 e 8 afirmaram que o acesso a esses 

indicadores é importante, assim como fazer um comparativo com o mercado norte-

americano utilizando essas informações da análise para a tomada de decisão. Eles 

veem potencial para que esses indicadores fomentem maneiras criativas e inovadoras 

de gerenciar os operadores logísticos.  

Depois dos fatores internos, os entrevistados foram indagados acerca dos fatores 

externos e de que maneira poderiam impactar na decisão do outsourcing. O primeiro 

fator trata de riscos trabalhistas no país onde está situada a empresa focal. Para o 

entrevistado 1, esse fator seria decisivo porque ele percebe o Brasil como um país 
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burocrático e com excesso de leis trabalhistas. Ele crê que isso pode gerar um grande 

passivo para a empresa e que o operador logístico teria melhores condições de 

gerenciar a situação mais adequadamente. Ele avalia que, mesmo assim, há um risco 

para a empresa e, por isso, uma boa gestão de contratos é crucial. Já para os 

entrevistados 7 e 8 esse risco seria inócuo, não impactando na decisão. 

Em seguida foi abordada a falta de infraestrutura no país. O entrevistado 1 julga que 

este é um fator de decisão porque considera precária a infraestrutura de transportes 

no Brasil, podendo impactar na manutenção dos ativos (especificamente de 

caminhões) e pondera que o operador logístico teria economia de escala para 

gerenciar melhor essas despesas. Novamente, para os entrevistados 7 e 8 esse risco 

seria inócuo, sem impacto, alegando que nos Estados Unidos não há problemas 

sistêmicos de infraestrutura logística. 

Referente a acesso a incentivos fiscais, o entrevistado 1 entende que este pode ser 

um fator de decisão, especialmente, dadas as diferenças de alíquotas de ICMS entre 

os estados brasileiros, portanto, se o outsourcing for uma forma de redução desse tipo 

de imposto, o fator ganha força de influência na decisão. Já para o entrevistado 7, a 

decisão estaria mais relacionada com nível de serviço do que com benefícios fiscais. 

O entrevistado 8 considera esse fator irrelevante. 

Sobre políticas de sustentabilidade, os entrevistados de ambos os países entendem 

que este não seria um fator de decisão. Para o entrevistado 1, o assunto estaria mais 

relacionado a aspectos de interesse da própria empresa, e não de políticas do Brasil 

e dos Estados Unidos, propriamente falando. Ele vê assuntos relacionados à 

segurança e meio ambiente como aspectos importantes, especialmente por se tratar 

de uma empresa química que, em caso de acidente, a probabilidade de haver algum 

impacto ambiental é alta. 

 
[...] Quando a gente fala em acidente na indústria química, é difícil falar só 
em segurança, porque o impacto ambiental pode ser grande. 
(ENTREVISTADO 1) 
 

 
O último fator externo abordado foi ambiente político-social, considerado inócuo pelos 

três entrevistados, ou seja, não impactaria na decisão do outsourcing logístico.  
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Indagados quanto aos critérios de decisão sobre o outsourcing, os três entrevistados 

de SCM relataram que foram seguidos critérios padrão, sem maiores detalhamentos, 

mas primordialmente baseados em custos. Isso ficou evidente quando se solicitou que 

ordenassem os fatores de decisão, do mais relevante para o menos relevante. 

Seguem as respostas: 

Entrevistado 1 - Custos, estratégia, fatores internos e fatores externos. 

Entrevistado 7 - Custos, fatores externos, estratégia e fatores internos. 

Entrevistado 8 - Custos, fatores internos, fatores externos e estratégia. 

 

4.2.2 Entrevistados da área de finanças da empresa focal  

Para averiguação na área de finanças foram entrevistados um profissional no Brasil 

(entrevistado 5) e outro nos Estados Unidos (entrevistado 11). 

Assim como foi feito com os profissionais de Supply Chain, iniciou-se perguntando se 

eles acreditam que a logística tem um papel estratégico na empresa. O entrevistado 

5 reconhece o papel estratégico da logística justamente por ser a área responsável 

pela entrega dos produtos com qualidade, segurança e prazo, além da correta 

alocação dos custos, evitando gastos extra. O entrevistado 11 disse que a logística 

pode oferecer um diferencial competitivo e favorecer o desempenho do serviço como 

um todo. Ele acrescenta que quando é possível diminuir custos, consegue-se 

flexibilizar preços e, com isso, ganha-se mercado. Outro ponto salientado por ele foi a 

questão da capilaridade, um fator que a logística pode ajudar.  

 
[...] A logística também é responsável pela correta alocação de recursos 
no transporte, para não haver gastos desnecessários, seja de transporte, 
ou mesmo, perdas com devolução de produtos. (ENTREVISTADO 5) 
 

 

O entrevistado 5 ressaltou que o principal mérito do outsourcing reside na questão da 

liquidez relacionada ao não comprometimento de ativos, além dos valores gastos com 

custo fixo para gerenciar operações. Sob seu ponto de vista, o outsourcing está bem 

alinhado com a estratégia da empresa, ou seja, em vez de investir em equipamentos 

para a logística, pode investir em ativos produtivos, gerando valor agregado e, claro, 

aumentando a distribuição dos dividendos com acionistas.  
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Outro ponto abordado foi a capilaridade. O outsourcing auxilia na flexibilização com 

ganho de escala, sem falar na vantagem em se transferir uma atividade para quem 

tem proficiência. Já o entrevistado 11 considera o outsourcing tão importante e 

estratégico quanto a logística. Ele ressalta que a estratégia do outsourcing está muito 

relacionada com o comprometimento de ativos, principalmente quando se deseja 

ingressar em um novo mercado, mitigando o risco dos investimentos em 

infraestrutura, contratação de pessoal e, principalmente, garantindo flexibilidade caso 

seja necessário retroagir. Fica claro que, para ambos, a estratégia de outsourcing está 

muito relacionada ao fato de a logística não ser uma área core da empresa. 

 
[...] Creio que isso reduziria os riscos ao se adentrar em novos mercados 
e contratar novas equipes, pois sabemos que é difícil contratar pessoas 
bem qualificadas, todas ao mesmo tempo. Temos como histórico, que 
cerca de 20% desse novo pessoal acaba não satisfazendo as expectativas 
dos resultados no início das operações. (ENTREVISTADO 11) 
 

 
Mesmo reconhecendo a importância do outsourcing, os entrevistados concordam que 

o risco estratégico da terceirização deve ser considerado na decisão. Eles entendem 

que isso constitui certo nível de risco para a reputação da empresa, podendo impactar 

nos custos de transporte, na eficiência e na qualidade de entrega. Outro fator seria a 

perda de engajamento entre as pessoas e a crença de que o operador logístico não 

desempenharia as atividades com a mesma qualidade e em consonância com os 

valores da empresa. Além disso, para o entrevistado 11, há um receio quanto à perda 

de controle do processo, o que poderia resultar em perda de mercado por insatisfação 

dos clientes. 

[...] Eu acho que qualquer empresa ficaria incomodada ao perder controle, 
porque quando as coisas dão errado, você sempre vai querer ser capaz de 
administrar as correções, sentir que você pode consertar as coisas 
agilmente sem precisar depender de outra empresa. (ENTREVISTADO 11) 
 

 
No entendimento desse entrevistado, a flexibilidade pode ser interpretada de duas 

formas: no sentido, já comentado, dos aspectos relativos à importância do outsourcing 

e, sob outro aspecto, caso a empresa adotasse processos mais fundamentais e 

padronizados, seria melhor para uma terceirização. Quanto mais personalizado e com 
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condições especiais, mais complicada torna-se a terceirização. O problema acontece 

quando o operador logístico tenta operar da mesma forma que a empresa, uma atitude 

inviável, pois, os processos precisam ser padronizados sem diferenciação por cliente, 

inclusive para ser competitivo. 

 
[...] Isso é algo crítico, entender o quão personalizado se é, e quantos 
requerimentos especiais se tem antes de optar pela terceirização. 
(ENTREVISTADO 11) 
 

 
Sobre redução de custos, o entrevistado 5 tem a percepção de que o custo não está 

somente nas operações do dia a dia – isto é, quanto custaria para operacionalizar 

uma logística –, mas incluiria o necessário para novos investimentos, manutenção dos 

ativos, modernização e atualização tecnológica. Já o entrevistado 11 entende que a 

parte de transportes se relaciona muito mais com a economia de escala e com a 

capacidade dos operadores logísticos em conseguirem melhores tarifas. Se for assim, 

essa redução é perceptível. No caso de armazéns, a lógica é a mesma. Vale a pena 

se a empresa tiver quantidade de negócios suficiente que justifique manter um 

armazém e equipes próprias. Caso contrário, a opção mais eficaz seria mesmo o 

outsourcing.  

Os entrevistados argumentam que o outsourcing proporciona acesso a inovações 

tecnológicas e outros recursos, como pessoal qualificado e equipamentos. O 

entrevistado 5 ressaltou essa possibilidade de modernização tecnológica, como por 

exemplo, no sistema de gestão logística ou no rastreamento via satélite para essa 

gestão. 

 

Perguntados sobre sua opinião de como deveria ser a remuneração de um operador 

logístico, os dois entrevistados responderam que o pagamento deveria ser acordado 

com uma parte fixa e outra variável. Questionado sobre contratos que estipulem a 

parte variável atrelada a desempenho, o entrevistado 5 acredita que isso seja 

importante e acrescenta que, quando o operador logístico concorda com as cláusulas 

que determinam essas condições, denota confiabilidade. O entrevistado 11 também 

vê essa ideia com bons olhos, desde que haja um SLA (sigla do inglês para Service 

Level Agreement, que pode ser traduzido como Acordo de Nível de Serviço) e que se 

crie indicadores que, de fato, sejam importantes para o negócio, pois, de outra forma, 
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poderiam desviar a atenção de um indicador realmente importante, simplesmente para 

cumprir o contrato. 

 

Sobre indicadores de sustentabilidade, o entrevistado 5 entende que esse fator pode 

impactar na decisão caso a empresa não utilize esse tipo de indicador, fazendo-se 

necessário desenvolver. Ele ressalta que em alguns países europeus já há a 

possibilidade de se levantar créditos de carbono, isto é, a empresa se beneficia 

financeiramente com as compensações de emissão de carbono que faz. Para que 

isso seja possível, as emissões precisam ser medidas e monitoradas, um processo 

no qual os indicadores de sustentabilidade podem ajudar. O entrevistado 11 afirma 

que impactaria se, com o uso dos indicadores, a empresa conseguisse agregar valor 

ao seu negócio.  

 

Dentro de fatores externos, o primeiro tópico aborda riscos trabalhistas. O entrevistado 

5 concorda que esse pode ser um fator de decisão, uma vez que esse risco é 

transferido para o operador logístico, mas pondera que deve haver um controle, já que 

a empresa contratante é considerada solidária diante de qualquer infração que o 

operador venha a cometer, que pode ser desde o não recolhimento de tributos a outros 

pontos de compliance. Ele lembra que esse risco também se pulveriza para outros 

clientes. O entrevistado 11 relata que esse é um risco que se potencializa em países 

com sindicatos mais fortes ou com regras trabalhistas mais especificas, como por 

exemplo, alguns países sul-americanos. 
 

[...] Por ser solidária, é sempre importante que a empresa garanta que o 
parceiro cumpra com as obrigações trabalhistas e legais, para não 
acontecer igual a Zara, que de repente aparece uma denúncia de trabalho 
escravo. (ENTREVISTADO 5) 
 

 
Os dois entrevistados, assim como o entrevistado 1 de SCM, concordam que falta de 

infraestrutura logística no país onde atua a empresa focal pode impactar na decisão. 

Eles veem esse fator como decisório porque pode impactar na manutenção dos ativos 

e consideram que o operador logístico teria economia de escala suficiente para 

permitir melhor gerenciamento dessas despesas. O entrevistado 11 acrescenta que o 

ganho maior seria quando da entrada em um novo mercado, em um país com 
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infraestrutura insuficiente, onde seria melhor contar com a experiência de parceiros 

que já atuassem nesse novo lugar.  

Na opinião do entrevistado 5, a obtenção de incentivos fiscais pode ser relevante, 

principalmente, observando-se a questão do ICMS no Brasil. Já o entrevistado 11 

considera que esse fator não constitui motivo que leve à terceirização.  

Sobre o fator política de sustentabilidade, os dois entrevistados entendem que não 

impacta na decisão, e observam que, muitas vezes, as empresas têm padrões de 

sustentabilidade até mais rigorosos do que as políticas regulatórias de alguns países. 

Na conclusão do bloco, abordou-se o tópico relativo a ambiente político-social, diante 

do qual emergiu novamente o assunto da burocracia e ainda despontou um tema 

novo: a corrupção. Para o entrevistado 5, o outsourcing pode aliviar a dificuldade que 

é lidar com certas burocracias impostas pelo governo brasileiro, principalmente 

quando se trata de licenças obrigatórias e específicas necessárias para alguns tipos 

de negócios, transferindo esse encargo inteiramente para o operador. Quanto à 

corrupção, o entrevistado 1 afirmou que se a empresa tem atuação global e padrões 

éticos, ao terceirizar, a manutenção dos mesmos padrões deve ser garantida, pois 

entende-se que o operador logístico representa a empresa. 

Sobre os fatores de decisão, os entrevistados de finanças responderam da seguinte 

forma:  

Entrevistado 5 – Custos, estratégia, fatores internos e fatores externos. 

Entrevistado 11 – Estratégia, fatores internos, custos e fatores externos. 

Nota-se que os fatores externos seriam os menos relevantes para eles, mas as 

opiniões sobre os outros fatores internos diferem entre os entrevistados. Para o 

entrevistado 5, há um foco maior na percepção de redução de custos e fatores 

relevantes para a operação, enquanto para o entrevistado 11 há maior relevância dos 

fatores estratégicos e internos, em detrimento até de custos. 

4.2.3 Entrevistados da área comercial da empresa focal  

Assim como nas outras entrevistas, iniciou-se falando de estratégia. Para os dois 

entrevistados da área comercial, a logística tem papel estratégico principalmente na 



 62 

questão da confiabilidade da entrega. O entrevistado 2 afirma que a confiabilidade é 

um valor percebido pelo cliente que, muitas vezes, paga mais por isso. Para ele, fica 

evidente que o outsourcing pode ser uma oportunidade para a empresa quando a 

logística não é uma de suas atividades core. Ele acrescentou que a competência da 

empresa reside na área de gestão e não na área operacional. O entrevistado 10 

acrescenta que a confiabilidade de entrega é importante porque os clientes estão, 

cada dia mais, trabalhando com estoques de segurança menores, logo, acurácia na 

entrega se torna ainda mais imprescindível para garantir as operações desses 

clientes. 

Quando falamos da importância do outsourcing para os negócios da empresa, os 

entrevistados concordam que é um processo que pode reduzir custos e melhorar nível 

de serviço, sempre com objetivo de se manter competitivo perante os concorrentes. 

O entrevistado 10 reafirma que o outsourcing consegue reduzir custos e que pode ser 

uma escolha correta quando a logística não é uma atividade core da empresa, mas 

pondera que, para negócios cujos produtos são de baixo valor agregado, mesmo a 

atividade logística não sendo core, talvez seja melhor manter a logística própria.   

 
[...] Quanto menor o preço do produto, maior a relevância da logística, e 
pode ser uma questão de sobrevivência ter essa atividade in-house. 
(ENTREVISTADO 10) 
 

 
Indagado se o risco estratégico que envolve o outsourcing constitui um fator de 

decisão, o entrevistado 2 respondeu que sim e, ainda, que deve haver uma avaliação 

de risco e um planejamento gradual de implementação em fases, sempre incluindo a 

participação de outras áreas pertinentes no processo. O entrevistado 10 declara que 

o maior risco envolvendo um outsourcing seria a perda das relações de parceria entre 

a empresa e as transportadoras, já que essa perda pode ocorrer quando se insere o 

operador logístico como um novo elemento na cadeia.  

Perguntados sobre a forma de remuneração dos operadores logísticos e sua opinião 

acerca da ideia de remunerá-los também segundo seu desempenho, os entrevistados 

afirmam que o melhor arranjo de remuneração seria com uma parte fixa e outra 

variável, e consideram importantes o reconhecimento e a valorização dos operadores 

por seu rendimento. Eles creem que, havendo um ganho ou redução de custo além 
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do contratual, pode ser profícuo compartilhar parte disso, servindo como incentivo 

para a manutenção ou, mesmo, o aumento do bom desempenho. Eles reforçam a 

necessidade de um acordo de nível de serviço nos contratos, reconhecendo ou 

penalizando, não somente, questões de custo, mas de qualidade, números de 

incidentes e acidentes, além de problemas ambientais.  

Sobre os fatores internos de decisão, ambos concordam que o não 

comprometimentos de ativos, a falta de flexibilidade em atender as demandas dos 

clientes, o tempo de entrega (muito atrelado à confiabilidade, tão ressaltada pelos 

entrevistados), a economia de escala, a falta de conhecimento especifico em 

processos logísticos e os custos de implementação influenciam na decisão de 

outsourcing. 

Quando abordamos a possiblidade de acesso à inovação e tecnologia, ambos 

concordam que isso influencia na decisão. O entrevistado 2 cita que, atualmente, os 

sistemas de rastreamentos ajudam na visibilidade e podem agregar valor para o 

cliente, gerando vantagem competitiva. O entrevistado 10 acrescenta que seria um 

fator de decisão, não só pela questão do transporte, mas também pela automatização 

dos armazéns, como se vê hoje no varejo. 

 
[...] Se o cliente ligar para o meu vendedor e ele tiver condições de dar 
uma resposta rapidamente, informando a localização da carga e quando 
será entregue, isso é valor percebido sim. (ENTREVISTADO 2) 
 

 
Por último, ainda sobre fatores internos, quando questionado se a possiblidade de ter 

indicadores de sustentabilidade seria um fator de decisão, o entrevistado 2 respondeu 

que sim. Ele reconhece que iniciativas de sustentabilidade são valorizadas, não 

somente pelo mercado e pelos clientes, mas também pela própria empresa. Já o 

entrevistado 10 não vê como tão importante, pois credita que, ao se transportar algo, 

seja com frota própria ou terceirizada, haverá impacto de qualquer forma. Ele crê que 

mais importante que os indicadores são as ações efetivas que compensem os 

impactos ambientais.  

 

Para finalizar o bloco de entrevistas abordou-se fatores externos de decisão. Os 

entrevistados entendem que riscos trabalhistas, infraestrutura logísticas, possibilidade 
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de incentivos fiscais e políticas de sustentabilidade no país das operações são fatores 

que não impactam na decisão, conforme destaca-se a seguir: 
 

 
[...] O risco trabalhista vai existir em qualquer serviço logístico que você 
adote. O fato de fazer o outsourcing não te livra do risco trabalhista. 
(ENTREVISTADO 2) 
 
[...] Eu acho que riscos trabalhistas estão no ambiente de todas as 
empresas, seja com logística própria ou terceirizada. (ENTREVISTADO 
10) 
 
[...] A princípio, a infraestrutura não influencia na decisão, porque a 
restrição de infraestrutura vai existir de qualquer maneira, qualquer que 
seja a operação da logística. (ENTREVISTADO 2) 
 
[...] Se esse ganho vem por meio de incentivo fiscal ou de redução de 
custo operacional que compense uma eventual carga fiscal maior, para 
mim não é importante. (ENTREVISTADO 2) 
 
[...] Incentivos fiscais? Não muito, aqui na América do Norte. 
(ENTREVISTADO 10) 
 
[...] Política de sustentabilidade, eu acho que não, porque a empresa tem 
um determinado padrão que eu creio ser superior aos determinados pelas 
entidades governamentais de onde ela atua. (ENTREVISTADO 2) 
 
[...] Estou tentando imaginar por que nossa empresa não seria capaz de 
se qualificar e atender algo em política de sustentabilidade, mas uma 
terceirizada, sim. (ENTREVISTADO 10) 
 

 
Quando solicitados que classificassem os fatores de decisão por ordem de prioridade, 

ambos consideraram que os fatores mais relevantes são aqueles relacionados à 

estratégia e a custos, e isso fica claro nas entrevistas quando falam de confiabilidade 

e geração de valor aos clientes. Mais uma vez os fatores externos de decisão são 

classificados como menos relevantes. 
 

Entrevistado 2 - Estratégia, custos, fatores internos e fatores externos. 

Entrevistado 10 - Estratégia, custos, fatores internos e fatores externos. 

 

4.2.4 Entrevistados da área de manufatura da empresa focal  

No quarto bloco de entrevistas conversamos com os profissionais da área de 

manufatura, indagando inicialmente se a logística possui papel estratégico na 
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empresa. O entrevistado 3 entende que a logística teria um papel estratégico se 

conseguisse apresentar sinergias com a área de operações, buscando novas 

tecnologias e inovações. Já o entrevistado 9 entende que a logística seria estratégica 

considerando simplesmente a sua função principal, ou seja, entregar os produtos aos 

clientes. Além, é claro, do volume de recursos financeiros e de pessoal empregados 

nessa área. 

Sobre a importância do outsourcing para a empresa, os entrevistados manifestaram 

pontos de vista diferentes. O entrevistado 3 entende que o outsourcing logístico pode 

otimizar custos e tornar a operação mais sustentável, no que tange ao meio ambiente, 

e ressalta que sustentabilidade se torna um fator importante, especificamente, por se 

tratar de transporte de produtos químicos. Ademais, poderia tornar os negócios mais 

modulares, isto é, podendo se adequar à demanda do cliente. Ele acrescenta que 

também estaria alinhado com a estratégia da empresa, pois, com a terceirização, 

poderiam atender novos negócios sem incrementar custos fixos e estruturas na 

organização.  

[...] Outsourcing na empresa tem sua importância, até pela necessidade 
de atender novos negócios sem incrementar custos fixos diretos e novas 
estruturas na organização, e a terceirização pode ajudar nisso. 
(ENTREVISTADO 3) 
 

 
Já o entrevistado 9 entende que a importância do outsourcing estaria em se transferir 

uma atividade para quem tem mais experiência, tecnologia adequada, pessoas 

qualificadas e melhores condições de execução dessas operações, com custo 

equivalente ou, até mesmo, menor. 

Também foi explorada a questão da remuneração dos operadores logísticos. Ambos 

os entrevistados concordam que deve haver uma parte fixa e outra variável, de acordo 

com os volumes. Concordam também com um tipo de contrato que preveja incentivos 

por bom desempenho ou penalidades por mau desempenho. O entrevistado 3 enfatiza 

que deve haver um cuidado para que esses incentivos estejam atrelados a pontos 

extras da prestação do serviço e não com a operação básica do operador logístico. 

O entrevistado 3 concorda que, não sendo a logística uma atividade core da empresa, 

isso pode influenciar na decisão do outsourcing. Se transportes e armazenagem não 



 66 

forem atividades principais da empresa, podem ser terceirizados. Ele acrescenta, 

novamente, que com o outsourcing a empresa conseguiu aumentar sua capilaridade 

e se aproximar dos clientes e portos, principalmente por trabalhar com vários itens 

importados. Já o entrevistado 9 entende que pode ser um fator de decisão, mas está 

muito relacionado ao tipo do negócio. Para aquelas empresas cujos produtos têm 

baixo valor agregado, talvez faça sentido manter a logística interna, mas se o negócio 

tem um produto de alto valor agregado e um negócio que consiga agregar serviços 

nessa cadeia, mesmo que a logística não seja realmente core da empresa, o 

outsourcing torna-se uma boa opção.  

Perguntados se os custos de uma logística própria constituem fator de influência na 

decisão, ambos entendem que sim, mas acrescentam que mais importante do que 

custos é o bom nível de serviço. Sobre a necessidade de investir em ativos, avaliam 

que melhor seria investir em áreas produtivas, ativos que possam gerar ganhos 

financeiros para a empresa. 

Quanto a outros fatores internos de decisão, como falta de flexibilidade em relação às 

atividades logísticas, custo de implementação do outsourcing logístico, tempo de 

entrega, conhecimentos específicos em processos logísticos, possibilidade de 

indicadores de sustentabilidade ou ambiente político-social e burocracia, os 

entrevistados julgam que não influenciam, ou que o grau de influência pode ser 

considerado baixo, conforme segue:  

 
[...] Não creio que o outsourcing possa melhorar nosso tempo de entrega. 
Creio que isso está muito mais relacionado com nossa produção e 
disponibilidade de produto. (ENTREVISTADO 3) 
 
[...] Possibilidade de indicadores de sustentabilidade, realmente não se 
aplica. Isso não seria um fator interno que levaria à terceirização. 
(ENTREVISTADO 9) 
 
 

Quanto à possibilidade de incentivos fiscais influenciarem na decisão, o entrevistado 

2 novamente considera que o fato das alíquotas do ICMS variarem entre os estados 

brasileiros confere influência a esse fator. Porém, para o entrevistado 9, não 

influencia. 
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Finalizando essas entrevistas, solicitou-se que hierarquizassem os fatores. 

Novamente, os fatores externos foram considerados menos relevantes, assomando-

se às demais entrevistas. Entre os fatores mais relevantes para o entrevistado 

brasileiro estaria estratégia, e para o entrevistado norte-americano, custos.  

 

Entrevistado 3 - Estratégia, fatores internos, custos e fatores externos. 

Entrevistado 9 - Custos, estratégia, fatores internos e fatores externos. 
 

4.2.5 Entrevistados dos operadores logísticos 

No bloco seguinte, foram entrevistados operadores logísticos do Brasil e dos Estados 

Unidos, que responderam sob a perspectiva do prestador de serviço. Algumas 

perguntas que constam no questionário não foram respondidas porque eram 

específicas da empresa focal da pesquisa. 

Iniciou-se falando sobre o papel estratégico da logística nas organizações. Ambos 

confirmaram que a logística tem, sim, papel estratégico. O entrevistado 6 comenta 

que, para aquelas empresas que possuem a logística no grau mais alto da estratégia, 

isso pode ser um fator para ganhar competitividade, tanto para empresas B2B 

(business to business) como para B2C (business to consumer). 

Quando falamos da importância do outsourcing para as empresas nos dois mercados, 

brasileiro e norte-americano, o entrevistado 6 comenta que há agregação de valor nas 

operações dos clientes, principalmente quando a escolha do parceiro logístico agrega 

algo importante ao serviço, como mão de obra qualificada, tecnologia e inovação. 

Outro ponto importante é que os operadores tenham economia de escala que permita 

regular as incertezas de mercado, eximindo a empresa de investir em ativos para 

atender operações de apoio, como transporte e armazenagem, e propiciando o foco 

em suas atividades core. Acrescenta-se a isso a concorrência: “Importante sempre 

analisar se eles fazem melhor do que nós e por quê. Será que o outsourcing é um 

diferencial nessa melhor performance?”, questiona o entrevistado 6. 

 
[...] Entendo que o outsourcing tem muita agregação de valor. Fazendo 
uma escolha correta do parceiro logístico, uma empresa antenada pode 
se beneficiar de inovação e tecnologia de uma forma rápida e intensa, 
conforme o mundo exige. (ENTREVISTADO 6) 
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Já para o entrevistado 12, o outsourcing se faz importante considerando-se os vários 

tipos de serviços que os operadores logísticos podem disponibilizar aos clientes, 

desde a terceirização da frota e da armazenagem, até um sistema de monitoramento 

das entregas e um processo de cobrança de fretes. Além da possibilidade de redução 

de custos, melhora também o prazo de entrega e, para empresas globais, seria uma 

forma de padronização de processos. Entretanto, para isso, é preciso escolher 

operadores logísticos que também operem globalmente e consigam absorver todos 

os tipos de serviços que a empresa possa ofertar. O entrevistado alerta que o 

outsourcing não resolve possíveis problemas de fluxos de processos da empresa, e 

que o processo deve ser realizado conjuntamente com o operador logístico. 

Os dois entrevistados concordam que as empresas optam pelo outsourcing pelo fato 

de a logística não ser uma de suas atividades core. Mesmo assim, o entrevistado 6 

acrescenta que durante a greve dos caminhoneiros, em 2018, algumas empresas 

pensaram em desistir do outsourcing e voltar a administrar suas operações 

internamente. Porém, ao perceberem a complexidade da operação logística e 

ausência de qualquer alinhamento dessa tarefa com a estratégia da empresa, 

voltaram atrás. Finalizando, ele relata que há empresas cujas operações se dão 

totalmente in-house, mas que são empresas que necessitam de grandes espaços, 

possuem economia de escala e o nível de serviço é fator importante como valor. Ele 

exemplificou com os casos do Carrefour, Mercado Livre, Magazine Luiza e Casas 

Bahia. 

Acerca da forma de remuneração, os dois operadores logísticos confirmam que a 

forma mais comum praticada no mercado é feita tendo uma parte fixa e outra variável. 

Ele explica que quando um cliente apresenta requisitos muito específicos que 

demandam um investimento muito grande no começo da operação, imprescindível 

para atendê-lo, pode ser acordado um pagamento extra até que o investimento do 

operador seja amortizado. 

Também foi indagado aos entrevistados dos operadores logísticos se, no 

entendimento deles, fatores externos podem impactar na decisão do outsourcing. A 

respeito de riscos trabalhistas, eles creem que pode ser um fator de decisão. O 

entrevistado 6 recorda que, sendo o outsourcing uma atividade muito intensa no que 

se refere a pessoas, com a terceirização o contratante se beneficia ao transferir esse 
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passivo para o operador logístico. Mesmo no Brasil, onde a empresa contratante é 

considerada responsável solidária, há formas de se fazer uma gestão de contratos 

que mitigue esse problema.  

Os entrevistados apontaram como fatores que não impactariam na decisão a 

infraestrutura logística, a possibilidade de acesso a incentivos fiscais e as políticas de 

sustentabilidade no país da empresa foco. 

Quando falamos do ambiente político-social, o operador logístico norte-americano 

afirma que este não seria um fator de decisão. Já para o entrevistado brasileiro, sim, 

argumentando que esse fator se vincula a incertezas e o outsourcing consegue 

absorver as variáveis. A empresa disporia de flexibilidade para aumentar ou diminuir 

seus recursos logísticos de acordo com a demanda, e ele ainda menciona a burocracia 

como um fator de decisão importante a se acrescentar. No Brasil, diferente dos 

Estados Unidos, há muitos requisitos legais que precisam ser cumpridos e 

controlados, e o operador logístico pode integrar esse serviço burocrático em um 

pacote para o cliente, contribuindo, novamente, com redução de custos, diminuição 

de pessoas e conhecimento do assunto.  

 
[...] Ambiente político-social pode ser, sim, um fator de decisão. Isso está 
relacionado diretamente à incerteza, e se tem incerteza, é melhor colocar 
a operação logística no custo variável, porque se colocar no fixo, você 
pode se machucar. (ENTREVISTADO 6) 
 
 

Como os entrevistados concordam que há um risco estratégico para as empresas no 

processo de outsourcing, foi perguntado quais fatores os clientes normalmente 

analisam no processo decisório, buscando até mesmo mitigar esse risco. Eles creem 

que custo é um fator importante, mas não só. O entrevistado 6 explica que os clientes 

procuram maior redução de custos quando se trata de uma cadeia com produtos de 

baixo valor agregado. Já quando falamos de cadeias com produtos de maior valor 

agregado, são averiguados maior número de fatores decisórios, como nível de serviço 

e capacidade de atendimento. Ele afirma ainda que há fatores qualitativos, como por 

exemplo, experiência dos operadores logísticos na atividade do cliente e imagem 

positiva do operador. Por isso ele classificou os fatores estratégicos como os mais 
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relevantes e, em segundo lugar, os fatores de custos. Também para ele, fatores 

externos seriam os menos relevantes. 

O entrevistado 12 observa que os fatores dependem de cada cliente e suas 

necessidades de negócios, mas, no final, o fator custo acaba sendo o mais relevante, 

mesmo concordando que há outros fatores importantes que afetam um bom projeto 

de outsourcing e que os clientes não costumam levar em conta na decisão. 

Entrevistado 6 - Estratégia, custos, fatores internos e fatores externos. 

Entrevistado 12 - Custos, fatores internos, fatores externos e estratégia. 

 
[...] Sobre os fatores de decisão, isso seria específico do cliente ou 
consumidor, mas alguns olham apenas para o final, não querem saber 
como chegaram àquele número. Geralmente termina mal porque outras 
coisas são ignoradas ou não recebem a atenção necessária enquanto se 
está fazendo um projeto de outsourcing, então eu diria que normalmente 
se quer um bom equilíbrio. Claro que economia sempre compõe uma parte 
dos critérios, mas se isso é a única coisa... (ENTREVISTADO 12). 
 

 

4.2.6 Entrevistados de empresas químicas de mercado 

No último bloco de perguntas foram entrevistados profissionais da área de SCM de 

empresas químicas nos dois países e, assim como nas demais entrevistas, iniciou-se 

abordando o papel estratégico da logística. O entrevistado 4 confirma esse papel 

estratégico que, em sua empresa, acumula a função de pós-venda devido ao prazo 

de entrega de até 40 dias. Com isso, especificamente nessa empresa, determinou-se 

que a logística deve monitorar as entregas e o cumprimento dos prazos. Para o 

entrevistado 13, a logística desempenha papel relevante na fidelização e retenção de 

seus clientes, sendo a responsável por realizar a entrega na quantidade correta, na 

data exata e com o menor custo.  

O entrevistado 4 afirma que a importância do outsourcing está mais relacionada com 

questões financeiras e que é recorrente a discussão acerca da melhor opção, 

terceirizar ou manter os custos internos. Ele confirma que quando a empresa já detém 

ativos, experiência e pessoal qualificado, então manter essa despesa internamente 

seria o recomendado. Em contraponto, se não houver esses recursos e os custos 

forem menores, terceirizar se torna uma boa opção. O entrevistado 13 julga que o 
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outsourcing completa os serviços que não são core da empresa, e que a decisão pela 

terceirização deve se dar junto com um operador logístico que detenha grau de 

eficácia e eficiência condizentes com as expectativas, além de baixos custos. Ele 

completa afirmando que essa decisão precisa estar alinhada com e estratégia da 

empresa, e cita o caso da própria empresa onde trabalha como exemplo: a agilidade 

figura como parte da estratégia da empresa, portanto, indicadores como aceitação de 

carga (load acceptance), retirada no cliente (customer pick up) e tempo de entrega 

(on time delivery) são os mais considerados ao contratar os operadores logísticos. 

 
[...] Consta na estratégia da minha empresa ser ágil, e sempre que 
contratávamos serviços logísticos, a agilidade tinha que ser um preceito 
apoiador da estratégia global da empresa. (ENTREVISTADO 13) 
 
 

Os dois entrevistados concordam que o risco envolvido em uma terceirização deve 

ser um fator de decisão. O entrevistado 4 explica que, uma vez terceirizado, o 

processo de internalização acaba sendo mais difícil. O entrevistado 13 afirma que há 

um risco e, por isso, estudos e análises devem ser realizados antes da decisão. Ele 

acrescenta que indicadores de mercado podem ser usados também durante a decisão 

e, como exemplo, citou o indicador de taxa de embarque por caminhão (load to truck 

ratio), muito aplicado nos Estados Unidos. Esse indicador assinala a relação entre o 

número de embarques e o número de caminhões disponíveis. O entrevistado explica 

que se o indicador ficar maior que três, isto é, havendo mais que três embarques para 

um caminhão disponível, torna-se um fator de atenção. Ele conclui que, nesse caso, 

o melhor seria permanecer com o serviço in-house e evitar problemas. Além disso, 

também sugere que os processos logísticos sejam padronizados ao máximo antes da 

terceirização para aumentar a taxa de sucesso. 

Falando sobre o sistema de remuneração dos operadores logísticos, ambos 

confirmam que praticam a remuneração com uma parte fixa e outra variável. Com o 

entrevistado 13, explorou-se a questão de incluir uma cláusula de incentivo por 

performance nos contratos de prestação de serviço dos operadores. Ele afirma que 

isso já é uma prática em sua empresa, mas que, conforme recomenda a associação 

de SCM dos Estados Unidos, essas metas devem ser definidas juntamente com os 

prestadores logísticos.  
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Quando falamos de fatores de decisão internos, os entrevistados concordam que o 

não comprometimento de ativos, a falta de flexibilidade nos processos logísticos, a 

falta de economia de escala, o tempo de entrega, o custo de implementação do 

outsourcing, a possibilidade de acesso a tecnologias e inovação, a falta de 

conhecimento específico e a possibilidade de adoção de indicadores de 

sustentabilidade influenciam na decisão de outsourcing. O entrevistado 13 acrescenta 

que, não somente o acesso a indicadores de sustentabilidade, como também algumas 

certificações que os operadores logísticos tenham, podem influenciar na decisão do 

outsourcing. Ele lembra que, nos Estados Unidos, a ICCA – International Council of 

Chemical Associations (Conselho Internacional das Associações da Indústria 

Química) emite uma certificação denominada Responsible Care (em tradução livre, 

Atuação Responsável, uma iniciativa voluntária global desenvolvida de forma 

autônoma pela indústria química para a indústria química), que proporciona aos 

operadores logísticos certificados um diferencial competitivo percebido por seus 

clientes. Comenta, ainda, que ele até consegue desenvolver competências 

internamente, mas quando se trata de tecnologias, prefere contratar, já que tecnologia 

não é core da empresa e o operador logístico é capaz de apresentar um custo menor. 

 
[...] Tecnologia fica difícil desenvolver internamente, é bastante trabalhoso 
e, dependendo, é mais fácil comprar pronto. Por exemplo, a parte de 
Tecnologia da Informação, o TMS, o tracking, você não vai desenvolver 
isso internamente, além de ser mais caro. (ENTREVISTADO 13) 
 
 

Já quanto aos fatores externos, os entrevistados entendem que riscos trabalhistas em 

seus países, políticas de sustentabilidade, ambiente político-social e burocracia não 

influenciam na decisão de outsourcing. 

Para o entrevistado 13, falta de infraestrutura logística no país é um fator que pode 

influenciar. O entrevistado 4 acrescenta que esse fator pode ser relevante para o setor 

de agronegócios no Brasil, explicando que, normalmente, os clientes desse segmento 

estão localizados em regiões mais remotas, de acesso viário precário. Sendo assim, 

nesse caso, ele considera melhor terceirizar. 

Para o entrevistado 13, incentivos fiscais não são fator de decisão, mas para o 

entrevistado 4, sim. Este último comenta que tem filais nos maiores portos brasileiros 
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porque atua em todo território nacional e, com isso, ganha capilaridade e faz uso dos 

diferentes incentivos fiscais que os estados oferecem.  

Concernente aos fatores de decisão, mais uma vez, os fatores externos não são 

considerados tão relevantes na visão das empresas entrevistadas. Em contrapartida, 

estratégia e fatores internos são até mais relevantes que custos. 

Entrevistado 4 - Fatores internos, estratégia, custos e fatores externos. 

Entrevistado 13 - Estratégia, custos, fatores internos e fatores externos. 

 

4.3 Análise de dados Entre Casos (Cross Cases) 

Nessa terceira fase, utilizando-se análise Entre Casos (Cross Cases), bem como o 

sumário das transcrições das entrevistas, procurou-se identificar similaridades, 

principais diferenças, padrões ou comportamentos entre os profissionais de cada área 

e de cada país, relacionados aos mesmos fatores de decisão. Os padrões mais 

recorrentes observados nas fontes de dados também foram comparados com as 

informações extraídas da literatura. Essas comparações possibilitam validar o modelo 

para uma contribuição prática deste estudo e para sugerir melhorias ou 

recomendações. 

Assim como na segunda parte da análise de dados, foram investigados os principais 

fatores de decisão relacionados à literatura e às opiniões dos entrevistados, 

subdivididos em: (i) Estratégia, (ii) Custos, (iii) Fatores internos e (iv) Fatores externos. 

4.3.1 Estratégia 

Esse tema investiga a importância da logística na estratégia da empresa, bem como 

do outsourcing. A literatura aponta que SCM, e por consequência, a logística, deve se 

alinhar com a estratégia de competitividade da empresa, visando ganho de eficiência 

e redução de custos (CHOPRA; MEINDL, 2006). A literatura também assinala que a 

logística é responsável pela diferenciação e otimização dos processos empresariais 

e, por isso, tem papel relevante nos negócios das empresas (BANDEIRA, 2009).   

Todos os entrevistados concordam que a logística tem um papel estratégico para a 

empresa, somente diferenciando um pouco as respostas de acordo com a área de 

atuação do profissional entrevistado. Vale ressaltar que esse fator de decisão, na 
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pesquisa com escala Likert, foi o que teve maior relevância, e a maioria dos 

entrevistados concorda que é um fator que influencia ou influencia muito. 

Para os profissionais de SCM, a logística tem função mais estratégica no 

gerenciamento de gastos e controle de custos, e isso pode ajudar a empresa a ser 

mais competitiva em relação a custos. Já a importância do outsourcing se relaciona 

com garantia do nível de serviço, redução de pessoas, não comprometimento de 

ativos e melhoria nos indicadores operacionais. Para o SCM nos Estados Unidos, os 

operadores logísticos desempenham função de controle e pagamento de fretes 

logísticos, assumindo função financeira e melhorando o fluxo de caixa da empresa. 

Para os profissionais de finanças, a logística tem um papel estratégico porque pode 

proporcionar vantagem competitiva. Tem a responsabilidade de entregar o produto, 

com qualidade, no prazo e com a correta alocação de gastos logísticos. Já o 

outsourcing tem importância no que se refere à liquidez da empresa, refinando e 

dispensando o empenho de recursos financeiros onde não é necessário, e 

melhorando a capilaridade da empresa para elevar o nível de atendimento aos 

clientes. No Brasil, o outsourcing ainda abrange importância fiscal, uma vez que pode 

ser usado para recuperar créditos de impostos, como no caso do ICMS de empresas 

subsidiárias. 

No entendimento dos profissionais da área comercial, a logística tem um papel 

estratégico para empresas, sobretudo, para garantir nível de serviço. A principal 

incumbência da logística está associada à entrega do produto na hora e na quantidade 

certas, especialmente ao observarmos o momento atual, em que é cada vez mais 

comum que os clientes trabalhem com inventários reduzidos, tornando a 

confiabilidade de entrega essencial, podendo fazer toda a diferença. Eles concordam 

que o outsourcing apresenta relevância para garantir o nível de serviço desejável, 

como já colocado, mas ponderam que nem tudo pode ser terceirizado, como 

atividades estratégicas, que devem permanecer in-house. Por último, todo o processo 

de terceirização não deve se basear somente em custos, não pode impactar a 

proposta de preço ao cliente e a perspectiva do cliente precisa ser sempre 

considerada nas decisões.  
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O setor de manufatura concorda com as outras áreas quanto à importância estratégica 

da logística, principalmente se houver sinergia com outras operações e com a 

possibilidade de incorporar novas tecnologias. Outro ponto que reafirma a função 

estratégica da logística reside no fato desta ser uma área que envolve uma parcela 

substancial do orçamento da empresa, logo, deve ser cuidada e gerenciada de forma 

eficiente. Com isso, o outsourcing torna-se igualmente importante, porque pode-se 

transferir todo esse custo financeiro para operadores logísticos, os quais, no 

entendimento dos entrevistados, são mais especializados, podem oferecer menores 

custos e operar de forma mais sustentável, no que tange ao aspecto ambiental. 

 

Como não poderia deixar de ser, os operadores logísticos também concordam quanto 

à importância estratégica da logística, bem como com a contratação de um bom 

operador logístico, o qual pode trazer economia para a empresa e ainda oferecer alto 

nível de serviço e padronização de processos, configurando-se como um gerador de 

valor para a cadeia e contribuindo para a competitividade da empresa. Tanto o 

operador brasileiro quanto o norte-americano consideram saudável que as empresas 

com processos mais complexos contem com vários operadores logísticos a fim de 

mitigar o risco de concentrarem todas as operações sob a responsabilidade de um 

único agente. 

 

Completando essa discussão, temos o entendimento dos executivos das empresas 

químicas, localizadas no Brasil e nos Estados Unidos, sobre o papel estratégico da 

logística em tais empresas. Eles concordam haver esse papel, até porque a logística 

começa a atuar como pós-venda, garantindo a entrega dentro dos termos do pedido 

e, assim, contribuindo para a possível fidelização desse cliente. Eles consideram o 

outsourcing importante porque complementa serviços que não são core da empresa, 

realizando atividades com as quais a empresa não teria condições de arcar, e ainda, 

com mais eficácia e eficiência, menores custos e mais alto nível de serviço. Entretanto, 

assim como a literatura, eles apontam para o risco estratégico na decisão do 

outsourcing de se imputar uma dependência quanto ao operador que pode ser difícil 

de reverter. Quando uma empresa avança em direção ao outsourcing, optando pelo 

3PL, ela tem em vista uma parceria estratégica a longo prazo, delegando ao operador, 

não somente as operações logísticas, mas também outras fases do processo, 

assumindo certos riscos e capturando alguns benefícios, ambos considerados mais 
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estratégicos (CARVALHO; ENCANTADO, 2006), (ARROYO et al., 2006) e (GULLEY; 

RASHEED, 2000). 

 

Sobre a remuneração dos operadores logísticos, há uma concordância entre os 

entrevistados de que a melhor maneira seria pagar uma parte fixa, visando garantir os 

custos fixos, como pessoal e aluguel, e uma parte variável, de acordo com a demanda 

da operação. Mesmo não sendo uma prática nas empresas onde trabalham, nos dois 

países, ambos concordam que o contrato deva incluir cláusulas de recompensas e de 

penalidades de acordo com o desempenho do operador logístico. Eles entendem que 

deve haver um acordo preestabelecido quanto ao nível de serviço e um acordo entre 

a contratante e o operador logístico contemplando indicadores bem definidos para 

garantir o cumprimento das metas de desempenho, ampliando o foco para aspectos 

que não somente os relativos à economia. 

 

Como discussão final, a literatura sugere que, devido a mudanças nos ambientes de 

negócios das empresas, SCM é sempre desafiado a buscar novas estratégias e o 

outsourcing poder ser uma opção, mas sempre explorando o potencial de geração de 

valor, mitigando riscos e incertezas, adquirindo mais flexibilidade e aumentando a 

rentabilidade, sem jamais negligenciar as expectativas dos clientes (TESCARI; 

MIGUEL, 2017) (WEE et al., 2010).  

Outro ponto unânime entre os entrevistados é que SCM deve ser a área responsável 

por recomendar o outsourcing à empresa, alegando que SCM é responsável por 

monitorar o nível de serviço, gerenciar custos, identificar onde estão os potenciais 

nichos para a melhoria de processos, além de deter o conhecimento de toda a parte 

operacional. Mas alguns também concordam que essa proposta pode vir da área de 

finanças quando a questão for simplesmente relativa a custos ou redução de ativos. 

4.3.2 Custos 

Falando de outsourcing, o fator custo é um dos mais importantes e sempre o mais 

citado na literatura. A redução de custos é apontada de várias formas: desde a 

redução de custo da transação, como a redução através de mão de obra e também a 

do não comprometimento de ativos já existentes, ou mesmo a dispensa de 

investimentos em ativos (MONDARES et al., 2015), (MONAHAN; BOSSCHE; 
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TAMAYO, 2010), (KROES; GHOSH, 2010), (YUAN et al., 2020), (BAKI; AR, 2009) e 

(STOJANIC; AAS, 2015). 

Isso se reflete nas entrevistas nos dois países. SCM entende que custos seria o 

primeiro fator de decisão a ser considerado para uma terceirização. Não sendo 

atendido esse quesito, a depender do caso, nem seria interessante seguir com a 

proposta. Eles ressaltam que, mesmo havendo redução de custos no início da 

implementação, um acompanhamento constante se faz necessário, pois, muitas 

vezes, no segundo ou no terceiro ano de vigência do contrato, os custos podem voltar 

a subir para compensar um mau desempenho do operador logístico. Compartilharam 

dessa mesma opinião os entrevistados da área comercial, da manufatura, os 

operadores logísticos e os executivos das empresas químicas. Acrescentaram que, 

apesar da importância desse fator, não pode haver prejuízo do nível de serviço. Outro 

ponto importante citado pelos entrevistados dos operadores logísticos está 

relacionado ao valor agregado do produto. Em se tratando de um produto de 

commodity, o custo é mais relevante quanto ao nível de serviço, mas quando falamos 

em produtos de maior valor agregado, a importância do nível de serviço ultrapassa a 

do custo. Nesse caso, sugere-se que a empresa opte pelo 4PL. 

Para os entrevistados da área de finanças, além da redução do custo de transação, 

percebido logo que se implementa o outsourcing, é importante também capturar a 

redução de custos que há no dia a dia da operação, uma vez que, segundo eles 

entendem, quando se faz uma terceirização, a contratante se exime da 

responsabilidade sobre custos secundários, como custo de modernização, 

atualizações tecnológicas e custos para atender requisitos legais. 

4.3.3 Fatores internos de decisão 

Depois dos fatores de decisão relacionados a estratégia e custos, são pautados aqui 

quais seriam as influências dos fatores internos da empresa na decisão de outsourcing 

logístico. Diferente dos fatores externos, vários autores abordam os fatores internos, 

tanto de forma positiva, quanto negativa. 

Esses fatores de decisão também podem variar ou apresentar grau de relevância 

maior ou menor dependendo da região ou país, até por causa dos próprios processos, 

que não são uniformes e podem variar ou apresentar padrões distintos no processo 
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de outsourcing devido a particularidades de mercado, perfil dos profissionais, 

infraestrutura logística, procedimentos legais e informais. Com isso, identificamos que 

há diferenças, ou alguma similaridade, entre os fatores que influenciam a decisão de 

outsourcing, considerando as colocações dos entrevistados do Brasil e dos Estados 

Unidos (BANDEIRA, 2009).  

 

Dentre os fatores internos de decisão, ficou clara a identificação daqueles que 

convergiram quanto à relevância, e entre os demais que não tiveram concordância 

junto aos entrevistados dos dois países. 

 

O fato de as atividades de serviços logísticos não serem foco da empresa foi um dos 

fatores de decisão de outsourcing com maior convergência (MONAHAN; BOSSCHE; 

TAMAYO, 2010), (DOLGUI e PROTH, 2013) e (STOJANIC; AAS, 2015). Quase a 

totalidade dos entrevistados concorda que o foco da empresa seria desenvolvimento, 

produção e comercialização de produtos químicos, logo, não faria sentido o 

investimento em uma atividade considerada de suporte, como a logística. 

 

O investimento em ativos de logística foi um fator de decisão unânime entre os 

entrevistados dos dois países. Considerado um fator diretamente ligado ao contexto 

da logística, sem ser uma atividade core e não tendo economia de escala, por 

consequência, o investimento em ativos mobilizados não se justifica (STOJANIC; 

AAS, 2015). Os entrevistados entendem que os recursos financeiros devem ser 

destinados às atividades que podem gerar melhor retorno financeiro para a empresa, 

como compra de equipamentos e ampliação de áreas produtivas (MONAHAN; 

BOSSCHE; TAMAYO, 2010), (KROES; GHOSH, 2010) e (YUAN et al., 2020).  

 

Quando falamos em ativos não físicos, como por exemplo o conhecimento e a 

experiência das pessoas, os entrevistados do Brasil entendem que pode ser um fator 

de decisão, em contraponto com os profissionais dos Estados Unidos, que entendem 

que uma empresa já conta com esse conhecimento internamente, mas, caso 

contrário, seria uma competência a ser desenvolvida. 

  

Outro fator de decisão que os entrevistados consideram relevante, nos dois países, é 

o fato de que, quando se terceiriza, ocorre um ganho de flexibilidade para atender às 
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necessidades dos clientes, aumentando a capilaridade logística e, com isso, a 

empresa se aproxima de seus clientes. Eles consideram que a logística pode ser mais 

customizada, ajustando-se conforme a demanda, principalmente em mercados mais 

vulneráveis. Como resultado, há uma percepção de melhora no lead time e no nível 

de serviço ao cliente (STOJANIC; AAS, 2015), (BAKI; AR, 2009), (YANG; ZHAO, 

2016) e (BHATNAGAR et al., 1999). 

 

Como esse mercado está cada vez mais competitivo e as empresas tentam aumentar 

sua eficiência, os entrevistados concordam que o acesso a novas tecnologias e a 

inovações pode ser um fator relevante para a decisão de outsourcing (VAN DE VALK, 

2008) e (YANG; ZHAO, 2016). Sistemas de tracking (rastreamento) de transporte, 

controle de inventários, monitoramento de inventários em clientes e armazéns 

automatizados são inovações oferecidas crescentemente pelos operadores logísticos, 

além de poderem oferecer inovações customizadas, dependendo da necessidade do 

cliente.  

 

Ainda durante as entrevistas, identificou-se fatores de decisão internos que não foram 

encontrados na literatura. O entrevistado de finanças dos Estados Unidos, apontou a 

falta de padronização como um fator de decisão, isto é, quanto menos processos 

definidos na empresa, mais difícil seria uma terceirização ou, até mesmo, 

possibilitando uma implementação, porém com maior custo. Isso porque o operador 

logístico teria que ajustar seus processos ou, até mesmo, replicar os processos dos 

clientes para se adequar a essas particularidades. 

 

Além da falta de padronização, outros fatores foram apontados na entrevista e não 

identificados na literatura. O primeiro estaria relacionado ao valor agregado do produto 

e o segundo seria o poder de compra. Para esse segundo fator de decisão, os 

entrevistados acrescentam que pode ser positivamente afetado se houver volume de 

escala e centralização dos serviços. 

 

A seguir apresenta-se um quadro com as principais diferenças quanto aos fatores 

internos de decisão entre os dois países, considerando a pesquisa qualitativa e as 

entrevistas qualitativas. 
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Quadro 9 – Comparativo de fatores internos de decisão no Brasil e nos Estados Unidos 

Avaliação dos fatores na  
decisão de outsourcing Brasil Estados Unidos 

Falta de flexibilidade Influencia 

Geração de valor (diferencial competitivo) Influencia muito 

Não comprometimento de ativos Influencia 

Alto custo de armazenagem Influencia muito Influencia 

Incerteza de mercado Influencia 

Experiência dos operadores logísticos Influencia muito Influencia 

Perda de controle dos processos Influência neutra 

Risco de perda quanto à imagem Influencia 

Atividade core Influencia 

Risco de dependência quanto ao operador logístico Influencia 

Imagem positiva dos operadores logísticos Influencia muito Influencia 

Alto risco operacional Influencia 

Apoio da alta administração Influencia 

Mau desempenho dos processos logísticos Influencia 

Acesso a tecnologias e inovação Influencia 

Acesso a pessoas qualificadas Influencia Não Influencia 

Ambiente de sucesso de empresas concorrentes Influencia 

Alto custo de governança de contratos Influencia Influencia pouco 

Falta de padronização Influencia Não Influencia 

Valor agregado do produto Influencia 

Poder de compra Influencia 
Fonte: Elaboração própria 
 

4.3.4 Fatores externos de decisão 

Os fatores externos foram adicionados ao modelo de decisão como uma segunda 

dimensão, até porque foram comparadas duas filiais localizadas em dois países com 

realidades bem diferentes. 

A literatura aponta que aqueles que podem ter alguma influência seriam os fatores 

estruturais e os sistêmicos. Os fatores estruturais não são controlados pela empresa, 

mas estão em sua zona de influência e caracterizam o ambiente competitivo 

enfrentado por ela. Já os sistêmicos são as externalidades para a empresa produtiva 

ou os que impactam diretamente na competitividade internacional (VIEIRA, 2020). 

Considerando esses fatores, no modelo desenvolvido neste trabalho foram testados 
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os seguintes aspectos: riscos trabalhistas, infraestrutura logística, incentivos fiscais e 

ambiente político-social.  

O Relatório de Competitividade do Fórum Econômico Mundial de 2019 também foi 

usado como referencial teórico, pois mostra as diferenças entre os dois países, 

principalmente nos aspectos que podem influenciar os fatores de decisão, como por 

exemplo dinamismo de negócios, qualificação de mão de obra, dinamismo no sistema 

financeiro e infraestrutura logística. 

E por último, mas não menos importante, aparece o fator das políticas de 

sustentabilidade, havendo pressão por parte dos clientes para que os operadores 

logísticos se adequem a elas, sem deixar de citar as regulamentações e os requisitos 

legais de cada país (CHU et al., 2020). 

Mesmo com esse aparente destaque, os entrevistados consideram os fatores 

externos menos relevantes quando comparados aos internos. Entretanto, ao 

comparar esses fatores entre os dois países, os entrevistados brasileiros conferem 

um pouco mais de relevância a eles.   

Para os entrevistados dos Estados Unidos, os fatores externos não influenciam ou 

influenciam pouco na decisão de outsourcing. Temas como riscos trabalhistas e 

infraestruturas voltadas para a logística nem sequer são fatores mapeados, uma vez 

que os Estados Unidos são o segundo país mais competitivo, de acordo com o 

Relatório de Competitividade do Fórum Econômico Mundial de 2019. O relatório 

aponta o país como um dos melhores em infraestruturas logísticas do mundo, 

juntamente com Alemanha, França, Inglaterra e China.  

É recorrente o tópico sobre riscos trabalhistas e os entrevistados concordam que o 

outsourcing seria uma forma de transferir tais riscos para o operador logístico. Esse 

fator também é apontado no referido relatório, no qual o Brasil aparece na 67ª posição 

do ranking, considerando dinamismo em realizar negócios. Atrelado a isso está o 

aspecto de flexibilização e a dificuldade em contratar e demitir força de trabalho. Sobre 

riscos trabalhistas, os Estados Unidos não têm tantas leis trabalhistas protecionistas 

e, por lá, esse fator é considerado inerente ao outsourcing. 
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Os entrevistados do Brasil entendem que os fatores externos podem ser um pouco 

mais relevantes do que os entrevistados dos Estados Unidos. Dentre os de maior 

relevância figuram infraestrutura logística, seguida por políticas de sustentabilidade, e 

então, incentivos fiscais, riscos trabalhistas e ambiente político-social, 

respectivamente. 

Sobre infraestrutura, os entrevistados entendem que este fator de decisão pode ser 

relevante no Brasil. Isso é confirmado pelo Relatório de Competitividade do Fórum 

Econômico Mundial de 2019, no qual um dos fatores mensurados é a questão da 

infraestrutura logística. No relatório, o Brasil aparece em 71º no ranking dos países 

em relação à competitividade, e em 8º quando falamos de América Latina e Caribe.  

Somando-se ao fator da infraestrutura, aparecem como relevantes as políticas de 

sustentabilidade, incentivos fiscais e riscos trabalhistas. Política de sustentabilidade é 

um tópico cada vez mais pertinente, apesar de ser ainda novo para as empresas de 

serviços logísticos, mas há forte pressão por parte dos clientes para que as inovações 

em sustentabilidade aconteçam (CHU et al., 2020). 

Incentivos fiscais podem ser relevantes e terem certo grau de influência ao se 

considerar as diferenciações de política de ICMS entre os estados brasileiros, situação 

que pode gerar diferencial competitivo, pois pode diminuir o custo da transação, 

principalmente quando falamos de importações. 

Sobre  ambiente político-social, os entrevistados entendem que esse fator tende a ser 

transparente nos ambientes de negócios das empresas e que pode não influenciar na 

decisão de outsourcing. 

E por fim, assim como aconteceu no caso dos fatores internos, houve um fator externo 

apontado nas entrevistas que não se encontra na literatura, a burocracia. Tanto os 

entrevistados do Brasil, quanto dos Estados Unidos entendem que a burocracia é um 

fator extremante relevante para países em desenvolvimento e exemplificaram citando 

as várias licenças requeridas, documentos trabalhistas e, no caso do Brasil, os 

requisitos fiscais, que acabam sendo de grande relevância. 
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A seguir encontra-se um quadro que relaciona as principais diferenças dos fatores 

externos de decisão entre os dois países, considerando a pesquisa qualitativa e as 

entrevistas qualitativas. 

 
Quadro 10 – Comparativo de fatores externos de decisão no Brasil e nos Estados Unidos 

Avaliação dos fatores na  
decisão de outsourcing Brasil Estados Unidos 

Riscos trabalhistas Influencia Não influencia 

Infraestrutura logística Influencia Não influencia 

Incentivos fiscais Influencia Não influencia 

Políticas de sustentabilidade Influência neutra 

Ambiente político social Não influencia 

Burocracia Influencia 
Fonte: Elaboração própria 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para melhor compreensão do processo decisório da contratação do outsourcing de 

serviços logísticos sob o enfoque da empresa contratante, este trabalho aplicado 

levantou a seguinte questão de pesquisa: Como os fatores externos e internos 

influenciam na implementação de outsourcing de serviços logísticos no Brasil e nos 

Estados Unidos? A questão se justifica pelo grande número de casos malsucedidos 

de outsourcing logístico e pela dificuldade observada pelos gestores de Supply Chain 

em identificar os fatores que podem auxiliar a estruturar um modelo de decisão para 

atender às necessidades da empresa foco, considerando os fatores de maior 

relevância de cada país ou região onde se deseja contratar um operador logístico.  
 

Este trabalho identificou que uma correta decisão quanto à contratação do outsourcing 

pode ser crucial para a vida da empresa, evitando possível elevação dos custos 

logísticos e falhas no processo, o que pode afetar a qualidade e o desempenho, além 

da competitividade e, até mesmo, a imagem organizacional da empresa. Identificou-

se, ainda, que essa decisão depende de muitos fatores – internos e externos, de 

caráter quantitativo e qualitativo – interdependentes entre si.  

Além dos fatores internos e externos, há também o aspecto da escolha de um 

operador logístico adequado às necessidades da empresa, escolha relacionada aos 

benefícios e riscos, e mais importante ainda, à definição clara e objetiva do nível de 

serviço que se espera do prestador. O nível de serviço está diretamente relacionado 

ao custo do contrato, pois quanto maiores as exigências e o padrão de qualidade, 

maior será o custo. 

Visando contribuir para a solução desse problema, delimitou-se o estudo e definiu-se 

como objetivo principal o desenvolvimento de um modelo de tomada de decisão 

representado pelos principais fatores de decisão, internos e externos, que influenciam 

na implementação de outsourcing de serviços logísticos no Brasil e nos Estados 

Unidos. Assim, é necessária a concretização dos seguintes objetivos intermediários:  
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1. detalhar as principais tipologias de outsourcing, mapeando os principais fatores 

externos e internos que podem influenciar a tomada de decisão de uma 

implementação do outsourcing; 

2. elaborar, de forma teórica, um modelo analítico de tomada de decisão, 

considerando os fatores internos e externos identificados na literatura prévia;  

3. testar o modelo junto a um grupo pré-selecionado de profissionais das áreas de 

SCM, vendas, finanças e manufatura da empresa foco em dois ambientes 

institucionais diferentes, Brasil e Estados Unidos;  

4. propor a aplicabilidade do modelo em outras empresas, inclusive, de outros 

segmentos, bem como elaborar recomendações e sugerir futuros estudos sobre o 

tema. 

O objetivo principal foi atingido utilizando-se o método de pesquisa qualitativo-

descritivo, com a realização de um estudo de caso múltiplo, entrevistando 9 

profissionais de áreas distintas de duas filiais em países diferentes, objetivando a 

confirmação do modelo de tomada de decisão proposto com base na literatura. Além 

dos profissionais da empresa foco, ainda foi possível entrevistar mais dois operadores 

logísticos e dois executivos de Supply Chain, tanto no Brasil, quanto nos Estados 

Unidos. 

O modelo de tomada de decisão pode ser utilizado pelos gestores de Supply Chain 

para estruturar o processo decisório do outsourcing de serviços logísticos. Nesse 

modelo há duas dimensões. Na primeira, estão os fatores internos de decisão da 

empresa contratante, que parecem exercer certa influência sobre os riscos e 

benefícios da contratação do outsourcing. Essa dimensão é composta por 17 itens, 

divididos entre os principais tipos de operadores logísticos, considerando a relevância 

de cada um deles. Na segunda dimensão apresentam-se os fatores externos que 

devem ser considerados numa contratação de outsourcing. Nesse caso, trata-se de 4 

itens, que seriam fatores relacionados com a realidade de cada país. 

Apesar deste trabalho ter sido desenvolvido para auxiliar na decisão de outsourcing 

de serviços logísticos segundo a perspectiva da empresa contratante, os resultados 

do trabalho também são relevantes para os operadores logísticos. A partir da análise 
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dos fatores e dos itens do modelo de tomada de decisão, eles podem entender como 

as empresas contratantes estruturam seu processo decisório e, com isso, procurar 

atender de forma aperfeiçoada as necessidades de seus clientes. 

Cabe destacar que, por este trabalho ter sido realizado nos contextos brasileiro e 

norte-americano, ele atende, em parte, a uma lacuna identificada na revisão de 

literatura que revela escassez de pesquisas sobre os fatores externos que podem 

influenciar na decisão do outsourcing.  Isso se mostra relevante porque, como não há 

uma prática global de outsourcing logístico, o local onde o outsourcing é negociado e 

suas características especificas influenciam o processo decisório.  

A seguir, discute-se as contribuições teóricas deste trabalho aplicado, bem como suas 

contribuições práticas e limitações, além de sugestões para novas pesquisas. 

5.1 Contribuições teóricas 

Foi realizada uma pesquisa na literatura para o desenvolvimento do modelo analítico 

de tomada de decisão sobre a contratação de outsourcing de serviços logísticos, onde 

foram exploradas as seguintes fontes: artigos, teses e dissertações de autores 

brasileiros e estrangeiros considerados referência nos assuntos abordados. Foram 

utilizados como fontes: Periódicos CAPES, Web of Science, EBSCO, Scholar Google, 

teses e dissertações da FGV e várias outras, conforme listadas nas referências. 

Identificou-se que os principais tópicos estudados sobre o outsourcing de serviços 

logísticos referem-se a: (i) benefícios esperados a partir do outsourcing; (ii) riscos 

relacionados ao outsourcing; (iii) tipos de operadores logísticos e (iv) os resultados do 

processo de outsourcing. Na literatura mais atual já há artigos que tratam de temas 

contemporâneos, como sustentabilidade, tecnologia, inovação e alguns sobre 

responsabilidade social, sendo este último, um tópico a ser incorporado e mais bem 

investigado em pesquisas futuras neste tema. 

A literatura mostrou escassez de trabalhos científicos que tratam dos fatores externos 

de decisão e foi preciso recorrer a relatórios de entidades como o Banco Mundial, a 

Confederação Nacional da Indústria e o Fórum Econômico Mundial. Sobre esses 

fatores, as entrevistas foram fonte importante de informações, principalmente 
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considerando que cada país apresenta condições sociopolíticas e de infraestrutura 

totalmente distintas. 

Sobre os fatores de decisão interna, há maior número de artigos sobre temas como 

custo, performance dos operadores logísticos, bem como abordando os operadores 

logísticos, como 3PL e 4PL. No caso de tipos logísticos in-house, híbridos e 5PL, 

mesmo não sendo muito estudados ainda, já se observa uma tendência de 

desenvolvimento de pesquisas nesse sentido. O que fica claro é que esses tipos de 

serviços logísticos sempre levarão em conta características e estratégias das 

empresas.  

Durante de processo de pesquisa identificou-se fatores de decisão internos e externos 

que não foram encontrados na literatura. Nos fatores externos incluiu-se a questão da 

burocracia no país em que a empresa está inserida. Já para fatores internos, juntam-

se ao modelo a padronização de processos, a questão do valor agregado do produto 

e poder de compra, que podem aumentar quando há volume de escala e centralização 

dos serviços. 

 

Com o objetivo de validar a relevância desses fatores, os resultados desta pesquisa 

foram apresentados durante um fórum de profissionais de Supply Chain, com a 

participação de mais de 50 profissionais da área. Logo após, foi realizada uma 

pesquisa interativa com os participantes, na qual foram convidados a responder se os 

fatores adicionados ao modelo – burocracia nos fatores externos, padronização de 

processos, valor agregado do produto e poder de compra dos operadores logísticos 

nos fatores internos – influenciam na decisão da contratação de outsourcing logístico. 

A maioria concorda que esses fatores podem influenciar na decisão, por isso 

considerou-se relevante incluí-los em uma revisão do modelo inicialmente proposto 

no capítulo 2. 
 

A figura 5, a seguir, segue o modelo de tomada de decisão do modelo logístico, 

levando em conta os aspectos apontados na literatura, os dados coletados e as 

análises conclusivas. Alguns fatores foram adicionados ao modelo em razão dos 

comentários emitidos pelos entrevistados e sua relevância para a questão.  
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Figura 5 – Modelo de tomada de decisão de serviço logístico revisado 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O modelo serve para guiar estudos futuros em variados setores e contextos, 

contribuindo, dessa forma, para a literatura da área de operações e Supply Chain.  

5.2 Contribuições práticas para este estudo 

Este trabalho não tem pretensão de esgotar a discussão sobre os fatores de decisão 

de outsourcing de serviços logísticos, mas, sim, contribuir para que os executivos de 

Supply Chain possam contar com um modelo decisório de partida e auxiliar na escolha 

do tipo de outsourcing mais adequado a cada caso, juntamente com as competências 

dos operadores logísticos. 

Neste estudo, ficou claro que há maior relevância de alguns fatores em relação a 

outros. O alinhamento estratégico da empresa com sua área de Supply Chain, 

definitivamente, se sobressai como o aspecto mais relevante (CHOPRA; MEINDL, 

2006). Tendo esse alinhamento, a empresa é capaz de identificar quais seriam os 
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potenciais fatores de competitividade que poderiam ou não ser obtidos com o 

outsourcing. Em seguida, aparece o fator custo, disputando, em relevância, com nível 

de serviço. Ficou evidente a importância do fator custo, mas, para algumas empresas, 

nível de serviço e disponibilidade podem se apresentar como diferenciais 

significativos. Os fatores nível de serviço e disponibilidade estão também associados 

ao tipo de contrato que se faz com o cliente. Há clientes que pagam mais em função 

do alto valor agregado dos produtos transportados, ou para obterem melhor nível de 

serviço. 

Outros fatores internos também têm relevância e não podem ser desconsiderados. 

Podemos destacar novamente as questões relativas ao nível de serviço, 

disponibilidade, flexibilidade, capilaridade e, cada vez mais, a possibilidade de acesso 

a novas tecnologias e inovação.  

As novas tecnologias estão se configurando como um diferencial em outsourcing 

logístico. Temas como IoT (Tecnologia das coisas), AI (Inteligência artificial), Learning 

Machines (máquinas de aprendizados), automação e robótica são cada vez mais 

comuns para os operadores logísticos. Essas tecnologias devem ajudar em todas as 

mudanças que o mundo vem sofrendo devido à experiência com a Covid-19, quando 

observamos o aumento das compras pela internet, mudanças nos hábitos de 

consumo, mudanças na mobilidade urbana e empresas mais ágeis, mais resilientes, 

mais inclusivas e mais empáticas. 

Outro ponto de discussão importante, mas não encontrado na literatura, trata da 

estratégia e dos processos internos das empresas, os quais motivam e configuram a 

terceirização. Destaca-se essa ponderação com base na percepção de que quanto 

mais personalizados e repletos de condições especiais forem os procedimentos da 

empresa, mais complexa será a terceirização. Nesse caso, o operador logístico tenta 

operar da mesma forma que a empresa contratante e, com isso, pode não ter o ganho 

esperado com o outsourcing se surgir a necessidade de agregação de processos 

extras para atender às especificidades do cliente, suprimindo, assim, as vantagens de 

um processo padronizado. 

Uma forma de tornar essa transição segura, equilibrada e com menor chance para 

imprevistos seria envolver outros setores durante o processo decisório, como 
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financeiro, comercial e manufatura. Além disso, é de suma importância estabelecer 

um contrato que contemple todas as condições acordadas entre a empresa e o 

operador logístico, descrevendo de forma minuciosa os processos a serem 

executados. Sugere-se incluir no contrato um acordo de nível de serviço, comumente 

conhecido em inglês como SOP (Standard Operating Procedure, traduzido como 

Procedimento Operacional Padrão), especificando os indicadores de desempenho, 

com metas claras, tangíveis e mensuráveis, atrelados aos incentivos ou penalidades 

ao operador logístico, de acordo com sua performance. 

Os fatores externos devem ser considerados quando houver alguma relevância 

relativa à realidade da localidade onde se encontra inserida a empresa, e desde que 

haja alguma vantagem competitiva, ou ainda, quando se tratar de assunto regulatório 

que a empresa não possa deixar de seguir, algo que varia dependendo do segmento 

da empresa. Para a indústria química, foco desta pesquisa, regulamentações de 

sustentabilidade e meio ambiente seriam mandatórias.  

Apresentadas as considerações sobre os fatores, a discussão se volta para a análise 

da possibilidade de desenvolvimento de um tipo de outsourcing perfeito. O presente 

autor acredita não haver tal possiblidade, mas crê, seguramente, ser possível 

desenvolver um tipo mais bem alinhado às estratégias das empresas, podendo ser 

até mesmo um formato híbrido, como sugerem alguns autores (HARLAND et al., 2005; 

WILDING; JURIADO, 2004). Uma possibilidade observada é a de segmentação por 

linha de produto ou negócio, já que há produtos cujos custos logísticos são 

expressivos e, nesses casos, pode-se considerar manter essas atividades in-house. 

De acordo com os pontos levantados, e de forma mais ampla, pode-se propor uma 

linha-guia baseada numa hierarquia dos fatores de decisão consoante com sua 

relevância percebida, conforme apresentado na figura 6, a seguir: 

Figura 6 – Fatores de decisão e sua relevância para outsourcing logístico 

Fonte: Elaboração própria 

Estratégia Custo Fatores 
internos

Fatores 
externos
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Quando se opta pelo outsourcing, a contratação de um operador logístico pode variar 

desde simples processos, pequenas atividades, a partir de poucos ativos, como 

caminhões e armazéns, até um pacote de atividades integradas no qual o fornecedor 

agrega valor em toda a cadeia de SCM (STEFANSSON, 2005). Salienta-se que, 

atualmente, os operadores logísticos já fornecem outros tipos de serviços, como 

atividades do processo de manufatura, contabilidade e cobrança (SALANTA; POPA, 

2015), (STEFANSON, 2006), novamente mostrando que os serviços logísticos podem 

ser customizados de acordo com a necessidade e o plano estratégico de cada 

empresa. 

Por fim, como recomendação, sugere-se equilibrar a contratação de operadores 

logísticos entre empresas globais e parceiros locais, sempre desenvolver o 

relacionamento com o operador logístico considerando sua estratégia e, sempre ser 

transparente e pragmático ao expor suas expectativas em relação à performance 

desejada, aumentando a probabilidade de sucesso da contratação do outsourcing. 

5.3 Limitações e recomendações para futuras pesquisas 

Este trabalho aplicado apresenta algumas limitações quanto à unidade de análise e à 

disponibilidade de informações. Foram realizadas entrevistas em uma única empresa 

que atua nos dois países, que são bem diferentes. Os entrevistados foram 

selecionados de acordo com a conveniência deste autor e segundo seu próprio critério 

de escolha. Além disso, os entrevistados não eram somente executivos que já 

tivessem participado de decisões de terceirização logística. Sem falar no tamanho da 

amostra, que não permite generalizações para uma população maior. Foram 

entrevistados 13 executivos, o que pode ser considerado uma amostra modesta para 

uma pesquisa qualitativa. Outra limitação foi o caráter transversal do método, já que 

os dados foram coletados em um único momento.  

 

A validação do roteiro de entrevistas foi realizada considerando profissionais no Brasil, 

e isso pode ser entendido como uma limitação, porque questões importantes no 

contexto do mercado norte-americano podem ter sido deixadas de fora. Depois, 

entendemos o motivo de muitos fatores externos serem considerados irrelevantes 

pelos entrevistados dos Estados Unidos, ou seja, porque os fatores mapeados e 

validados tinham relevância no mercado brasileiro. 
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Sobre o desenvolvimento do modelo de fatores de decisão, cabe ressaltar limitações 

referentes à escolha desses fatores na literatura, que aborda somente fatores internos 

e apresenta, até mesmo, alguns casos recentes, mas há poucos trabalhos 

relacionados aos fatores externos, especialmente com o tipo de operador logístico. 

 

Entende-se que a investigação abordando apenas um operador logístico 3PL pode 

configurar uma limitação por deixar de explorar os outros tipos, benefícios e riscos 

associados à escolha. Além disso, acrescentarmos o fato de que as empresas 

atualmente estão procurando maiores ganhos logísticos, e que o 4PL é um tipo de 

outsourcing que poderia trazer ganhos como, por exemplo, acesso a inovações e 

tecnologias. 

 

Ainda que este trabalho proponha um modelo para o processo decisório de 

contratação de outsourcing, também podemos citar como limitação o fato de que há 

outros processos de contratação de serviços dentro da empresa não abordados aqui, 

até pela complexidade do processo.  

 

E, como recomendação para futuras pesquisas, primeiramente, sugere-se a 

ampliação da pesquisa englobando profissionais de outras regiões geográficas, como 

Europa e Ásia, e depois, considerar o teste do mesmo modelo em outros segmentos 

da indústria, visto que todos os entrevistados aqui estavam relacionados somente à 

indústria química. 

 

Ainda como recomendação, sugere-se pesquisar e incluir no modelo de fatores de 

decisão temas cada vez mais atuais, como segmentação de tipos de negócios, 

capacidade de entendimento de mercado, estratégia geográfica e fatores relacionados 

ao desenvolvimento e retenção de pessoas, diversidade e inclusão social. Além disso, 

incluir literatura sobre teoria de cadeias globais, compreensão do papel e da 

autonomia de cada subsidiária, bem como a influência da matriz na decisão e 

contratação do outsourcing. 
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APÊNDICE A – Protocolo para estudo de caso 
 

1 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é estudar os fatores que influenciam na tomada de decisão 

para implementação de outsourcing de serviços logísticos a partir de uma abordagem 

qualitativa descritiva. Segundo Creswell (2010), a estratégia da pesquisa qualitativa é 

investigar algo que deriva de uma teoria geral, de um processo, ação ou interação 

fundamentada nos pontos de vista dos participantes da pesquisa. Já a pesquisa 

descritiva procura descobrir quais situações, atitudes ou opiniões estão ocorrendo na 

população estudada. Nessa estratégia, o pesquisador não tem a preocupação de 

investigar por que a distribuição observada existe, mas sim, como ela é, sendo seu 

objetivo, portanto, testar os fatos. Forza (2012) ainda menciona que a pesquisa 

qualitativa descritiva tem o objetivo de examinar a relevância de um fenômeno em 

uma determinada população, sem o objetivo de construir uma nova teoria. Mesmo que 

os fatos descritos possam ser úteis, tanto para a construção de uma nova teoria, 

quanto para seu refinamento 

Como optou-se por realizar o estudo em uma única empresa focal, mas com duas 

filiais, trata-se de um estudo de caso múltiplo. Stake (1995) afirma que o estudo de 

caso contribui com a estratégia do pesquisador em explorar profundamente um dado, 

programa, evento, atividade, processo específico ou indivíduo. Yin (2001) acrescenta 

que o estudo de caso representa uma investigação empírica e compreende um 

método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados. 

Pode incluir tanto estudos de caso únicos, quanto múltiplos.  

De fato, o propósito deste trabalho é justamente responder à questão:  

Como os fatores externos e internos influenciam na implementação de 
outsourcing de serviços logísticos no Brasil e nos Estados Unidos? 

O principal objetivo específico é testar o modelo de tomada de decisão, elaborado de 

forma teórica, considerando os fatores internos e externos identificados que podem 

se apresentar em uma estratégia de outsourcing. 
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2 UNIDADE DE ANÁLISE E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA 

A unidade de análise selecionada é uma empresa multinacional Finlandesa do ramo 

químico, e serão consideradas suas filiais no Brasil e a filial dos Estados Unidos. 

A Empresa tem faturamento global de 2,7 bilhões de euros, com operações em mais 

de 100 países e atuação nas áreas de papel celulose e tratamento de água, tanto em 

municipalidades (tratamento de água que atende à população por meio de órgãos 

públicos) quanto em indústrias.  

Brasil e Estados Unidos foram selecionados como unidades de estudo porque 

representam 40% do faturamento da empresa global, com operações em outros 

países, e compreendem aproximadamente 40% de todos os embarques da 

companhia inbound e outbound. Consideramos embarques inbound aqueles 

relacionados com as compras de matérias-primas e insumos, e embarques outbound, 

aqueles relacionados com vendas de produtos acabados. 

A figura 1, a seguir, representa graficamente o volume movimentado pela empresa 

focal no Brasil e nos Estados Unidos em comparação com outros países. 

Figura 1 – Mapa esquemático dos embarques de produtos jan/2019 a dez/2019 

 
Fonte: Cedido pela empresa focal 
 

Para que as unidades de análise também tenham relevância no estudo, elas precisam 

ser potenciais contratantes de serviços logísticos, conforme demostrado no quadro 1, 
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a seguir, que indica as modalidades de serviços logísticos utilizadas pelas 

subsidiárias. 

 
Quadro 1 – Serviços logísticos utilizados pelas subsidiárias estudadas 

Empresa entrevistada Modalidades de serviços logísticos utilizadas 

Subsidiária norte-americana Transporte rodoviário para as frentes de vendas e de compras, 
armazéns terceirizados; fretes ferroviários. 

Subsidiária brasileira Transporte rodoviário para as frentes de vendas e de compras; 
armazéns terceirizados. 

Fonte: Elaboração própria 
 

3 COLETA DE DADOS 

Para a elaboração da pesquisa, foram considerados os pontos relevantes para a 

validação do modelo de tomada de decisão sobre a implantação de outsourcing de 

logística. Na primeira fase, os entrevistados deverão julgar o grau de influência dos 

fatores apresentados no processo de decisão sobre o outsourcing de serviços 

logísticos. Para isso, consideramos mais adequada a contratação de um 3PL, na 

qual se firmaria um contrato de serviços customizados sob demanda para transporte, 

todo o pacote de armazenagem (recebimento, separação, etiquetagem e controle de 

inventário), distribuição e serviços de cargas dedicadas e consolidadas. A escala, 

adaptada de Bandeira (2009), vai de 1 a 5, onde 1 (um) indica “não influencia”, 2 (dois) 

indica “influencia pouco”, 3 (três) indica “pode ou não influenciar”, 4 (quatro) indica 

“influencia” e 5 (cinco) indica “influencia muito”. 

Na segunda fase serão feitas entrevistas semiestruturadas, o que possibilitará 

explorarmos outros pontos não considerados na primeira fase, até mesmo de maneira 

informal. Além disso, conforme Rowley (2012) sugere, também utilizaremos um 

questionário com sub questões ou direcionadores para auxiliar na perscrutação mais 

profunda dos entrevistados e, ainda, conferir fluidez à entrevista.  

Turrioni e Melo (2012) confirmam que as entrevistas são as fontes mais importantes 

neste estudo, uma vez que podem trazer informações relevantes.  

Em geral, as entrevistas são usadas por oferecerem facilidade de coleta de 

informações e por poderem ser aplicadas em qualquer segmento de uma população. 

Entrevistas constituem um método com grande flexibilidade de adaptação, de acordo 
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com cada necessidade, e ainda contribuem para a obtenção de dados mais 

complexos e úteis, até mesmo informações históricas. O roteiro de entrevista utilizado 

aqui, pode ser observado no Apêndice B, e foi adaptado de Bandeira (2009). 

Além das entrevistas, pretende-se utilizar fontes secundárias de coleta de dados, tais 

como, análise de relatórios de consultorias externas, indicadores de desempenho e 

estudos e relatórios de órgãos internacionais, como Banco Mundial e Fórum 

Econômico Mundial. Invariavelmente, será respeitada a aprovação ou não da empresa 

focal quanto ao uso de suas informações, caso sejam consideradas confidencias.  

A utilização de múltiplos recursos ajuda a tornar os dados mais realísticos e fortalece 

as informações coletadas nas entrevistas (BARRATT et al., 2011). 

4 VALIDAÇÃO DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Com objetivo de validar se o roteiro de pesquisa está adequado, ele será submetido 

para a avaliação de 5 pessoas. Conforme sugere Forza (2012), a pesquisa será 

submetida a dois colegas do curso de mestrado, dois Professores Doutores e um 

aluno de doutorado em Administração. Os colegas de curso terão a responsabilidade 

de informar se o roteiro está de acordo com os objetivos do estudo e se algo relevante 

precisa ser incluído na pesquisa. Os professores doutores, juntamente com o aluno 

de doutorado, terão a responsabilidade de fazer comentários sobre possíveis 

problemas no processo de entrevista e as respostas dos entrevistados, principalmente 

com foco em aspectos acadêmicos. O perfil dos avaliadores pode ser observado no 

quadro 2: 

Quadro 2 – Dados dos avaliadores de pesquisa (continua) 

Avaliador Perfil Ocupação profissional Formação acadêmica Tempo de 
experiência 

Avaliador 1 Colega de 
Curso 

Diretor de Logística em 
empresa multinacional  

Mestrando em Gestão da 
Competitividade  26 anos 

Avaliador 2 Colega de 
Curso 

Gerente de Supply Chain 
em empresa 
Multinacional 

Mestrando em Gestão da 
Competitividade 23 anos 

Avaliador 3 Pesquisador 
Sênior 

Professor Doutor EAESP 
e Coordenador de 
Projetos FGV 

PhD - Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT) 

45 anos  

Avaliador 4 Pesquisador 
Sênior Professor Doutor EAESP Doutor em Administração 

Empresas FGV 10 anos 
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Avaliador Perfil Ocupação profissional Formação acadêmica Tempo de 
experiência 

Avaliador 5 Pesquisador Doutorando 
Administração EAESP 

Mestre Administração 
Univali 4 anos 

Quadro 2 – Dados dos avaliadores de pesquisa (conclusão) 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Após receber as observações e recomendações dos avaliadores, as perguntas serão 

ajustadas para não restar dúvidas no processo.  

5 EXECUÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Segundo o planejamento das entrevistas, a primeira fase se constitui em obter a 

autorização do Comitê de Conformidades Éticas em Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos – CEPH da Fundação Getúlio Vargas e, logo após, obter a autorização da 

empresa foco relativa ao processo de entrevistas. 

6 NÚMERO DE ENTREVISTADOS 

Pan e Tan (2011) afirmam que o número apropriado de entrevistados depende de 

vários fatores, como o tamanho das organizações, os fatores de interesse da 

pesquisa, bem como o escopo e o cronograma de estudo, mas, de forma geral, os 

autores recomendam um número mínimo de 15 entrevistados. Recomenda-se sempre 

entrevistar pessoas diferentes dentro de cada organização, com o objetivo de obter 

informações diferentes e não repetitivas (MYERS; NEWMAN, 2007). Por não haver 

muitas pessoas envolvidas no processo decisório de outsourcing logístico, 

conduziremos treze entrevistas: sendo quatro na filial brasileira, cinco na subsidiária 

norte-americana e mais duas com operadores logísticos, um brasileiro e outro, norte-

americano. No final do processo foi entrevistado um gestor de Supply Chain de uma 

empresa química no Brasil e outro gestor nos Estados Unidos. As empresas têm 

mesmo porte da empresa focal e contratações de serviços logísticos terceirizados. 

7 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Em linha com o objetivo desta pesquisa, serão entrevistados profissionais de várias 

áreas que detenham conhecimentos em outsourcing de serviços logísticos e que 

tenham participado do processo decisório da contratação.  
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Procurou-se selecionar profissionais de gerência média e alta nas áreas de Supply 

Chain, comercial, manufatura e finanças. Os profissionais de Supply Chain podem 

fornecer informações referentes à operação; os da área comercial, sobre nível de 

serviços e perspectiva do cliente; os da área financeira, a percepção dos resultados 

econômico-financeiros da operação de outsourcing e os da área de manufatura, a 

percepção de um cliente interno. O último grupo de entrevistados é composto de 

operadores logísticos no Brasil e nos Estados Unidos e em duas empresas químicas 

do mesmo porte da empresa focal, que poderão fornecer opinião do fornecedor quanto 

ao processo e informação de mercado nas duas regiões estudadas.  

Todos os entrevistados serão selecionados com foco na sua viabilidade em fornecer 

dados mais relevantes para a pesquisa, assim como a confiabilidade das informações. 

O quadro 3, a seguir, descreve o perfil dos entrevistados:  

Quadro 3 – Descrição dos entrevistados (continua) 

Entrevistado Subsidiária Cargo Formação 
acadêmica 

Tempo de 
experiência 

Plataforma da 
entrevista 

Entrevistado 1 Brasileira Gerente de 
Logística 

Pós-
graduação em 
Supply Chain 

10 anos Teams 

Entrevistado 2 Brasileira Diretor 
Comercial  

Pós-
graduação 
Administração 
Empresas 

26 anos Teams 

Entrevistado 3 Brasileira Gerente de 
Manufatura  

Engenheiro 
Químico e 
MBA Gestão 
de Projetos 

35 anos Teams 

Entrevistado 4 Profissional 
da área 
Brasil 

Gerente 
Supply Chain 
em 
multinacional 
química 

Pós-
Graduação em 
Supply Chain 

21 anos Teams 

Entrevistado 5 Brasileira Gerente 
Financeiro 
América Sul 

Graduação 
Ciências 
Contábeis 

25 anos Presencial 

Entrevistado 6 Brasileira CEO 
Operador 
Logístico 
Brasil 

Pós-
graduação 
Administração 
Empresas  

20 anos Teams 

Entrevistado 7 Americana Gerente 
Sênior 
Logística 

MBA Logística 17 anos Teams 
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Entrevistado Subsidiária Cargo Formação 
acadêmica 

Tempo de 
experiência 

Plataforma da 
entrevista 

Entrevistado 8 Americana Diretora de 
Supply Chain 
Americas 
 

Finanças 19 anos Teams 

Entrevistado 9 Americana Vice-
presidente 
Manufatura 
Américas 

Engenheiro 
Químico 

30 anos Teams 

Entrevistado 10 Americana Diretor de 
Vendas  

Engenheiro 
Químico 

26 anos Teams 

Entrevistado 11 Americana Vice-
presidente de 
Finanças 
Américas 

Finanças 29 anos Teams 

Entrevistado 12 Americana Gerente de 
Serviços e 
Projetos 

Bacharel 
Administração 
Empresas  

11 anos Teams 

Entrevistado 13 Americana Diretor Global 
de Logística 

MBA em 
Logística  

20 anos Teams 

Quadro 3 – Descrição dos entrevistados (conclusão) 
Fonte: Elaboração própria 
 
8 CRONOGRAMA 

Para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos no protocolo de pesquisa foi 

definido um cronograma que divide as etapas em meses e semanas e considera todas 

as fases da pesquisa.  

 

A primeira fase compreende a definição da metodologia e o protocolo de pesquisa. 

Logo após, serão coletados os dados, juntamente com o pré-teste da coleta de dados. 

Na última fase, a mais importante, serão analisados os resultados e elaboradas as 

conclusões e recomendações, como forma de contribuição teórica, apontadas as 

limitações, além de sugestões para futuras pesquisas.  

 

A previsão de entrega do trabalho aplicado é no final de dezembro de 2020, conforme 

mostra o cronograma a seguir: 
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Fonte: Elaboração própria 
 Figura 2 – C

ronogram
a de elaboração do trabalho aplicado 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento e esclarecido 
 
 

Você está convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada “Os 

fatores internos e externos que influenciam na decisão de outsourcing de serviços 

logísticos”, conduzida por Ricardo Antonio da Silva, Engenheiro e MBA em Supply 

Chain Management – FGV EAESP, atualmente exercendo a função de Gerente Sênior 

de Supply Chain Management na empresa Kemira Chemical do Brasil Ltda.  

 

A pesquisa está sendo desenvolvida como trabalho de conclusão do Curso de 

Mestrado Profissional em Gestão da Competitividade com ênfase em Supply Chain. 

O objetivo do estudo é mapear os principais fatores de decisão para a implementação 

de um outsourcing logístico, além de propor um modelo com aplicabilidade 

empresarial, ou seja, visando que gestores de Supply Chain possam usá-lo como 

ferramenta durante o processo decisório, levando à potencialização das vantagens 

competitivas e mitigação de possíveis riscos da implementação. 

 

Sua participação não é obrigatória e você poderá desistir de participar e retirar seu 

consentimento a qualquer momento. Sua recusa, desistência ou retirada de 

consentimento não acarretará prejuízo ou constrangimento. 

 

Não haverá qualquer risco à sua pessoa ou algo que possa te prejudicar na empresa 

onde exerce suas funções. Caso haja interesse, os resultados podem ser 

compartilhados com você, podendo ser um benefício. A participação na pesquisa não 

tem custo, mas caso haja alguma despesa, será arcada pelo entrevistador. 

 

Sua participação na pesquisa consistirá em responder dois questionários sobre o tema 

do estudo, com perguntas preestabelecidas, em entrevistas que poderão ser 

presenciais, via Skype ou outra ferramenta de reunião online. As entrevistas serão 

conduzidas somente pelo entrevistador, com duração máxima de uma hora, e serão 

gravadas, sempre com seu consentimento. 

 

A fim de assegurar a privacidade dos entrevistados, estes serão mantidos em 

anonimato e os dados obtidos por meio da entrevista, se forem confidenciais, somente 
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serão incluídos no trabalho mediante autorização prévia dos entrevistados ou da 

empresa. 

 

Caso tenha interesse em participar, por favor, assine duas vias deste documento ou 

envie seu “de acordo” por e-mail. Uma via será sua, e a outra, do pesquisador 

responsável. Você poderá tirar dúvidas sobre o projeto e sua participação, a qualquer 

momento, através dos contatos indicados abaixo: 

  

Ricardo Antonio da Silva, MBA Supply Chain e Gerente Sênior SCM – Kemira 

 Chemical Brasil Ltda. ricardosilvasp@gmail.com 

 Telefone Comercial – (011) 21894912 

 Celular – (011) 992594591 

 Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

 Fundação Getúlio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, 

 Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22250-900. Telefone (21) 3799-6216. E-

 mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

  

Eu, ____________________________________________________, declaro que 

entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação nesta pesquisa, e que 

concordo em participar. 

 

São Paulo, ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________ 
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APÊNDICE C – Questionário 
 

Este questionário está dividido em três partes. A primeira, se apresenta em forma de 

pergunta, em cuja resposta o entrevistado irá julgar o grau de influência dos fatores 

apresentados no processo de decisão sobre outsourcing de serviços logísticos. Nesta 

pesquisa estamos considerando a contratação de um 3PL, onde teríamos um 

contrato de serviços customizados sob demanda para transporte, todo o pacote de 

armazenagem (recebimento, separação, etiquetagem e controle de inventário), 

distribuição e serviços de cargas dedicadas e consolidadas. Os limites da escala vão 

de 1 (um) “não influencia”, 2 (dois) “influencia pouco”, 3 (três) “pode ou não 

influenciar”, 4 (quatro) “influencia” e 5 (cinco) “influencia muito”.  

 

A segunda parte está relacionada aos dados gerais do entrevistado, alinhamento e 

grau de conhecimento sobre o processo logístico da empresa. 

 

E, finalmente, a terceira parte se apresenta em forma de entrevista semiestruturada, 

com o objetivo de identificar variáveis que possam influenciar na tomada de decisão 

do processo de outsourcing logístico e capturar informações importantes que ajudem 

na análise completar do primeiro questionário.  

 

1. DECISÃO DE OUTSOURCING 
 

Em que medida...  
1) ...o fato de o processo logístico ser pouco flexível ou 
customizado influencia a decisão por outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

2) ...a capacidade de obter um diferencial competitivo com o 
processo logístico influencia a decisão de outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

3) ...o fato de a empresa não ter acesso suficiente a 
equipamentos e instalações ou necessidade de investimentos 
em ativos para operações logísticas influencia a decisão de 
outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

4) ...o alto custo de armazenagem própria influencia a decisão de 
outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

5) ...a incerteza do mercado, no qual a empresa focal está 
inserida, influencia a decisão de outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

6) ...a disponibilidade de operadores logísticos que operam em 
ramo semelhante à da contratante e que possam prestar um serviço 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 



 108 

eficiente e eficaz (experiência no mercado) influencia a decisão de 
outsourcing logístico? 
7) ... o risco de perda de controle dos processos logísticos 
influencia a decisão de outsourcing logístico?  

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

8) ...o risco por perda de imagem da empresa focal devido ao 
baixo desempenho do operador logístico influencia a decisão de 
outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

9) ... o fato de o processo logístico não ser considerado uma 
atividade core da empresa influencia a decisão de outsourcing 
logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

10) ...o risco de dependência da empresa focal com relação a seus 
operadores no processo logístico influencia a decisão de 
outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

11) ...a imagem positiva dos operadores logísticos disponíveis no 
mercado influencia a decisão de outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

12) ...um alto risco operacional do processo logístico da empresa 
focal influencia a decisão de outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

13) ...o apoio da alta administração influencia a decisão de 
outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

14) ...um mau desempenho do processo logístico influencia a 
decisão de outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

15) ...o fato de a organização não ter acesso suficiente à 
tecnologia de informação voltada para logística influencia a 
decisão de outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

16) ...o ambiente de sucesso de empresas concorrentes que 
optaram pelo outsourcing influencia a decisão de outsourcing 
logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

17) ...os altos custos de governança dos contratos com os 
operadores logísticos influenciam a decisão de outsourcing 
logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

18) ...o acesso à inovação em processos logísticos influencia a 
decisão de outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

19) ...riscos trabalhistas relacionados aos operadores logísticos 
influenciam a decisão de outsourcing logístico?  

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

20) ...infraestruturas logísticas no país onde a empresa está 
localizada influenciam a decisão de outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

21) ...incentivos fiscais no país onde a empresa está localizada 
influenciam a decisão de outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 

22) ...o ambiente político social no país onde a empresa está 
localizada influencia a decisão de outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 
 

23) ...políticas de sustentabilidades no país onde a empresa está 
localizada influenciam a decisão de outsourcing logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 
 

24) ...indicadores de sustentabilidade que os operadores 
logísticos possam oferecer influenciam a decisão de outsourcing 
logístico? 

[1] ----[2] ----[3] ----[4] ----[5] 
 

 

 



 109 

2. ENTREVISTAS – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO 
 

A)  Dados dos entrevistados e diagnóstico do processo logístico 

1. Qual seu nome? 

2. Qual seu cargo na empresa? 

3. Qual sua formação acadêmica? 

4. Qual seu tempo de experiência no ramo? 

5. Qual seu tempo de experiência na empresa atual? 

6. A logística tem papel estratégico para a empresa? Como e por quê? 

7. Considerando que sim, quais as atividades logísticas terceirizadas? 

8. Qual a importância do outsourcing das atividades logísticas para a empresa? 

9. Que motivos levaram ao outsourcing dessas atividades logísticas? 

10. Com quantos operadores logísticos, provedores logísticos (transportadores, 

armazéns) a empresa trabalha? Houve um motivo ponderado no qual se 

fundamentou adotar esses números específicos de operadores logísticos? 

11. Sabe informar se houve redução nos custos de serviços logísticos após o 

outsourcing? 

12. Como é o sistema de pagamento adotado pela empresa para pagar os 

operadores logísticos (remuneração fixa ou remuneração variável – através de 

incentivos, em função do desempenho ou pagamento conforme demanda)? 

13. Qual foi o setor da empresa responsável por propor o outsourcing logístico? 

Quais razões estimularam a ideia? 

14. Foram realizadas avaliações ou utilizado algum modelo decisório, com critérios 

definidos, durante o processo decisório do outsourcing? 

15. Por favor, ordene os critérios a seguir em escala de importância para a decisão 

do outsourcing logístico: estratégia, custos, fatores internos, fatores externos. 

 

B) Estratégia 

16. A decisão de outsourcing é influenciada pela estratégia da empresa focal? 

Como?  

17. A decisão de outsourcing é influenciada pelo fato de a logística não ser uma 

competência vital da empresa focal? Como? 

18. A decisão de outsourcing é influenciada pela estratégia de acesso a recursos 

(TI, pessoal qualificado e equipamentos) adotada pela empresa focal? Como? 
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19. A decisão de outsourcing é influenciada pelo risco estratégico que envolve o 

processo de outsourcing logístico na empresa focal? 

 

C) Custos 

20. A decisão de outsourcing é influenciada pelo custo da atividade logística? 

Como? 

21. A decisão de outsourcing é influenciada pelo custo envolvido na necessidade 

de investimentos em ativos para operações logísticas? Como? 

 

D) Fatores internos 

22. A decisão de outsourcing está relacionada com os fatores internos a seguir? 

Como? 

• Não comprometimento de ativos; 

• Falta de flexibilidade da empresa com relação à atividade logística (adaptação 

do processo das alterações na solicitação de produtos, mudanças de pedidos 

ou modificações em prazos de entrega); 

• Falta de economia de escala na empresa; 

• Melhora no tempo de entrega; 

• Custo de implementação do outsourcing logístico; 

• Possibilidade de acesso às inovações tecnológicas; 

• Falta de conhecimento específico em processos logísticos e competências; 

• Possibilidade de possuir indicadores de sustentabilidade. 

 

E) Fatores Externos 

23.A decisão de outsourcing se relaciona com os fatores externos a seguir? 

Como? 

• Riscos trabalhistas no ambiente em que está situada a empresa focal; 

• Falta de infraestrutura logística no país onde está situada a empresa focal; 

• Possibilidade de obtenção de incentivos fiscais; 

• Política de sustentabilidade (meio ambiente) no ambiente em que está 

situada a empresa focal ao terceirizar; 

• Ambiente sócio-político (burocracia). 
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ANEXO A – Parecer CEPH 

 

 

Página 1 de 3 
 

COMITÊ DE CONFORMIDADE ÉTICA EM PESQUISAS ENVOLVENDO SERES 
HUMANOS – CEPH/FGV  

Parecer n. 073/2020 
Local da Reunião Rio de Janeiro 
Data da Reunião 22 de maio de 2020 
Data de Emissão do 
Parecer 25 de maio de 2020 

DADOS GERAIS 
Pesquisador Responsável Ricardo Antonio da Silva 
Centro/Escola EAESP 
Curso MPGC 
Orientador Luciana Vieira 
Título do projeto de 
pesquisa 

Os Fatores Internos e Externos que influenciam na decisão de 
Outsourcing de Serviços Logísticos 

Financiamento Não 
Relator Joísa Campanher Dutra 

RELATÓRIO 
Ao dissertar sobre o objetivo da pesquisa, o pesquisador afirmou: 

“Este trabalho de aplicado tem como objetivo estudar os fatores que 
influenciam na tomada de decisão para a implementação de outsourcing de 
serviços logísticos e para estudo optou-se por uma abordagem qualitativa 
descritiva com um método mais construtivista. Será realizado um estudo de 
caso único, considerando uma empresa focal especifica onde queremos 
resolver o problema. 

Como protocolo de coleta de dados, em uma primeira fase, será 
utilizando um questionário com escala Likert, de um 1 a 5, variando de “ 
Discordo Totalmente” a “Concordo Totalmente. Nesta fase os entrevistados 
serão convidados a definir seu grau de concordância em um questionário com 
28 perguntas que remetem para algum fator que pode influenciar na tomada 
de decisão do outsourcing.  E como uma segunda fase, será feito uma 
entrevista semiestruturada, isto até porque poderemos explorar outros 
pontos, de uma forma até informal, que não foram considerados na primeira 
fase da entrevista.  

Além das entrevistas, pretende-se ainda utilizar fontes secundárias 
para a coleta de dados, tais como análise de relatórios de consultorias 
externas, indicadores de desempenho e estudos e relatórios de órgãos 
internacionais, como Banco Mundial e Fórum Econômico Mundial. Isto 
considerando sempre a aprovação da empresa focal quanto o uso das 
informações que podem ser consideradas confidencias.” 

Quanto ao tamanho da amostra, informou: 

“Estamos falando em um total treze entrevistas: sendo cinco na filial 
brasileira, cinco na subsidiaria americana, uma com um profissional com cargo 
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ANEXO B – Notas dadas por entrevistado em cada fator de decisão 

 

Tabela 1 – Notas dos entrevistados versus fator de decisão no Brasil 

 
Fonte: Elaboração própria 
 
Tabela 2 – Notas dos entrevistados versus fator de decisão nos Estados Unidos 

 
Fonte: Elaboração própria 

Fatores de decisão
Entrevistado 

1
 SCM

Entrevistado 
2

Comercial

Entrevistado 
3

Manufatura

Entrevistado 
4

 SCM - 
Mercado

Entrevistado 
5

Finanças

Entrevistado 
6

Operador 
logistico

Média

Falta de flexibilidade 3 4 2 5 5 3 3,67
Geração de valor ( diferencial competitivo ) 5 5 4 5 4 5 4,67
Não acesso a equipamentos e instalações 5 3 2 4 5 4 3,83
Alto custo de armazenagem 5 4 4 4 5 5 4,50
Incerteza de mercado 4 2 4 4 4 5 3,83
Experiência dos operadores logisticos 4 3 3 5 4 5 4,00
Perda de controle das atividades 4 3 4 2 5 3 3,50
Risco perda de imagem 4 4 4 3 5 3 3,83
Atividade core 4 2 4 3 5 4 3,67
Risco dependência 4 3 4 4 3 4 3,67
Imagem positiva operadores logisticos 4 4 4 5 5 5 4,50
Alto risco operacional 5 4 4 3 5 4 4,17
Apoio alta administração 4 3 5 4 5 5 4,33
Mau desempenho do processo logistico 5 5 4 2 5 4 4,17
Ter acesso a tecnologia da informação 5 4 3 2 5 5 4,00
Ambiente de sucesso empresas concorrentes 5 3 4 3 5 5 4,17
Alto custos de governança de contratos 4 4 3 3 5 5 4,00
Acesso de inovação 4 3 5 3 4 5 4,00
Riscos trabalhistas 5 2 4 2 4 4 3,50
Infrastrutura logística 5 5 4 2 5 3 4,00
Incentivos fiscais 4 3 3 5 3 3 3,50
Ambiente político social 3 2 4 3 4 3 3,17
Politicas de sustentabilidade do país 4 2 4 5 4 3 3,67
Indicadores de sustentabilidade 4 4 5 4 4 4 4,17

Fatores de decisão
Entrevistado 

7
 SCM

Entrevistado 
8

 SCM

Entrevistado 
9

Manufatura

Entrevistado 
10

Comercial

Entrevistado 
11

Finanças

Entrevistado 
12

Operador 
logistico

Entrevistado 
13

 SCM - 
Mercado

Média

Falta de flexibilidade 5 4 4 5 4 4 4 4,29
Geração de valor ( diferencial competitivo ) 5 4 5 4 4 4 5 4,43
Não acesso a equipamentos e instalações 4 5 4 3 4 3 3 3,71
Alto custo de armazenagem 5 4 2 3 4 3 5 3,71
Incerteza de mercado 4 3 3 2 3 4 2 3,00
Experiência dos operadores logisticos 3 3 4 4 3 5 4 3,71
Perda de controle das atividades 4 1 2 2 4 4 4 3,00
Risco perda de imagem 5 4 3 4 4 4 4 4,00
Atividade core 3 5 4 5 4 3 5 4,14
Risco dependência 4 4 3 3 4 4 5 3,86
Imagem positiva operadores logisticos 4 3 4 4 3 4 5 3,86
Alto risco operacional 4 5 3 3 3 4 4 3,71
Apoio alta administração 5 5 3 2 4 5 4 4,00
Mau desempenho do processo logistico 4 5 3 4 4 4 5 4,14
Ter acesso a tecnologia da informação 5 4 4 4 3 5 4 4,14
Ambiente de sucesso empresas concorrentes 4 3 4 4 3 3 5 3,71
Alto custos de governança de contratos 3 3 3 2 2 4 2 2,71
Acesso de inovação 4 4 4 2 3 3 4 3,43
Riscos trabalhistas 2 3 3 4 2 2 3 2,71
Infrastrutura logística 2 2 3 1 4 5 5 3,14
Incentivos fiscais 3 2 4 2 3 3 4 3,00
Ambiente político social 3 2 2 1 3 2 2 2,14
Politicas de sustentabilidade do país 3 3 3 1 2 2 4 2,57
Indicadores de sustentabilidade 3 4 4 2 2 4 1 2,86


