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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo verificar as relações entre as seguintes variáveis
que envolvem atividades de operação e Logística: Resultados financeiros, Market
share, Mix de produtos, Níveis de estoque e Uso do modal rodoviário (em relação
aos demais modais de transporte). O referencial teórico abordou os aspectos
envolvidos sobre Operações e Logística: Market share, mix de produtos, estoques,
produção puxada e empurrada, distribuição de modais de transporte no Brasil e no
mundo, uso de jogos de empresa em pesquisas entre outros. Para atingir o objetivo
da pesquisa, a captação dos dados se deu através do uso de um jogo de Logística
com características que simulam as condições encontradas no Brasil. Quanto à
metodologia, trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e de laboratório. O
procedimento adotado foi o de análise de correlações entre as variáveis, conforme
apresentadas nas hipóteses. A conclusão a que se chegou é que existe uma
relação moderada, estabelecendo que uma maior variedade no mix de produtos
leva a melhores participações de mercado. Quanto à relação entre o mix de
produtos presente no portfolio de uma empresa e o resultado financeiro e à relação
entre níveis de estoque e o market share, percebeu-se uma relação positiva
plausível, embora não possa ter havido uma confirmação. Não foi possível
confirmar relação entre níveis de estoque e resultados financeiros, assim como as
relações entre o uso do modal rodoviário sobre o market share e sobre o resultado
financeiro. Uma conclusão sobre a relação encontrada entre a maior variedade no
mix de produtos levando a melhores participações de mercado, é a de que mesmo
ao se falhar na previsão da demanda de um produto, essa falha possa ser
compensada pela previsão mais assertiva na demanda de outro produto. Ao
demonstrar a possibilidade do uso de um simulador de cenários distintos no campo
da Logística, este estudo contribui de forma prática com as empresas que podem
vir a utilizar essa ferramenta como forma de testar estratégias de Logística, sem
riscos de impactos reais em seus resultados financeiros e de participação de
mercado.
Palavras-chave: Logística. Jogos de Empresa. Participação de Mercado. Estoque.
Modais de Transporte. Resultados Financeiros.

ABSTRACT
This study aims to determine the relationship between the following variables
involved in operating activities and Logistics: Financial Results, Market share,
product mix, stock levels and road transportation of Use (in relation to other modes of
transport). The theoretical framework addressed the issues involved on Supply
Chain: Market share, product mix, inventory, pulled and pushed production,
distribution of modes of transport in Brazil and the world, use of business games in
research among others. To achieve the objective of the research, the collection of
data was through the use of a logistics game with features that simulate the
conditions found in Brazil. As for the methodology, it is a quantitative, descriptive and
laboratory. The procedure adopted was the analysis of correlations between
variables, as presented in the cases. The conclusion that was reached is that there is
a moderate relationship, establishing that a greater variety in product mix leads to
better market share. The relationship between the mix of products in the portfolio of a
company and the financial results and the relationship between inventory levels and
market share, it was realized a plausible positive relationship, though it may not have
been a confirmation. Unable to confirm the relationship between stock levels and
financial results, as well as the relationship between the use of road transport on the
market share and the financial result. A conclusion on the relationship found between
greater variety in product mix leading to better market share, is that even when they
fail to forecast the demand for a product, this failure may be offset by more assertive
forecast demand for other product. To demonstrate the possibility of using a
simulator of different scenarios in the field of logistics, this study contributes in a
practical way with the companies that may use this tool as a way to test logistics
strategies without risking real impact on their financial results and market share.
Keywords: Logistics. Business games. Market share Stock. Modal Transport.
Financial Results.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA

As diversas combinações possíveis que englobam o que produzir, em que
quantidade, a forma ótima de transportar e entregar à ponta final da cadeia
Logística, em um mercado cada vez mais competitivo, tornam complexas as
tomadas de decisão quanto a essas variáveis.
O acerto nessas decisões passa a ser, então, crucial para a sobrevivência e a
ampliação

das

capacidades

produtivas

e

comerciais

das

empresas,

independentemente de seus tamanhos.
Para Bowersox et al. (2014), a Logística é percebida como a área operacional
de uma empresa de maior complexidade e abrangência geográfica, preocupando-se
com a produção e entrega de bens e serviços onde são necessários e desejados.
As decisões Logísticas podem chegar a trinta ou quarenta por cento do valor
final dos produtos (KOTLER; KELLER, 2006), o que indica claramente a relevância
do pleno entendimento dos impactos das decisões nesse campo de estudos.
No bojo de decisões pertinentes a toda a cadeia Logística encontram-se,
entre outras, aquelas relativas ao conjunto de produtos de uma empresa, aos níveis
de estoque e à opção entre as formas de transporte que proporcionarão menores
gastos, aliados aos melhores níveis de serviço aos consumidores.
De acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson (2011), são várias as motivações que
levam as empresas a utilizarem a estratégia de ampliação de seu conjunto de
produtos, normalmente buscando aumentar o valor da empresa e melhorar seu
desempenho geral.
Em contrapartida, Hooley (2005) escreve que existe uma relação direta entre
a economia de escala (oriunda da especialização em termos de mix de produtos), o
market share1 e faturamento, em que economias de escala e efeitos da curva de

1 Market share ou, ainda, participação de mercado total, é dada pelas vendas da empresa expressas
como uma porcentagem das vendas no mercado total (KOTLER, 2006).
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experiência têm, por consequência, participações mais altas no mercado, em relação
aos concorrentes (market share).
Convém lembrar que o market share é um índice que precisa ser monitorado,
pois “as vendas da empresa não revelam seu desempenho em relação aos
concorrentes” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 118).
A decisão sobre os níveis de estoque também encerra um trade-off2 pois,
como relatam Chopra e Meindl (2003), consumidores são atraídos quando existe
disponibilidade imediata de produtos, o que se consegue com a elevação dos níveis
de estoque. Porém, Ballou (2012) afirma que a redução dos níveis de estoque
impacta positivamente o faturamento, tornando complexa a decisão entre a busca de
aumento na participação de mercado e o melhor desempenho financeiro da
empresa.
Já em relação à escolha do modal de transporte, há que se indagar se, de
fato, a modalidade mais ágil – a rodoviária – é a que traz melhor resultado quanto à
participação de mercado em função de, potencialmente, atender mais rapidamente o
cliente final. Mas qual o seu impacto nos resultados financeiros da empresa, já que,
conforme destacam Bowersox et al. (2014), este modal encerra altos custos
variáveis?
Mas, como, efetivamente, pode-se medir tais impactos no market share e nos
resultados financeiros de empresas brasileiras? Como tomar decisões minimizando
o risco de efeitos indesejáveis? Como demonstrar, em ambiente de estudo, as
combinações de decisões com melhores resultados obtidos?
Jogos de empresas podem ser usados para tal, uma vez que a simulação das
atividades da empresa permite o exercício de estratégias sem comprometer a sua
operação e o seu desempenho real (SAUAIA, 2008).
Já há mais de quatro décadas, Tanabe (1973) afirmava que os jogos de
empresas, entre outras características, propiciavam o teste de teorias existentes.
Mais ainda: segundo Davis, Eisenhardt e Bingham (2007), a simulação proporciona,
não somente a possibilidade de avançar na compreensão de teorias existes, mas
também o desenvolvimento de novas teorias.
2

Trade-off ou tradeoff é uma expressão em inglês que significa troca compensatória ou a escolha de
uma alternativa melhor em algum aspecto, em detrimento de outra melhor em outro aspecto.
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Com base nessas questões e apontamentos estabeleceu-se o seguinte
problema de pesquisa: Qual o impacto causado pela diversificação do portfolio de
produtos, pelos níveis de estoques e pela utilização intensiva do modal rodoviário de
transporte sobre o market share e resultados financeiros de empresas virtuais
participantes de um Jogo de Logística ?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Verificar o impacto causado por decisões de Operações e Logística sobre o
desempenho de empresas virtuais participantes de um Jogo de Logística.

1.2.2 Objetivos Específicos

1) verificar o impacto da diversificação do portfolio de produtos sobre o
market share de empresas virtuais;
2) verificar o impacto da diversificação do portfolio de produtos sobre os
resultados financeiros de empresas virtuais;
3) verificar o impacto dos níveis de estoque sobre o market share de
empresas virtuais;
4) verificar o impacto dos níveis de estoque sobre os resultados
financeiros de empresas virtuais;
5) verificar o impacto da utilização massiva do modal rodoviário de
transporte sobre o market share de empresas virtuais; e
6) verificar o impacto da utilização massiva do modal rodoviário de
transporte sobre os resultados financeiros de empresas virtuais.
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1.3 HIPÓTESES

Em função do que foi pesquisado na literatura, conforme abordado no capítulo
seguinte, e para atender aos objetivos específicos, foram formuladas e testadas as
seguintes hipóteses de pesquisa:
1) as empresas que possuem menor mix de produtos possuem maior
market share;
2) as empresas que possuem maior mix de produtos de produtos obtém
melhores resultados financeiros;
3) as empresas que possuem menores níveis de estoque possuem menor
market share;
4) as empresas que mantém menores níveis de estoque obtém melhores
resultados financeiros;
5) as empresas que possuem maior dependência do modal rodoviário de
transporte possuem menor market share; e
6) as empresas que possuem menor dependência do modal rodoviário de
transporte obtém melhores resultados financeiros.

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Como se trata de um tema muito amplo, com múltiplas variáveis que, com
certeza, não poderá ser esgotado em um estudo, verifica-se a necessidade de
delimitá-lo. Sendo assim, esta pesquisa tratou tão somente dos resultados obtidos
nas aplicações do Jogo de Logística BR-LOG (BOUZADA, SALIBY, 2009),
considerando que circunscreve-se em um ambiente que procura simular a realidade,
muito embora existam inúmeras variáveis que fogem ao escopo do jogo.
Dentre as variáveis e decisões que fazem parte do escopo do jogo, foram
trabalhadas apenas às referentes ao portfolio de produtos, aos níveis de estoque, à
utilização dos modais de transporte, ao market share e aos resultados financeiros
das empresas virtuais que participaram de aplicações do BR-LOG entre 2011 e
2014.
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1.5 RELEVÂNCIA DA PESQUISA

Jogos de empresa funcionam como um laboratório, onde se pode simular
estratégias e tomadas de decisões, avaliando seus respectivos resultados.
Os estudos de Keys e Worfe (1997) confirmaram o valor educativo dos jogos
de empresas e de simulações como laboratórios de pesquisa, além de apontarem
tendências utilizando tais ferramentas.
Neste aspecto, este estudo justifica-se por colaborar com a demonstração da
possibilidade do emprego de simuladores para melhor compreensão das
consequencias acarretadas ao serem empregadas estratégias distintas de Logística
em total segurança, uma vez que, conforme Bowen (1987), as consequências das
decisões executadas atingem tão somente um modelo ou uma empresa fictícia.
Este estudo se justificou ainda pelo fato de que a cadeia Logística, mais do
que ter capacidades de refrear ou reduzir custos, ser reconhecida como fator
fundamental para auxiliar as empresas a obter vantagens competitivas, fornecendo
serviços superiores a seus clientes (BOWERSOX et al., 2014).
Dentre as diversas questões implicadas no estudo da Logística, foram aqui
abordados pontos relevantes que abrangem os seguintes temas: níveis de estoque,
mix de produtos e prevalência de uso do modal rodoviário no Brasil. Estes temas
foram testados com o auxílio do Jogo de Logística BR-LOG.

1.5.1 Mix de Produtos

Segundo Grzebieluckas, Marcon e Alberton (2013), a relação entre a
estratégia de aumento ou redução no mix de produtos e o desempenho das
empresas tem sido alvo de pesquisas por parte de estudiosos das áreas de finanças
corporativas, administração estratégica e organização industrial. Apesar disso, ainda
não existe consonância sobre a existência dessa relação.
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Grzebieluckas, Marcon e Alberton (2013) referem-se, ainda, à pesquisa de
Mendes-da-Silva (2004), em que os resultados assinalaram que a performance das
empresas diversificadas no Brasil foi inferior ao das menos diversificadas, o que vai
contra outras pesquisas de âmbito internacional.
Carvalho (2011) afirma que a questão entre diversificar a oferta ou
especializá-la talvez seja uma das perguntas mais difíceis de responder, devido aos
vários fatores a serem considerados.
Para Carvalho (2011),
Tendo um produto no mercado com sucesso, muitos empresários tentam
especializa-lo cada vez mais, para se tornarem líderes num determinado
setor de mercado. Investir cada vez mais no aperfeiçoamento do produto é
uma estratégia que seguramente traz mais sucesso, que investir em muitos
produtos, mas aqui podemos cair num erro grave, que é o do desinteresse
súbito do nosso produto por parte do mercado, não nos dando margem para
recuperar em tempo útil. (CARVALHO, 2011, p .1).

Dessa forma, percebe-se a necessidade de novos estudos sobre o tema, de
forma a esclarecer qual estratégia deve ser empregada por empresas nacionais: a
ampliação ou a redução do conjunto de produtos que compõe seu portfolio
produzido e comercializado.

1.5.2 Níveis de Estoque

Urdan e Urdan (2006, p. 172) ensinam que “estoques são bens (em processo,
semi-acabados ou acabados) disponíveis no sistema logístico. Eles equilibram
desníveis entre a oferta do fornecedor e a demanda do mercado”. Os autores
prosseguem com a afirmação de que “quando o fornecedor não entrega o pedido
dentro da expectativa de prazo do mercado, fica em desvantagem diante de
concorrentes com produtos disponíveis”. Tal desvantagem traduz-se por perda de
participação de mercado.
Davis, Aquilano e Chase (2001) esclarecem que são três os objetivos dos
estoques nas empresas, a saber:

13

a) para protegerem-se das incertezas relacionadas às matérias-primas,
aos processos de transformação e à demanda;
b) para suportarem uma estratégia de capacidade constante; e
c) para obterem vantagens de economia de escala.

O gráfico 1 ilustra a relação entre o nível de estoque e a perda de vendas por
ausência de estoque, destacando a ocorrência de um alto nível de serviço 3 com
elevado nível de estoque. A perda de vendas tende a se reduzir conforme ocorre um
aumento da disponibilidade de produtos em estoque.

Gráfico 1: Nível de estoque x Perda de vendas por ausência de estoque
Fonte: Adaptado de Arbache (2011)

O gráfico 2 relaciona o nível de estoque com o custo do estoque. Para atingir
100% de nível de serviço prestado os custos com o estoque alcançam o máximo
patamar.

3

Conforme dito por Bowersox, Closs e Bowersox (2014, p. 166), nível de serviço é uma meta de desempenho
definida pela direção da empresa. Determina os objetivos de desempenho do estoque. Os autores seguem
afirmando que o nível de serviços frequentemente é medido em termos da duração do ciclo de pedido, da taxa de
atendimento por unidade, da taxa de atendimento por pedido ou de combinação entre esses indicadores.
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Gráfico 2: Nível de estoque x Custo de estoque
Fonte: Adaptado de Arbache (2011)

Ao sobrepor os gráficos 1 e 2, percebe-se que a obtenção de altos níveis de
serviço e a redução de perdas de vendas implica em altos custos de estoque. O
aumento do nível de estoque implica em capital empregado em produtos, reduzindo
a capacidade de investimento da empresa.
Até que ponto, então, compensa manter estoques altos, sacrificando os
retornos financeiros? Esta é a relevância do presente estudo, quanto à questão de
estoques: através do ambiente simulado, procura-se a resposta por meio de
comparações entre os resultados das empresas virtuais participantes do jogo.
Através dessa abordagem, em ambiente simulado, busca-se evidências que
colaborem com os estudos nesse aspecto complexo de decisões gerenciais.

1.5.3 Modais de Transporte

De acordo com o site governamental do Ministério dos Transportes, existe um
reconhecimento de que “a adoção de uma matriz de transporte focada no modal
rodoviário gerou graves problemas. Pode-se dizer que a matriz de transporte no
Brasil é bastante desbalanceada se comparada com outros países de dimensões
semelhantes como Rússia, Canadá, EUA e Austrália.” O gráfico 3 apresenta a
distribuição de modais de transporte, em percentuais, de diferentes países.
15

90

81

80
70
60
50

43

40

49

46

45

43
34

32

25

25

30

17

20
10

43

58

55

53

8

11

11

11

6

4

Áustria

Austrália

0
Rússia

Estados
Unidos

Canadá
Rodovia

Ferrovia

México

Brasil

Hidrovia

Gráfico 3: Participação relativa de cada modal no sistema de transportes de diferentes países
Fonte: Adaptado de PNLT (2011)

O texto do Portal Brasil (2014) remete à reflexão sobre a desigualdade entre a
distribuição dos modais de transporte no Brasil, indicando um uso excessivo do
modal rodoviário. Essa informação é corroborada pelos dados expostos no gráfico 4,
no qual a unidade TKU refere-se ao “transporte de uma tonelada útil a distância de
um quilômetro”. Já tonelada útil é definida como “total de carga movimentada no
transporte remunerado.” (ANTT, 2011, p. 241).

Gráfico 4: Distribuição modal da matriz brasileira de transportes regionais de cargas em 2011
Fonte: PNLT (Plano Nacional de Logística e Transporte) – 2011
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Observa-se que o modal aéreo não consta na distribuição do PNLT (2011) e,
ainda, que o mesmo define cabotagem como navegação entre pontos da costa ou
entre um ponto costeiro e um ponto fluvial. Já por hidrovias entende-se que sejam
rios, lagos e lagoas navegáveis.
Para Rossi (2012, p. 1), “O Brasil poderia economizar até R$ 90 bilhões por
ano em custos logísticos se reduzisse pela metade a utilização do transporte
rodoviário e dobrasse a utilização das ferrovias.”
A questão relevante aqui é a avaliação do impacto do uso intensivo do modal
rodoviário nos resultados financeiros e de participação de mercado no Brasil.

1.5.4 O BR-LOG

Davis, Eisenhardt e Bingham (2007) defendem que a simulação é uma
importante forma para a extensão de teorias existentes e, mesmo, para o
desenvolvimento de novas teorias, pois a simulação pode revelar claramente os
resultados das interações entre vários processos organizacionais e estratégicos
subjacentes.
Por meio da análise dos resultados obtidos nas aplicações do jogo de
Logística BR-LOG acredita-se que a importância deste estudo consiste em
evidenciar se as teorias existentes sobre o assunto são confirmadas ou refutadas
quando comparadas aos resultados obtidos em ambiente simulado, no que tange às
variáveis consideradas no estudo.
O uso do BR-LOG, como instrumento de operacionalização deste estudo,
mostra-se adequado, pois utiliza localidades do Brasil, distâncias reais entre estas e
disponibilidade de modais de transporte próximas às encontradas em nosso país.
Segundo

Bouzada

(2015),

não

foram

detectados

simuladores

com

tais

características, o que torna o BR-LOG ideal para testar teorias administrativas
relacionadas aos estudos de Logística, aplicadas à realidade brasileira.
Além disso, esse simulador tem sido utilizado com sucesso no teste de
diversas outras teorias administrativas e pedagógicas, tais como a questão de
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centralização (ou não) de estoques (BOUZADA, 2013), estilos de aprendizagem
(BOUZADA, 2012), vantagem na aquisição de lotes maiores de matéria prima
(BOUZADA, 2015b), entre outras.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico desta pesquisa abordou os seguintes tópicos: Logística
(tema da pesquisa), mix de produtos, níveis de estoques, modais de transporte,
(elementos de pesquisa) e jogos de empresas (instrumento de pesquisa).

2.1 LOGÍSTICA

Bowersox et al. (2014, p. 4) esclarecem que Logística “é a função necessária
para transportar e posicionar geograficamente o estoque” e que inclui-se na gestão
da cadeia de suprimentos. Esta por sua vez, “consiste na colaboração entre
empresas para impulsionar o posicionamento estratégico e melhorar a eficiência
operacional”. Bowersox et al. (2014, p. 4) seguem afirmando que “para cada
empresa envolvida, o relacionamento na cadeia de suprimentos reflete uma opção
estratégica”.
Corroborando essa ideia, para Kotler e Keller (2006, p. 520), a Logística de
Mercado envolve “o planejamento, a implementação e o controle dos fluxos físicos
de materiais e de produtos finais entre os pontos de origem e os pontos de uso, com
o objetivo de atender às exigências dos clientes e de lucrar com esse atendimento”.
A Logística engloba uma série de atividades que devem ser coordenadas e
sincronizadas, voltadas ao serviço aos clientes. Dentre essas atividades, segundo
Bowersox et al. (2014), destacam-se a gestão do processamento dos pedidos,
estoques, transporte e a combinação de armazenamento, manuseio de materiais e
embalagens, todos integrados por uma rede de instalações.
De acordo com Chopra e Meindl (2003), no intuito de atingir o alinhamento
estratégico entre as estratégias competitivas e a sua cadeia de suprimento, a
empresa deve garantir que suas capacidades na cadeia de suprimentos apóiem sua
capacidade de atender os segmentos de clientes-alvo.
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Citando ainda Chopra e Meindl (2003), são três as etapas fundamentais para
alcançar o alinhamento estratégico entre as estratégias competitivas e a sua cadeia
de suprimento:
a) entender o cliente: devem ser conhecidas quais as necessidades dos
clientes, o nível de serviço exigido, a variedade de produtos
necessária, o preço que o cliente dispõe-se a pagar pelo produto e a
quantidade de produto em cada lote;
b) entender a cadeia de suprimentos: uma vez compreendidas as
características da demanda, a questão passa a ser como atendê-la.
Para tal, é necessária a criação de uma estratégia de cadeia de
suprimento adequada ao tipo específico de demanda pretendido pela
empresa; e
c) realizar o alinhamento estratégico: ao se perceber incongruências entre
o que é realizado com sucesso pela cadeia de suprimento e as
necessidades dos clientes torna-se necessária uma reestruturação da
cadeia de suprimento para apoiar a estratégia competitiva definida ou
deverá modificar-se a estratégia.
Sempre que se determinam estratégias Logísticas, ocorrerão trade-offs. Logo,
torna-se necessário estabelecer as opções que conduzam aos melhores resultados,
alinhados com a estratégia empresarial, pois, de acordo com Kotler e Keller (2006),
Nenhum sistema de Logística de mercado pode simultaneamente maximizar
o atendimento aos clientes e minimizar o custo de distribuição. Um
atendimento excelente ao cliente implica estoques elevados, transporte
especial e vários depósitos, fatores que aumentam os custos de Logística
(KOTLER; KELLER, 2006, p. 521).

Kotler e Keller (2006, p. 521) seguem afirmando que “os custos de Logística
interagem entre si e muitas vezes há uma correlação negativa entre eles”, como, por
exemplo, no caso de opção de modal ferroviário ao aéreo, tendo em vista a redução
de custos de transporte, o que leva a um maior tempo de entrega, empate de capital
de giro, retardo no pagamento de clientes e, ainda, possível perda de clientes para
um concorrente mais ágil.
“As estratégias de Logística de mercado devem derivar de estratégias de
negócio, e não se basear apenas em considerações de custos.” E mais ainda, “a
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empresa deve estabelecer suas metas de Logística para igualar ou exceder os
padrões de atendimento dos concorrentes” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 521).
Para Novaes (2007, p. 241), “o objetivo geral da distribuição física é o de levar
os produtos certos, para os lugares certos, no momento certo e com o nível de
serviço desejado pelo menor custo possível”. Novaes (2007) segue com a percepção
de que existe um antagonismo ao se desejar garantir um elevado nível de serviço e,
simultaneamente, obter redução de custos, uma vez que melhorias no sistema, em
geral, resultarão em maiores custos de transporte, armazenagem e estoque.
Chopra e Meindl (2003) afirmam que a idéia de equilíbrio entre
responsividade4 e eficiência permeiam todas as características de cadeias de
suprimento, onde por responsividade da cadeia de suprimentos, entendem os
autores que seja a capacidade de a cadeia de suprimentos realizar o seguinte:
a) responder a amplos escopos de quantidades exigidas;
b) atender com lead times 5 curtos;
c) manejar uma grande variedade de produtos;
d) produzir produtos altamente inovadores; e
e) atender a um nível de serviço muito alto.
“Quanto maior for o número dessas habilidades em uma cadeia de
suprimentos, mais responsiva ela será” (CHOPRA; MEINDL, 2003, p. 33).
Chopra e Meindl (2003) alertam que uma alta responsividade tem um preço: o
aumento nos custos, conforme ilustra o gráfico 5.

4

Denomina-se responsividade, o resultado de uma política da empresa capaz de satisfazer os anseios dos clientes
de forma precisa, rápida e sem alterações do nível de qualidade do produto e dos serviços. É a capacidade de
resposta da empresa.
5
Lead time é o espaço de tempo entre o momento em que o pedido é feito e o momento em que é recebido.
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Gráfico 5: Limite eficiente de custo-responsividade
Fonte: Chopra e Meindl (2003)

Bowersox et al. (2014) afirmam que, para satisfazer de forma eficiente e
eficaz a necessidade de consumo dos clientes, as empresas devem superar três
discrepâncias:
a) do espaço: refere-se à distância entre o local de produção e o de
consumo;
b) do tempo: refere-se à diferença no cronograma de produção e de
consumo; e
c) da quantidade e variedade: refere-se ao fato de que as empresas,
normalmente, especializam-se na produção de grandes quantidades de
variedade limitada de itens. Em contrapartida, os clientes desejam
pequenas quantidades de grande variedade de produtos.
Uma das decisões em que a Logística atua fortemente é sobre o controle de
estoques. Levi, Kaminsky e Levi (2010) lembram que aspectos como a incerteza da
demanda e o processo de suprimento trazem à tona assuntos como: o ponto de
pedido para os produtos, o giro de estoque a ser adotado e, ainda, a quantidade a
ser pedida e mantida em estoque.
Outra preocupação da gestão da cadeia de suprimentos refere-se à forma de
fazer chegar o produto ao seu consumidor. Novaes (2007) ensina que devem ser

22

feitas escolhas entre o uso de modal único ou intermodal, verificando possíveis
ganhos de custo, garantindo as exigências de prazos e de segurança necessárias.
Por fim, uma fonte de preocupação adicional da Logística diz respeito à
diversidade de produtos a serem produzidos, transportados, estocados e
comercializados. Para Bowersox et al. (2014, p. 62), “podem ser necessárias
diferentes estruturas da cadeia de suprimentos para atender a essas variações”. A
extensão da linha de produtos, segundo Kotler e Keller (2006) é influenciada pelos
objetivos da empresa.
Conclui-se

que

as

decisões

logísticas

são

inúmeras,

de

elevada

complexidade e abrangência. No presente estudo serão abordadas questões
referentes à diversidade de produtos fabricados, aos níveis de estoque e aos modais
de transporte utilizados.

2.2 MIX DE PRODUTOS

Bowersox et al. (2014) definem produto como resultante do valor agregado
aos materiais durante a manufatura, classificação ou montagem.
Segundo Kotler e Keller (2006, p. 366), “um produto é tudo o que pode ser
oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade ou um desejo”.
“Um mix de produtos (também chamado de sortimento de produtos) é o
conjunto de todos os produtos e itens que uma empresa põe à venda” (KOTLER;
KELLER, 2006, p. 374).
Kotler e Keller (2006) seguem afirmando que ao ofertar uma linha de
produtos, os gerentes precisam conhecer as vendas e os lucros de cada item, de
forma a determinar se novos produtos devem ser criados, que produtos devem ser
mantidos, recolhidos ou mesmo descontinuados. “Toda empresa possui em sua
linha de produtos, itens com diferentes margens de lucro” (KOTLER; KELLER, 2006,
p. 376), além disso, “os objetivos da empresa influenciam a extensão da linha de
produtos”. Como exemplos de objetivos das empresas, os autores citam:
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a) a criação de uma linha que induza à venda de produtos superiores;
b) criação de uma linha de produtos que facilite a venda cruzada; e
c) a criação de uma linha de produtos que proteja a empresa das
oscilações da economia.
Ainda deve-se considerar quanto à extensão da linha de produtos que “o
excesso de capacidade produtiva pressiona a gerência ao desenvolvimento de
novos itens” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 377).
Conforme ensinam Kotler e Keller (2006), “o ponto de partida para qualquer
discussão sobre segmentação é o marketing de massa. No marketing de massa, o
vendedor se dedica à produção [...] de um produto para todos os compradores.” Os
autores afirmam que o marketing de massa cria um mercado potencial maior,
gerando custos mais baixos, acarretando preços mais baixos ou margens mais altas.
Porém, seguem afirmando os autores, está havendo uma fragmentação crescente
do mercado, dificultando o marketing de massa.
Para Kotler e Keller (2006), uma alternativa às empresas é tornarem-se
líderes em nichos, ou seja, em mercados menores. Embora tais mercados possam
ser de pouca ou nenhuma importância para empresas de maior porte, podem ser
extremamente lucrativos para as empresas que utilizem uma estratégia de nicho
inteligente, produzindo produtos altamente especializados, com preço premium e de
qualidade superior.
Kotler e Keller (2006) destacam como um dos papéis de nicho, justamente a
especialização e comercialização de um produto ou uma linha de produtos.
Processos de manufatura passam por decisões de produção visando à
economia de escala, onde “o custo médio de fabricar um produto diminui à medida
que aumenta o volume fabricado” (BOWERSOX et al., 2014, p. 108), implicando
especialização de processos, sendo exemplos típicos as indústrias de papel e de
aço.
Em oposição à economia de escala há a economia de escopo, que enfatiza a
flexibilidade e que “apresenta processos que variam e mudam rapidamente a
fabricação de um produto para o outro”. Tal variedade refere-se também à gama
(mix) de produtos que a empresa fabrica (BOWERSOX et al., 2014, p. 109).
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Ainda segundo Bowersox et al. (2014, p. 109), “todos os processos
manufatureiros refletem um equilíbrio entre a economia de escala e a economia de
escopo. O volume e a variedade orientam os requisitos de apoio logístico.”
Analisando o estudo realizado por Hall Jr. (1995), os autores concluíram que
“em todas as medidas de diversificação, os resultados indicaram que firmas
altamente rentáveis tendem a diversificar menos do que firmas com performance
inferior.” (GRZEBIELUCKAS; MARCON; ALBERTON, 2013, p. 104).
Segundo Koga (2004), o mix de produtos de uma empresa deve ser
diversificado de modo que atenda não somente às necessidades dos clientes, mas
também deve ser simplificado o suficiente para atender às necessidades de custos e
de flexibilidade de produção.
De acordo com Lyra (2015), diretor-executivo da Associação Nacional de
Restaurantes (ANR), a principal vantagem de manter um comércio especializado é a
simplificação de toda a cadeia de produção, a redução da curva de aprendizado dos
funcionários e a gestão de estoques, pois há menos produtos disponíveis, o que
implica, também, a redução de espaço para a estocagem.

2.2.1 Relação entre Mix de Produtos, Market Share e Resultados Financeiros

De acordo com Hitt, Ireland, Hoskisson (2011), são várias as motivações que
levam as empresas a utilizarem a estratégia de ampliação do leque de produtos,
normalmente, buscando aumentar o valor da empresa e melhorando seu
desempenho geral. Os autores afirmam que “cria-se valor por meio da diversificação
[...] quando a estratégia permite que os negócios de uma empresa aumentem as
suas receitas ou reduzam seus custos quando implantam suas estratégias no nível
de negócios.” (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2011, p. 158).
De acordo com Hooley (2005), existe uma relação direta entre a economia de
escala e o market share e faturamento.
Participações mais altas no mercado, relativamente à participação dos
concorrentes (market share), são associadas a uma melhor geração de
caixa por causa das economias de escala e dos efeitos da curva de
25

experiência. [...] A participação relativa de mercado é, na verdade, usada
como um substituto para a rentabilidade, com a premissa básica de que
uma participação dominante leva a uma rentabilidade superior. (HOOLEY,
2005, p. 48).

Para este autor, “a geração negativa de caixa é associada a uma baixa
participação no mercado e os fluxos de geração positiva ocorrem quando a
participação no mercado é mais alta”. (HOOLEY, 2005, p. 48).
As curvas de experiência são ligadas à participação no mercado por um
círculo virtuoso em que uma empresa com alta participação de mercado
ganha mais experiência do que seus concorrentes. Essa experiência resulta
em custos mais baixos; os custos mais baixos significam que, a um
determinado preço de mercado, a empresa com a participação mais alta no
mercado tem os lucros mais altos [...]. (HOOLEY, 2005, p. 48).

Segundo Possas (1993), economias de escala existem quando o aumento do
volume da produção de um bem por período acarreta na redução de seus custos.
Emprego de métodos produtivos mais automatizados ou mais avançados podem ser
os fatores dessa redução. Possas (1993, p.71) afirma que “até recentemente a
ocorrência de economias de escala de grande porte era em geral associada à
produção, por meio de processos contínuos, de insumos de uso generalizado, para
os quais não cabe diferenciação de produto".
Em contrapartida, de acordo com Bowersox et al. (2014), a economia de
escala vem dando lugar à diferenciação de produtos, em que ocorre a produção de
pequenas quantidades de uma maior variedade de itens, em função da demanda
dos clientes.
A discrepância na quantidade e na variedade refere-se ao fato que as
empresas manufatureiras normalmente se especializam na produção de
grandes quantidades de uma variedade limitada de itens. Os clientes, por
outro lado, em geral demandam pequenas quantidades de inúmeros itens.
Essa diferença entre os setores de produção e consumo da economia, deve
ser harmonizada de alguma forma para fornecer a variedade de produtos
exigida pelos clientes. (BOWERSOX et al., 2014, p. 62).

Para Szwarcfiter (1997), existem vantagens associadas a variação da
produção, pois
[...] se existe uma probabilidade razoável de uma firma ser afetada por um
declínio na demanda para o seu produto, a mesma provavelmente procurará
fabricar outros produtos que guardam certas semelhanças com este, de
modo que possam ser fabricados simultaneamente. Poderá, assim,
compensar um declínio nas vendas de um produto com um aumento nas
vendas de outro, ou até mesmo se houver interrupção na fabricação de um
produto, os outros continuarão a ser fabricados. É principalmente neste
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ponto que se pode verificar a mola propulsora da transição das economias
de escala para as de escopo nos setores da economia que sempre
procuraram obter economias de escala através da padronização. Com a
fragmentação e constante mutação dos mercados, ficou patente a
necessidade de diversificação aliada à flexibilização. Acontece que a
mudança de produto nas linhas de fabricação e montagem rígidas
tradicionais implica em custos muito altos (além de tempos muito longos).
(SZWARCFITER , 1997, p. 121-122).

Todavia, convém observar que “algumas pesquisas revelam que baixos
retornos estão associados a graus mais elevados de variação na produção. Se o
bom desempenho elimina a necessidade de produtos diversos, então o desempenho
ruim pode incentivar a diversificação. “ (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2011, p.
168).
Além da variedade encontrada no portfolio de produtos fabricados, também os
níveis de estoques são fatores determinantes para obtenção de níveis satisfatórios
de market share e de resultados financeiros. Dessa forma, os níveis de estoque
serão abordados no próximo tópico.

2.3 NÍVEIS DE ESTOQUES

De acordo com a definição de Davis, Aquilano e Chase (2001), estoque é a
quantificação de qualquer item ou recurso que é utilizado em uma organização. Já
um sistema de estoque refere-se às políticas e controles que monitoram os níveis de
estoque e determinam:
a) quais níveis de estoque deveriam ser mantidos;
b) quando o estoque deveria ser reposto; e
c) o tamanho dos pedidos.
O estoque abrange, entre outros aspectos, equipamentos, itens humanos,
matéria-prima, estoque em processo e produtos acabados (DAVIS, AQUILANO,
CHASE, 2001).
Conforme dito por Bowersox et al. (2014, p. 160), “as decisões relacionadas
ao estoque são de alto risco e alto impacto para a cadeia de suprimentos”. Os
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autores afirmam que “sem a quantidade adequada de estoque, podem ocorrer a
perda de vendas e a insatisfação do cliente”, e ainda que “assim como a escassez
pode atrapalhar os planos de marketing e de produção, o excesso de estoque
também pode gerar problemas operacionais. O estoque aumenta custos e reduz a
lucratividade”.
Para Kotler e Keller (2006, p. 523), “os níveis de estocagem representam uma
importante decisão Logística de mercado”. Os autores prosseguem afirmando que
“vendedores gostariam que suas empresas mantivessem estoques suficientes para
atender imediatamente a todos os pedidos da clientela”. Mas, manter estoques tem
um alto custo. Os custos médios anuais de manutenção de estoques são estimados
em torno de 30% a 35% de seu valor, segundo Davis (2003).
Os níveis de estoque praticados pelas empresas estão intimamente
relacionados com o sistema de produção empurrado ou puxado. Segundo Bowersox
et al. (2014, p. 100), “o ideal seria que os estoques de matéria prima e produtos em
processo fossem minimizados como resultado da redução ou eliminação dos
estoques de reserva.”

2.3.1 Relação entre Volume de Estoques, Market Share e Resultados Financeiros

Baseado no discutido anteriormente, percebe-se que pesquisas sobre níveis
de estoque conduzem a teorias que afirmam que a sua redução traz melhorias nos
lucros das empresas, muito embora, níveis de estoque altos implicam em melhoria
nos níveis de serviço ao cliente, o que leva ao aumento na participação de mercado.
Arbache (2011) ilustra essa situação através do exemplo da recente elevação
do consumo da classe C. Segundo o informado, os consumidores dessa classe são
menos tolerantes à espera por um produto, uma vez que a experiência do consumo
é uma novidade, gerando avidez pela aquisição do produto.
Essa ansiedade faz com que a ausência de um produto gere perdas de
receita definitivas, pois o cliente irá substituí-lo por outro, de outra marca
concorrente, ou comprometerá sua renda com outro produto. Interessante observar
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que o alto nível de serviço pode, inclusive, ser uma barreira de entrada a novos
players de mercado. (ARBACHE, 2011).
De acordo com Chopra e Meindl (2003), um elevado nível de disponibilidade
de produtos, obtido através da elevação dos níveis de estoque, implica diretamente
em atração de consumidores e, por conseguinte, alavanca o market share.
O nível de disponibilidade do produto, também denominado nível de serviço
ao cliente, é parte importante da responsividade de qualquer cadeia de
suprimento. A cadeia de suprimento pode adotar um alto nível de
disponibilidade do produto para melhorar sua responsividade e atrair
consumidores. Isso aumenta as receitas da cadeia de suprimento devido ao
crescimento nas vendas e à garantia de disponibilidade do produto quando
os clientes aparecem para efetuar uma compra. Entretanto um alto nível de
disponibilidade do produto exige grandes estoques e grandes estoques
costumam elevar os custos da cadeia de suprimento. (CHOPRA, 2003, p.
226).

Levi, Kaminsky e Levi (2010) corroboram o pensamento de Chopra e Meindl
(2003) ao relacionarem o aumento de giro de estoque a uma redução dos níveis
médios de estoque, o que sugere maior nível de liquidez, menor risco de
obsolescência e menor investimento em estoque, muito embora isso aumente o risco
de vendas perdidas, levando a uma provável redução na participação de mercado.
Em contrapartida, Coronado (2001) opõe-se à Chopra e Meindl (2003) ao
afirmar que:
A elevação do giro de estoque [...] provavelmente implicará positivamente
no aumento da participação no mercado, representando maior
competitividade e garantia de fidelidade da clientela, como também redução
do custo financeiro de manutenção do estoque. (CORONADO, 2001, p.
263).

Para Coronado (2001), então, a elevação do giro de estoque, o que ocorre ao
se reduzirem seus níveis, pode levar ao aumento da participação de mercado, muito
embora a conclusão dos autores seja idêntica, ao afirmarem que a redução dos
estoques proporcionam também redução de custos.
Ballou (2012) também destaca a importância dos níveis de estoques na
participação de mercado ao observar que os estoques apoiam a função de
marketing na comercialização dos produtos da empresa, podendo, ainda, estarem
posicionados mais próximos aos pontos de venda e com quantidades mais
adequadas, constituindo uma vantagem para:
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a) clientes que precisam de disponibilidade imediata ou tempos de
ressuprimento pequenos; e
b) fornecedores, pois, leva a uma vantagem competitiva e menores custos
de vendas perdidas, especialmente para produtos elásticos quanto ao
nível de serviço.
Em contrapartida, o mesmo autor adverte que se deve ter muito cuidado para
fixar o nível de serviço do estoque, pois ao se aumentar a disponibilidade em apenas
alguns pontos percentuais, para atender as pressões da área de marketing ou
mesmo por julgamento apressado, ocorre um efeito dramático no capital investido
em inventário, uma vez que o nível de estoque cresce exponencialmente com
disponibilidades elevadas (BALLOU, 2012).
O aumento do faturamento obtido por meio da redução de níveis de estoques
também é sustentado por Ballou (2012):
O controle de estoques exerce influência muito grande na rentabilidade da
empresa. Eles absorvem capital que poderia estar sendo investido de outras
maneiras. Aumentar a rotatividade do estoque 6auxilia a liberar ativo e
economiza o custo de manutenção de inventário. (BALLOU, 2012, p. 208).

Ballou (2012) explica que podem ser classificados em dois os métodos de
gestão de inventário de estoques:
a) método de empurrar estoques (tipo push): método tradicional de gestão
de

inventário,

utilizado, principalmente, quando

existem vários

depósitos no sistema de distribuição. Procura alocar estoques nos
armazéns, conforme a necessidade esperada. Esse enfoque é
significativamente vantajoso quando os lotes econômicos de produção
ou de compra são maiores que as necessidades de curto prazo dos
depósitos; e
b) método de puxar estoques (tipo pull): esse método preconiza que
apenas o estoque necessário para atender a demanda de cada ponto
precisa ser mantido, o que se traduz em quantidades mantidas em
estoque menores no método de puxar do que no método de empurrar.
Porém, em sistemas com diversos depósitos os pedidos de reposição
6

A rotatividade do estoque é a razão entre o volume de vendas e o estoque médio. Trata-se de
medida utilizada na indicação da velocidade de giro de capital e para verificar se o inventário está
dentro de limites aceitáveis. (BALLOU, 2012).
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dos armazéns individuais podem ocorrer a qualquer momento,
desconsiderando possíveis efeitos dos tamanhos de lote ou de
sequenciação dos pedidos na eficiência da produção ou do transporte.
Segundo Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 335), “os sistemas puxados
são muito menos prováveis de resultar em criação de estoques e são, portanto,
favorecidos pelas operações Just-in-time (JIT)”.
Alinhada com o método de puxar estoques,
[...] a ideia do just-in-time é suprir produtos para linha de produção, depósito
ou cliente apenas quando eles são necessários. Se as necessidades de
material ou produtos e os tempos de ressuprimento são conhecidos com
certeza, pode-se evitar o uso de estoques. Os lotes são pedidos apenas nas
quantidades suficientes para atender o consumo com antecedência de
apenas um tempo de ressuprimento. (BALLOU, 2012, p. 226).

Ballou (2012) afirma que a abordagem Just-in-time nem sempre garante o fim
dos estoques pois, caso não sejam conhecidas as necessidades ou os tempos de
reposição, deve-se utilizar quantidades ou tempos maiores, o que acarreta na
colocação de estoque extra no sistema. Deve-se observar, também, que, ao manter
estoques maiores do que o necessário, pode-se obter vantagens de descontos
associados a maiores lotes de compra ou transporte. “Quando isso acontece, o
método do Just-in-time leva a resultados similares aos das outras técnicas de
controle de estoques.” (BALLOU, 2012, p. 228).
Levi, Kaminsky e Levi (2010), destacam a importância dos níveis de estoques
sobre os resultados financeiros, exemplificando o ocorrido nas empresas Wal-Mart e
Amazon, que diferenciaram-se em seus mercados proporcionando aos clientes
grande variedade de produtos e baixos estoques e, dessa forma, aumentando a
receita total da empresa e maximizando o lucro.
Assim como os níveis de estoque, a estratégia adotada para a distribuição
dos produtos é fundamental para a obtenção de níveis de serviço adequados à
satisfação dos clientes e, consequentemente, a uma maior participação de mercado,
assim como para os resultados financeiros das empresas. Dessa forma, o próximo
tópico abordado neste estudo refere-se aos modais de transporte.
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2.4 MODAIS DE TRANSPORTE

A estrutura de transporte de cargas engloba a infraestrutura física, veículos e
transportadoras que operam através da opção de um modal. Modal identifica um
método ou forma de transporte básico que pode ser ferroviário, rodoviário,
hidroviário, dutoviário e aéreo (BOWERSOX et al., 2014).
Conforme ensinam Bowersox et al. (2014), o modal ferroviário, que já foi o
maior em termos de quantidade de quilômetros de serviço, perdeu a posição para o
modal rodoviário, devido ao desenvolvimento acelerado da indústria automobilística
e à ampliação das rodovias e estradas. Ainda assim, devido à capacidade de
transportar grandes quantidades de carga por longas distâncias, com custos
operacionais baixos (embora com altos custos fixos), o modal ferroviário tem
substancial participação percentual relativa aos demais modais de transporte
(BOEWRSOX, 2014).
Saraiva e Maehler (2013) afirmam que o aumento do volume por trem e seus
efeitos na redução dos custos de terminais podem produzir economias de escala, ou
seja, menores custos unitários para cargas de maior volume.
Para Ribeiro e Boente (2014), o escoamento de carga no Brasil não funciona
de maneira adequada devido à falta de estrutura em outros modos de transporte que
não sejam o rodoviário. Assim, o País é considerado dependente da modalidade
rodoviária para o transporte de carga.
De acordo com o site governamental Portal Brasil (2014), “a distribuição
espacial da Logística de transportes no território brasileiro revela uma predominância
do modal rodoviário”. O texto do site destaca que “[...] a malha rodoviária tem
vascularização e densidade muito superiores às dos outros modais de transporte[...].
Por outro lado, a distribuição das ferrovias e hidrovias é bem reduzida e tem
potencial muito pouco explorado, especialmente em um País das dimensões do
Brasil.”
Para Bowersox et al. (2014), o modal rodoviário possui características que
favorecem os negócios relacionados à indústria e à distribuição. Necessita de
investimento fixo baixo em instalações de terminais, além de operar em estradas
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financiadas com dinheiro público. Como desvantagem, tem-se o custo variável alto,
pois cada carreta exige uma unidade de força e um motorista.
Saraiva e Maehler (2013) lembram ainda que, atualmente, para percorrer
pequenas distâncias, por ser ágil, dinâmico e, principalmente, por ter a facilidade de
efetuar rotas alternativas, o transporte rodoviário é o mais usado.
Com relação ao modal hidroviário, Bowersox et al. (2014) explicam que este
divide-se entre transporte em águas profundas e em navegação interna (fluvial ou
lacustre) e que sua principal vantagem é observada ao serem transportadas cargas
extremamente grandes. Em relação aos custos fixos, ocupa posição intermediária
em relação aos modais ferroviário e rodoviário, embora possua baixo custo variável.
O modal hidroviário é ainda lembrado como “o principal modo de transporte para a
Logística global” (BOWERSOX et al., 2014, p. 209).
O modal aéreo é o menos utilizado para o transporte de cargas, pois é o de
maior custo variável, embora apresente custo fixo baixo. Sua vantagem reside na
velocidade de entrega, possibilitando redução (ou mesmo eliminação) de alguns
aspectos logísticos, como armazenamento e estoque (BOWERSOX et al., 2014).
A Tabela 1 exibe as características operacionais relativas por modal de
transporte7, onde os valores mais baixos indicam melhor desempenho.

Tabela 1: Características operacionais relativas por modal de transporte
Características operacionais
Velocidade
Disponibilidade
Confiabilidade
Capacidade
Frequência
Total

Ferroviário
3
2
3
2
4
14

Rodoviário
2
1
2
3
2
10

Hidroviário
4
4
4
1
5
18

Aéreo
1
3
5
4
3
16

Fonte: Adaptado de BOWERSOX et al., 2014

7

O modal dutoviário não será abordado neste estudo, pois não é considerado como opção às
empresas participantes no jogo de Logística BR-LOG, empregado como receptor de dados para
análise.
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2.4.1 Relação entre Modais de Transporte, Market Share e Resultados Financeiros

“O transporte pode desempenhar papel fundamental na estratégia competitiva
das organizações, através da adequação dos serviços oferecidos aos requisitos dos
clientes.” (CHOPRA; MEINDL, 2006 apud PETRAGLIA, 2009).
Do ponto de vista de custos, Ribeiro (2000 apud Fleury et al., 2002), afirma
que o transporte representa, em média, cerca de 60% das despesas Logísticas e
que pode variar entre 4% e 25% do faturamento bruto, sendo que em muitos casos
supera o lucro operacional.
Ribeiro e Boente (2014) citam o exemplo da produção de grãos, que,
normalmente, possui quantidade e época da colheita previsíveis e, por ocasião de
seu escoamento, formam-se verdadeiros “trens rodoviários”, ou seja, fila de
caminhões para se escoar a produção. Ribeiro e Boente (2014) seguem afirmando
que as filas formadas poderiam ser substituídas com facilidade por trens e/ou navios
de carga.
O desenvolvimento da infraestrutura de transportes no Brasil, devido a uma
série de fatores, como “a pobreza do mercado interno [...], o lento processo de
integração do país e as profundas desigualdades interregionais de desenvolvimento,
explicam porque o Brasil não foi capaz de desenvolver sistemas eficientes de
transportes intermodais” (GALVÃO, 1995).
Para Padula (2008), o desequilíbrio fica evidente na concentração no modal
rodoviário, mais custoso quando comparado aos modais ferroviário e aquaviário.
Padula (2008) ainda afirma que a estrutura da matriz de transportes nacional afeta
diretamente e desfavoravelmente na competitividade dos produtos brasileiros, Ainda
segundo o autor, ao se considerar apenas os três principais modais (rodoviário,
ferroviário e aquaviário), o modal rodoviário tem sido privilegiado ao receber mais de
70% dos recursos destinados à expansão da infraestrutura de transportes no Brasil.
A comparação internacional das matrizes de utilização de transporte entre
países de grande extensão territorial aponta que no Brasil a maior concentração
recai no modal rodoviário (PADULA, 2008).
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Segundo o Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT) de 2007, no
Brasil, o modal rodoviário condensa cerca de 60% do transporte de cargas,
enquanto os modais ferroviário e hidroviário respondem por 26% e 14% do
transporte, respectivamente (BRASIL, 2007).
De acordo com a fonte, o PNLT confronta a distribuição dos modais no Brasil
com outros países de dimensões continentais: Rússia, Canadá, Austrália e Estados
Unidos. Ao comparar com a malha ferroviária nacional, o PNLT afirma que Rússia,
Canadá e Estados Unidos da América (EUA) apresentam maior concentração de
transporte no modal ferroviário, com 81%, 46% e 43% respectivamente, contra
apenas 26% no Brasil.
Conforme indicado no PNLT, o Canadá utiliza o modal rodoviário em maior
proporção (43%), seguido pelos EUA (32%) e pela Rússia (8%). A Austrália
concentra 53% de seu transporte de cargas no modal rodoviário, porém, o modal
ferroviário tem participação expressiva nesta movimentação, com 43% (BRASIL,
2007).
O gráfico 6 demonstra a comparação das matrizes de utilização de transporte
dos países citados.

Gráfico 6: Matriz de transportes: comparativo internacional
Fonte: Adaptado de Brasil 2007

Para uma base comparativa entre os diversos tipos de modais, a Tabela 2
apresenta os custos comparativos em valores internacionais entre os modais de
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transporte, onde se percebe que o modal rodoviário é considerado o segundo mais
oneroso, perdendo somente para o custo do modal aéreo.

Tabela 2: Custos comparativos entre os modais de transporte

Modo
Aéreo
Rodoviário
Ferroviário
Dutoviário
Balsa e rebocador
Cargueiro
Navio graneleiro

US$ centavos/ton.km
14,0
4,0 - 5,0
0,3 - 1,0
1,0 - 0,3
0,12 - 0,18
0,06 - 0,24
0,02 - 0,04

Fonte: adaptado de Costa, Padula (2007)

A Tabela 3 apresenta os fretes para os diferentes modais, onde se pode
verificar que, como já foi discutido, o modal rodoviário é o mais empregado no Brasil,
embora apareça como de fretes mais elevados.
Tabela 3: Fretes para os diferentes modais de transporte (em R$/tonelada)
Modo

Ferrovia

Rodovia

Hidrovia
Dutovia
Cabotagem

Categoria de Produtos
Granéis vegetais
Granéis sólidos
Granéis líquidos
Minérios
Outros produtos
Carga geral
Granéis vegetais
Granéis sólidos
Granéis líquidos
Minérios
Outros produtos
Carga geral
Granéis vegetais e líquidos
Granéis líquidos
Todos os produtos

Distância Percorrida (km)
100
200
400
500
21,8
36,5
61,0
101,09
17,8
28,1
44,4
69,9
27,7
27,7
47,1
80,2
136,7
19,0
30,2
47,9
76,0
23,1
37,7
61,7
100,9
30,4
50,8
85,0
142,0
31,5
53,7
91,7
156,7
30,6
47,6
73,9
114,9
36,3
65,6
118,5
214,3
65,5
105,0
168,2
269,6
41,0
65,6
105,2
168,5
41,0
65,6
105,2
168,5
18,3
23,9
100,0

20,3
39,7
116,0

50,3
65,9
134,4

83,4
109,3
155,6

Fonte: adaptado de Brasil (2007)

Gorman (2008) apresentou em seu trabalho estimativas de custos com
congestionamentos para os modais rodoviário e ferroviário, em US$ 0,0017 e US$
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0,0003 por tonelada vezes milha, respectivamente, sugerindo, assim, que o modal
rodoviário está mais exposto a condições de congestionamento que o modal
ferroviário, que conta com um controle de tráfego mais rigoroso, devido as suas
características estruturais.
No Brasil, Siqueira (2000) quantificou a competitividade entre o modal
hidroviário versus o rodoviário, tomando por base valores de frete na rota Manaus São Paulo. Seus cálculos, apontaram uma economia de 43% para o R$/ton (se
considerado o R$/m3, a economia passa a 22%) da cabotagem em relação ao
rodoviário.
Ao se considerar o modelo matemático proposto pelos autores Costa (2006) e
Chebat (2006), afora os custos diretamente ligados ao frete, outro ponto importante
de comparação entre os segmentos rodoviários e cabotagem é o custo/benefício dos
gastos com combustível. Embora o transporte rodoviário seja favorecido por custos
subsidiados de combustível (ao passo que os armadores compram óleo conforme o
preço internacional), o transporte por cabotagem ainda pode ser vantajoso para
trechos de percurso mais longo. A cabotagem chega a ser até quatro vezes mais
eficiente, do ponto de vista energético, que o transporte rodoviário.
Ribeiro e Boente (2014) afirmam que:
O transporte rodoviário poderia ter seu funcionamento ainda mais
adequado, caso fosse realizado somente em distâncias curtas e com pouca
quantidade de cargas, promovendo a ligação entre modos de transportes
com maior capacidade e apropriados a longas distâncias, como o modal
ferroviário e o modal aquaviário (RIBEIRO; BOENTE, 2014, p. 2).

Wang (2008), através da estimação de curvas de indiferença, realizou
análises comparativas de custos logísticos entre o transporte rodoviário e o
transporte intermodal. O autor verificou o impacto da mudança nas variáveis: valor
da mercadoria e volume de vendas sobre os custos logísticos em análise. Wang
(2008) evidenciou, assim, que quando o custo logístico gira em torno de 950 euros
por contêiner é indiferente a escolha entre o transporte rodoviário e o transporte
intermodal rodoferroviário. Na área abaixo das curvas de indiferença de 950 euros
por contêiner, considerando-se o mesmo produto e a mesma demanda para as duas
alternativas de transporte, o intermodal rodoferroviário é mais adequado que o
rodoviário, porque o custo logístico do transporte intermodal é inferior ao custo
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logístico rodoviário. Por outro lado, na área acima das linhas de indiferença de 950
euros por contêiner é mais vantajoso o transporte rodoviário.
O objetivo principal do projeto “Real Cost Reduction Door-to-door Intermodal
Transport” de Ricci e Black (2005) foi examinar os custos internos e externos de
transporte intermodal e compará-los com os custos de soluções puramente
rodoviárias.
Janic (2007), continuando o trabalho de Ricci e Black (2005), comparou os
custos totais do transporte rodoviário e do transporte intermodal de cargas nos
corredores europeus de transporte. O autor observou que os custos externos
representam em média 21% dos custos totais rodoviários e 17% dos custos totais
intermodais. Já ao considerar apenas os custos internos, o transporte intermodal
torna-se mais competitivo do que o transporte rodoviário, para distâncias porta a
porta maiores que 900 km. Concluiu Janic (2007) que, incorporando os custos
externos a sua análise, o transporte intermodal só será mais competitivo que o
transporte rodoviário em distâncias porta a porta maiores que 1.100 km.
O autores Eller, Sousa Jr. e Curi (2011), estudando o transporte de cargas no
Brasil, confrontaram os custos de implantação, operação e manutenção dos modais
rodoviário e ferroviário, considerando os custos da tonelada-quilômetro útil de cada
um dos modais. Os resultados demostraram que o modal ferroviário apresenta
custos fixos elevados, em decorrência de grandes investimentos em trilhos,
locomotivas e vagões. Já no modal rodoviário, os custos variáveis é que são
elevados. Ao final do estudo, averiguaram que, ao se considerarem custos de médio
e de longo prazo, mostra-se mais eficiente a priorização de investimentos no modal
ferroviário, em relação ao modal rodoviário.
Segundo Ribeiro e Ferreira (2002),
A integração entre modais pode ocorrer de diferentes formas: aéreorodoviário, ferroviário-rodoviário, aquário-ferroviário, aquário-rodoviário ou,
ainda, em mais de dois modais. A utilização de mais de um modal permite
agregar vantagens típicas de cada um deles, caracterizadas pelo nível de
serviço e custo. Combinados diferentes modais, permitem uma entrega
porta a porta a um menor custo e um tempo relativamente menor, buscando
equilíbrio entre preço e serviço. (RIBEIRO: FERREIRA, 2002, p. 5).

38

2.5 JOGOS DE EMPRESAS

Segundo Okoro, Awodele e Kuyor (2014), baseado na definição do dicionário
Collins Cobuild English Language (1987), “jogo é uma atividade ou esporte que
envolve habilidade, conhecimento ou azar, em que se segue regras fixas e tenta-se
ganhar um adversário ou resolver um quebra-cabeça”.
Okoro, Awodele e Kuyor (2014) afirmam que foi registrado na China o
primeiro uso de jogos para a educação e simulação de guerra em 3.000 A.C. Os
autores esclarecem que, posteriormente, com a introdução do uso do computador,
surge um ambiente muito propício para o ensino de pensamento estratégico, análise
financeira, análise de mercado, operações, trabalho em equipe, liderança e outros
temas relacionados com a educação econômica. Jogos de simulações permitem que
os alunos experimentem e testem situações antes de encontrá-las na vida real.
O neologismo gamificação é definido no Dicionário da Língua Portuguesa
como sendo
[...] o uso de técnicas características de videojogos em situações do mundo
real, aplicadas em variados campos de atividade, tais como a educação,
saúde, política e desporto, com o objetivo de resolver problemas práticos ou
consciencializar ou motivar um público específico para um determinado
assunto; ludificação. (DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2015).

Os autores, Kapp, Blair e Mesh (2014), afirmam que “é razoável acreditar que
dentro de um curto espaço de tempo, a ideia de jogos e gamification será comum ao
longo de todos os locais de trabalho e instituições de ensino e uma prática
aceitável”.
Para Okoro, Awodele e Kuyor (2014),
A gamificação fornece o ambiente muito rico em possibilidades através da
fusão de atividades não-lazer com jogos. Jogo e aprendizagem são
inseparáveis desde o início; o ato de jogar um jogo é o ato de se tornar
proficiente nas regras de jogo e tentar sobressair em seus usos de forma
competitiva. Os jogos são muito propensos a ajudar-nos a não construir o
que definimos como memória muscular de conhecimento (respostas
automatizadas), mas ir além para um profundo aprendizado de conceitos
abstratos, sem a necessidade do formalismo exigido no ensino tradicional
de sala de aula. (OKORO; AWODELE; KUYORO, 2014, p. 109).

Sauaia (2006) ensina que,
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A aprendizagem vivencial proposta em um Jogo de Empresas amplia o
alcance do ensino tradicional, propiciando o retorno à prática através da
vivência do aluno. “Aprender fazendo” propõe ao aprendiz uma importante
interação com seu objeto de estudo, estimula o autoconhecimento, exercita
a tomada de decisão com responsabilidade e possibilita o trabalho
combinado de dimensões diferentes e complementares – razão e emoção –
explicitando uma conexão-chave nas organizações, inexplorada no ensino
expositivo. (SAUAIA, 2006, p. 4).

A obra de Kapp, Blair e Mesh (2014) traz a distinção entre games,
gamificação e simulação. No caso do presente estudo, é a explicação dada à
simulação que se aproxima do jogo de Logística utilizado como elemento receptor
dos dados empregados na pesquisa. A simulação é explicada pelos autores como
um ambiente realista de risco controlado, onde os alunos podem praticar
comportamentos e experimentar os impactos das decisões.
Sauaia (2008) afirma que a simulação representa um instrumento didático que
compreende um conjunto de regras econômicas a serem aplicadas com o intúito de
testar teorias, conceitos e técnicas. A simulação permite a tomada de decisão e a
verificação dos resultados obtidos, em função dos valores atribuídos inicialmente às
variáveis do simulador e às relações de causa e efeito em teste, apoiando o jogo de
empresas.
Kapp, Blair e Mesh (2014) aprofundam a análise sobre simulações dizendo
que:
a) são realistas: Simulações simulam a realidade, embora representem
apenas essa realidade em parte;
b) são de risco controlado: O risco de voar um avião sem saber o que
está fazendo é muito alto. O risco de voar num simulador de voo é
comparativamente muito baixo;
c) possibilitam a prática de comportamentos: Um elemento-chave da
simulação é a capacidade de praticar e aplicar o que você aprendeu
em outros lugares; e
d) viabilizam a experiência dos impactos das decisões: o que acontece
quando eu faço isso certo? O que acontece quando eu faço isso de
errado? Estas são as coisas aprendidas a partir de simulações.
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Para Kapp, Blair e Mesh (2014), embora diferentes tipos de simulações
possam diferir nos seus mecanismos, a abordagem básica é única. A simulação
eficaz é sempre baseada em métricas da vida real ou em medidas de desempenho.
As métricas utilizadas numa simulação devem coincidir com as mesmas medidas de
desempenho que são usados na vida real. Métricas, em última análise, conduzem
um projeto de simulação; os participantes têm de ver como novos comportamentos
irão impulsionar o sucesso e a melhoria sobre os itens-chave em que são medidos.
Os jogos de empresas ou, ainda, business games “permitem por teorias em
prática, em um ambiente livre de riscos e encorajam o trabalho em equipe” (OKURO,
2014, p. 104).
Para Sauaia (2006), a importância dos jogos de empresas em um ambiente
acadêmico é a de “prover uma dinâmica vivencial que guarde semelhança com o
que ocorre no dia a dia de uma organização”. Sauaia (2006) ainda afirma que os
participantes do jogo de empresa, “partindo de um Plano de Gestão, tomam
decisões que serão confrontadas com os demais concorrentes”. Dessa forma, o jogo
de empresa oferece a oportunidade de intenso intercâmbio com os colegas de grupo
que por sua vez assumem papéis gerenciais complementares, debatem ideias e
escolhem decisões.

2.5.1 Jogos de Empresa Aplicados à Logística

De acordo com Martinelli (1987), os jogos podem ser classificados segundo a
área de conhecimento abordada por eles. Na área da Administração, os Jogos de
Empresas podem explorar conceitos de Marketing, Produção, Finanças, Recursos
Humanos, Estratégia e Logística – estes últimos abrangendo, conforme ensinam
Miyashita (1997) e Bouzada (2015), cálculos matemáticos e financeiros que
englobam: coordenação de estoques, avaliação de tempos de transporte e espera,
cálculo de custos etc. O processamento destas informações envolve uma razoável
complexidade, pela grande quantidade de dados numéricos e do equacionamento
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exigido. Isto traz ao Business Game a robustez necessária para sua utilização como
ferramenta para a Logística.
Sistemas logísticos precisam considerar questões relativas à seleção de modais
de transporte, ao posicionamento de armazéns, custos de transportes, níveis de
serviço aos clientes etc. Segundo Johnson e Wood (1996), a simulação é a técnica
mais empregada no planejamento de sistemas logísticos, justamente por ter
condições de lidar com todos esses pontos. Os autores seguem afirmando que a
principal vantagem da aplicação da Simulação em sistemas logísticos reside no fato
de permitir testar virtualmente as diversas opções de operação. Confirmando esta
ideia, Anderson e Morrice (1999) afirmam que a simulação permite a modelagem e a
analise do comportamento dinâmico de um sistema, o que a torna ideal para avaliar
processos logísticos.
Segundo Panisset (2006), a simulação é uma das poucas ferramentas que
permite a compreensão da complexidade de trade-offs que ocorrem na cadeia de
suprimentos.
Shwif et al. (2008) constatam que a simulação é o instrumento mais indicado na
análise da cadeia de suprimentos, ao confrontarem resultados obtidos em uma
planilha estática com os adquiridos em uma simulação em um estudo de caso.
Baseado nisso, Lima (2004) afirma que a difusão dos Jogos na área de Logística
é bastante acentuada e a aplicação dos mesmos vem se intensificando nos últimos
anos.
Além dos elementos mencionados, jogos de empresa aplicados à Logística
podem, também, abordar diversos outros aspectos como questões referentes à:
a) sistema de abastecimento e gerenciamento de materiais;
b) programação da produção e de armazenagem;
c) coordenação de frotas de caminhões;
d) atendimento a regiões geograficamente distintas;
e) edição de cenários baseados em regiões reais ou virtuais;
f) diferentes tipos de produtos;
g) operações internas das empresas;
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h) localização e dimensionamento de instalações;
i) seleção do modal de transporte;
j) roteirização e programação de veículos;
k) aquisição de matérias-primas de diferentes fornecedores;
l) projeto da cadeia de suprimento; e
m) previsão de demanda.
Uma simulação de laboratório ou uma situação de jogo, em que as decisões
são tomadas em ambiente controlado, é uma solução para medir o comportamento
das vendas, conforme variações nos serviços, como escrito por Ballou (2010).
Continuando a descrição referente a jogos de empresa, Ballou (2010) diz que
esse ambiente controlado procura simular elementos da incerteza da demanda,
concorrência, estratégia Logística, dentre outros que possam ser de consideração
importante para determinada situação.
Por meio de monitoramento do jogo de empresas no decorrer do tempo, uma
série de dados podem ser coletados, de forma a gerar uma curva de vendas –
serviços (BALLOU, 2010).
Monteiro (1997) afirma em seu estudo que através da aplicação da simulação
em computador
Foi desenvolvido um estudo de caso real onde a empresa pôde reduzir os
custos na região de 8,3 % para 5,3 %, economizando R$ 1,7 milhões ao
longo dos 5 próximos anos (em valor presente líquido), além de reduzir o
tempo de ciclo de 4,5 para 4,0 dias, na percepção do cliente. Além disso,
uma operação que era realizada com 20 veículos passou a ser realizada
com 11 veículos. (MONTEIRO, 1997, p. 78).

Como ferramenta auxiliar no aprendizado de Logística, Levi, Kaminsky e Levi
(2010) utilizam três jogos de empresa fornecidos junto à obra, a saber: Jogo da
Cerveja, Jogo do Compartilhamento de Risco e Jogo das Cotações. Tais jogos
reforçam o caráter educativo do uso desse recurso na prática da disciplina.
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2.5.2 Jogos de Empresa Utilizados para Fins de Pesquisa

Jogos de empresas podem ser usados para testar os efeitos das tomadas de
decisão em diversos aspectos no âmbito corporativo, já que a simulação das
atividades da empresa possibilita o exercício de estratégias sem comprometer a sua
operação e o seu desempenho real (SAUAIA, 2008). Além disso, sua utilização
como método de pesquisa, em detrimento da tradiconal pesquisa empírica, descarta
a necessidade de aplicação de questionários que, por vezes, não retornam
devidamente preenchidos às mãos do pesquisador.
De acordo com Tanabe (1973), através dos jogos é possível a execução de
teste de teorias para
[...] descobrir soluções de problemas empresariais, esclarecer e testar
aspectos da teoria econômica, pesquisar aspectos da teoria da
administração e investigar o comportamento individual e grupal em
condições de tomada de decisões sob pressão de tempo e incerteza.
(TANABE, 1973, p. 4 apud SAUAIA, 2008, p. 130).

Ratificando a validade do uso de um jogo de empresa para a verificação de
teorias e sua relação com o mundo real, Rosas e Sauaia (2006, p. 29) afirmam que,
“os resultados das empresas observados nos jogos, geralmente, costumam ser
semelhantes aos de mercado.”
Para Rosas (2006), exercer o papel de laboratório para testar hipóteses de
teorias e conhecimento de campo na área de Negócios é uma das funções mais
relevantes dos Jogos de Empresa.
Segundo Bouzada (2013),
Há a possibilidade de serem usados Jogos de Empresas para testar
experimentalmente elementos de pesquisa, inclusive na área de Logística, e
relacioná-los à teoria existente, confirmando-a ou refutando-a. Dessa forma,
a teoria estaria sendo desenvolvida a partir de um método de simulação.
(BOUZADA, 2013, p. 42).

O ambiente organizacional simulado vem apresentando-se como cenário
adequado para a realização de pesquisas no meio acadêmico, através do qual tem
sido possível testar vários elementos cuja investigação se mostra de grande
relevância, como, por exemplo: Balanced Scorecard, Composto de Marketing,
Estratégias Genéricas, Políticas de Gestão de Estoques (SAUAIA, 2008).
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Sauaia (2008) sugere a associação de simuladores organizacionais, jogos de
empresas e pesquisa aplicada (que propõe o entendimento da origem do valor para
a organização) por meio do seu “Laboratório de Gestão”, batizado de SIMULAB. De
acordo com o autor, o empreendimento permite a prática dos modelos propostos na
teoria por meio da pesquisa aplicada desenvolvida individualmente pelos
participantes dos grupos concorrentes no jogo de empresas. O uso do SIMULAB
mostra-se válido pois, conforme afirmado por Rosas e Sauaia (2006), os resultados
observados das empresas nos jogos costumam ser análogos aos de mercado.
Diversos autores já utilizaram o ambiente de laboratório para verificar o
impacto de algumas decisões em determinadas variáveis de desempenho. Por
exemplo, Ribeiro (2012) testou o impacto de um bom planejamento da produção nos
custos de produção. O impacto do preço na receita de vendas e no desempenho
financeiro foi avaliado por Lemos (2011) e Oliveira e Alves (2012).
Já Silva e Sauaia (2012) analisaram o impacto do cumprimento do Plano de
Marketing na redução das incertezas e na melhoria do desempenho empresarial.
Bouzada

(2013)

verificou

se

diferentes

estratégias

logísticas

de

centralização/descentralização de estoques são capazes de impactar indicadores de
desempenho e o próprio desempenho das empresas no jogo.
Bouzada (2015b) utilizou o jogo de Logística desenvolvido por ele (BR-LOG)
para testar se o tamanho médio do lote de aquisição de matérias-primas, o custo de
aquisição e de estocagem e o próprio desempenho das empresas no jogo
apresentavam relação entre si. O mesmo autor (2015a) aplicou esta metodologia
para testar a relação entre o nível de serviço logístico prestado e o preço de venda
dos produtos, verificando, experimentalmente, algumas hipóteses de pesquisa e
relacionando-as à teoria existente.

2.6 Quadro Conceitual e Hipóteses da Pesquisa

Esta seção procura relacionar as hipóteses do presente estudo a pontos dos
aspectos levantados no referencial teórico.
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A primeira hipótese deste estudo infere que as empresas que possuem menor
mix de produtos possuem maior market share. Para tal, se baseia em aspectos
teóricos que afirmam que as reduções da diversidade de produtos são associadas a
economias de escala e aos efeitos da curva de experiência. Por sua vez, as curvas
de experiência são ligadas à participação no mercado por um círculo virtuoso em
que uma empresa com alta participação de mercado ganha mais experiência que
seus concorrentes.
Já a segunda hipótese a ser testada questiona se as empresas que possuem
maior mix de produtos obtêm melhores resultados financeiros. Um argumento teórico
que sustenta essa hipótese é que se existe uma probabilidade razoável de uma
firma ser afetada por um declínio na demanda para o seu produto, a mesma,
provavelmente, procurará fabricar outros produtos que guardam certas semelhanças
com este, de modo que possam ser fabricados simultaneamente. Poderá, assim,
compensar um declínio nas vendas de um produto com um aumento nas vendas de
outro.
A terceira hipótese indaga se as empresas que possuem menores níveis de
estoque possuem menor market share. Segundo a teoria pesquisada, níveis altos de
estoques apoiam a função de marketing na comercialização dos produtos da
empresa, por estarem posicionados mais próximos aos pontos de venda e com
quantidades mais adequadas. Na falta do produto, o consumidor poderá substituí-lo
pelo produto do concorrente, implicando a redução de participação de mercado.
A quarta hipótese infere que as empresas que mantêm menores níveis de
estoque obtêm melhores resultados financeiros. Essa é a premissa do sistema de
produção puxada, base da filosofia Just-in-time, que profere que menores estoques
não retêm capital de giro em produtos à espera das vendas, liberando recursos para
se obter resultados financeiros superiores.
A quinta hipótese do estudo é a de que as empresas que possuem maior
dependência do modal rodoviário de transporte possuem menor market share.
Segundo a teoria levantada, a utilização de mais de um modal permite agregar
vantagens típicas de cada um deles, caracterizadas pelo nível de serviço e custo.
Essas considerações sugerem que as empresas com maior market share, em
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consequência da adoção de uma política de uso de mais de um modal de transporte,
também são as que obtêm melhores resultados financeiros.
A sexta e última hipótese questiona se as empresas que possuem menor
dependência do modal rodoviário de transporte obtêm melhores resultados
financeiros. Isso é relatado pela teoria, quando são comparados custos entre os
modais de transporte. No caso de transporte a grandes distâncias, superiores a 900
km, o uso exclusivo do modal rodoviário deixa de ser vantajoso. Considerando o
Brasil, um país de grandes dimensões, essa distância limite é facilmente alcançada,
levando a maiores custos e, consequente, piora nos resultados financeiros das
empresas. Adicionalmente, se a quinta hipótese se confirmar, será de se esperar
que menor market share acarrete pior receita de vendas e, eventualmente, resultado
financeiro.
A figura 1 resume a relação entre as variáveis estudadas nas hipóteses desta
pesquisa. Os números no interior das setas horizontais correspondem as hipóteses
na mesma sequência apresentada. As setas vermelhas mostram crescimento e
redução, conforme indicado nas hipóteses de pesquisa. Por exemplo, a primeira
hipótese do estudo infere que as empresas que possuem menor mix de produtos

Níveis de estoque

4ª

Dependência do
modal rodoviário

6ª

2ª

1ª

Mix de produtos

3ª

Market share

5ª

possuem maior market share.

Resultados
financeiros

Figura 1: Relação entre as variáveis estudadas nas hipóteses de pesquisa
Fonte: elaboração própria
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3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE PESQUISA

As informações necessárias à realização deste estudo dizem respeito ao
levantamento dos dados numéricos relativos às participações das equipes de alunos
de graduação e pós-graduação, que tomaram parte do jogo de Logística BR-LOG
desde suas primeiras aplicações em 2011 até as que foram realizadas em 2014.
Segundo Martins e Theóphilo (2009), pesquisas quantitativas são aquelas em
que se podem quantificar e mensurar os dados. Tais elementos são, então,
dispostos para serem submetidos a testes estatísticos e, posteriormente, analisados
e interpretados.
Dessa forma, a presente pesquisa foi de abordagem quantitativa.
Quanto à finalidade, a pesquisa desenvolvida foi descritiva, pois como afirma
Vergara (2013), esse tipo de pesquisa busca descrever as características de
determinada população ou fenômeno e também estabelecer correlações entre
variáveis, definindo sua natureza.
Quanto aos procedimentos da pesquisa e meios de investigação, de acordo
com Vergara (2013), o estudo caracteriza-se como bibliográfico, documental e de
laboratório.
A pesquisa bibliográfica teve por objetivo a construção do referencial teórico e
foi realizada a partir de consulta a livros, trabalhos acadêmicos, como teses,
dissertações, monografias e artigos científicos e a sites. O objetivo da pesquisa
bibliográfica

foi

reforçar,

justificar,

demonstrar, esclarecer, explicar

e

dar

credibilidade ao fenômeno estudado (VERGARA, 2013).
Já a pesquisa documental, refere-se à consulta a documentos, tais como,
registros, anais e regulamentos. Neste caso, utilizaram-se registros das aplicações
realizadas em anos anteriores do jogo de Logística BR-LOG.
Por outro lado, a pesquisa também classifica-se como de laboratório. Por
utilizar informações de áreas diversas envolvendo o estudo da Logística (market
48

share, resultados financeiros, diversificação de produção, níveis de estoque e
modais de transporte) e buscando relações existentes entre essas áreas, seria
praticamente impossível o recolhimento em campo dos dados utilizados nesta
pesquisa. Dessa forma, a pesquisa adotou a simulação como forma de viabilizar a
realização do estudo. Portanto, por abranger a aplicação do jogo em local
circunscrito e tratar-se de uma simulação em computador, a pesquisa classifica-se
como de laboratório, conforme define Vergara (2013).

3.2 AMBIENTE DE PESQUISA – O JOGO

O jogo de empresa empregado no estudo é o BR-LOG, desenvolvido por
Bouzada (2001) e que traz vantagens, tais como: a utilização de cidades brasileiras,
distâncias reais entre elas, bem como a disponibilidade de modais de transporte
próxima à realidade do nosso país. O jogo adequa-se a este estudo por possibilitar a
tomada de decisões referentes às variáveis que são objetos dessa pesquisa.
Bouzada (2015) afirma, ainda, que o simulador BR-LOG auxilia na construção de
conhecimento sobre os aspectos logísticos do mercado brasileiro.
O jogo BR-LOG envolve a disputa de quatro equipes, cada qual responsável
pela administração de uma empresa, o que inclui decisões de aquisição de matériaprima, produção, gestão de recursos, logística, marketing, entre outras. O objetivo do
jogo é atingir o melhor resultado financeiro projetado em relação às empresas
concorrentes no período em que ocorre a disputa.
Cada empresa pode produzir e comercializar até cinco produtos distintos,
sendo um deles perecível, necessitando de refrigeração. As empresas podem
adquirir matéria-prima de até dois fornecedores que operam com preços e cidades
diferentes, sendo que são necessárias cinco matérias-primas para produzir os cinco
produtos (cada uma com quantidade diferente em cada produto), e algumas horas
de fabricação por unidade produzida. As empresas, então, determinam os preços
dos produtos (dentro de uma faixa permitida), que serão distribuídos a 25
atacadistas, nas principais cidades brasileiras, sendo um por cidade. É também
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nessas cidades que as equipes deverão optar pela localização das instalações das
fábricas e centros de distribuição (CDs), incluindo o tamanho e capacidade das
fábricas e CDs. Após o setup inicial, nenhuma fábrica ou CD poderá ser aberto ou
ter sua localização alterada.
Após as encomendas iniciais de produtos, que são de igual volume para
todas as empresas participantes do jogo, as futuras encomendas são definidas
considerando não somente os preços que cada empresa atribui a seus produtos,
como também (e com peso ainda maior) o nível de serviço atingido pelas empresas
por ocasião de suas entregas (disponibilidade dos produtos aos clientes, no local e
momento desejados).
Para apoiar a estratégia das equipes, antes do jogo ser iniciado, cada qual
recebe um histórico de demanda de cada um dos cinco produtos em cada um dos 25
atacadistas e uma matriz de distâncias entre as 25 cidades, para cada um dos
quatro modais de transporte. As equipes devem utilizar essas informações para
projetar as demandas futuras e a composição da macroestrutura logística.
Durante o jogo, cada equipe deverá tomar decisões semanais, estratégicas e
operacionais, após receber do aplicador do jogo o resultado da interação das suas
decisões com as das outras equipes na semana anterior.
Mais detalhes sobre o funcionamento do jogo podem ser encontrados em
Bouzada (2001).

3.3 COLETA DE DADOS

Os dados foram obtidos por meio de resultados de aplicações realizadas no
Laboratório de Logística (BOUZADA, 2015c), cujo coração é o BR-LOG.
Armazenados em uma base de dados, esses dados referem-se a diversos
elementos, provenientes das decisões administrativas de 41 empresas virtuais (na
ocasião da coleta de dados desta pesquisa) contemplando, entre vários outros, os
dados das variáveis estudadas nesta pesquisa.
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As turmas que participaram do jogo cursaram disciplina(s) que envolvem o
estudo de Logística.
Para a aplicação do Laboratório de Logística junto às turmas selecionadas,
primeiramente é realizada uma apresentação presencial, esclarecendo a dinâmica
do jogo BR-LOG. Posteriormente, a aplicação se dá exclusivamente de forma
remota, com os participantes das equipes enviando suas decisões semanalmente
por email. Um simulador é executado utilizando os valores das planilhas recebidas e
relatórios são gerados e encaminhados para as equipes, também semanalmente e
por email. Foi necessário aos participantes dedicarem aproximadamente duas horas
de atividades semanais para tomar as decisões. Por fim, após a última rodada e já
de posse dos resultados obtidos pelas empresas fictícias, nova visita presencial é
realizada às turmas participantes, divulgando a equipe que obteve resultado
financeiro projetado mais expressivo.
O resultado da aplicação do jogo foi considerado na avaliação das turmas
participantes, nos seus respectivos cursos, conforme critério a ser atribuído por seus
professores.
Os dados que embasaram esta pesquisa são secundários, tendo sido obtidos
em aplicações do jogo BR-LOG, entre os anos 2011 e 2014, realizadas em 11
turmas da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), do Instituto de PósGraduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(COPPEAD) e do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC). Nas turmas
do IBMEC, a aplicação foi presencial, durante 15 horas divididas nas cinco aulas
dedicadas à disciplina.
Os dados secundários, perfizeram respostas referentes a um total de 41
empresas fictícias, que tiveram cinco variáveis coletadas e analisadas, a saber:
Resultado financeiro; Market share final médio por empresa; Mix de produtos; Níveis
de estoque e Modal rodoviário.
Conforme a dinâmica do jogo empregado nesta pesquisa, somente após a
terceira rodada passa a existir a possibilidade das empresas virtuais iniciarem as
vendas de seus produtos processados. Dessa forma, os dados coletados nas
aplicações foram considerados a partir da rodada mencionada.
A seguir, uma breve explanação sobre cada uma dessas variáveis:
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a) resultado financeiro: ao final do jogo o lucro total obtido pelas empresas
foi extrapolado, considerando uma projeção igual ao resultado
efetivamente acumulado mais a média das últimas cinco semanas,
projetada até o final do ano8.;
b) market share final médio por empresa: ao final do jogo, a participação
de mercado de cada empresa será calculada pela média do seu market
share nos 5 produtos; esta participação em cada produto foi o
somatório da quantidade vendida ao longo de todas as semanas por
cada empresa, comparado percentualmente ao somatório de todas as
empresas;
c) mix de produtos: refere-se à quantidade de produtos no portfolio da
empresa. Foi considerado um produto pertencente ao portfolio aquele
que tenha sido vendido em pelo menos 20% de todas as rodadas
durante a aplicação do jogo9;
d) níveis de estoque: foi considerado para efeito de cálculo dessa variável
o custo de estocagem, ou seja, o quanto cada empresa gastou em
estocagem durante todo o jogo; e
e) modal rodoviário: esta variável levará em consideração o percentual de
emprego do modal rodoviário sobre o total utilizado pelos demais
modais para cada empresa. Foi utilizado o conceito de emprego de
cada modal com base em TKU (toneladas por quilômetro útil) .

Estes procedimentos encerram a coleta de dados.

8

Por exemplo, se o jogo durar 15 semanas, o resultado projetado de cada equipe será igual a:
(resultado acumulado nas 15 semanas) + (média do resultado das semanas 11 a 15) * 33. Neste
caso, a média está sendo multiplicada por 33, pois esta é a quantidade de semanas que faltam para
completar 1 ano (48 semanas, no horizonte de tempo do jogo).
9 Essa restrição existe pelo fato de que há a possibilidade de uma empresa fabricar um ou mais dos
cinco produtos possíveis em poucas rodadas, apenas para um teste de mercado, ou ainda por ter
sobra de matéria –prima ou mesmo por ter ociosidade de maquinário ou pessoal. Isso, porém, não
caracterizaria tal (ou tais) produto (s) como parte integrante do portfolio da empresa.
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3.4 TRATAMENTOS DOS DADOS

Os dados referentes às variáveis estudadas, obtidos de base de dados das
aplicações do jogo BR-LOG ao longo dos anos foram apresentados por tabulação e
gráficos para facilitar a visualização e a interpretação das séries.
As análises desenvolvidas neste trabalho, tendo como base os resultados
obtidos através das aplicações de um jogo de Logística em turmas de graduação e
pós-graduação, procuraram demonstrar, por correlações entre as variáveis
propostas, se corroboraram ou não o que versa a literatura pesquisada sobre o tema.
As correlações obtidas em cada uma das análises que integraram o estudo
foram interpretadas e consistiram nos elementos para a testagem das hipóteses,
formuladas com base no referencial teórico.
As variáveis que foram comparadas possuem características distintas entre si,
e, consequentemente, as ordens de grandeza de suas medidas diferem.
Segundo Guimarães (2008), o emprego do coeficiente de correlação de
Pearson evita a influência das ordens de grandezas e unidades de cada variável.
Considerando X e Y duas variáveis distintas, representadas em um plano cartesiano,
o coeficiente de correlação de Pearson é obtido dividindo-se a covariância pelo
desvio padrão de X e de Y.
A seguir é descrita a forma que foram executados os testes e como foi
realizada a análise dos resultados das relações entre as variáveis estudadas.
A primeira hipótese infere que as empresas que possuem menor mix de
produtos possuem maior market share. O resultado esperado para esse teste é de
que houvesse uma correlação negativa entre as variáveis “Mix de produtos” e
“Market share”.
A segunda hipótese infere que as empresas que possuem maior mix de
produtos de produtos obtém melhores resultados financeiros. O resultado esperado
para esse teste é de que houvesse uma correlação positiva entre as variáveis “Mix
de produtos” e “Resultado financeiro”.
A terceira hipótese infere que as empresas que possuem menores níveis de
estoque possuem menor market share. O resultado esperado para esse teste é de
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que houvesse uma correlação positiva entre as variáveis “Nível de estoque” e
“Market share”.
A quarta hipótese infere que as empresas que mantém menores níveis de
estoque obtem melhores resultados financeiros. O resultado esperado para esse
teste é de que houvesse uma correlação negativa entre as variáveis “Nivel de
estoque” e “Resultado financeiro”.
A quinta hipótese infere que as empresas que possuem maior dependência
do modal rodoviário de transporte possuem menor market share. O resultado
esperado para esse teste é de que houvesse uma correlação negativa entre as
variáveis “Modal rodoviário” e “Market share”.
A sexta hipótese infere que as empresas que possuem menor dependência
do modal rodoviário de transporte obtém melhores resultados financeiros. O
resultado esperado para esse teste é de que houvesse uma correlação negativa
entre as variáveis “Modal rodoviário” e “Resultado financeiro”.
Os resultados das correlações de cada uma das hipóteses foram expressos
em gráficos, dispostos em tabelas, finalizando pelos resultados dos coeficientes
obtidos, que tiveram sua significância estatística avaliada.
Ao testar cada hipótese, o objetivo específico correspondente foi atingido.
Assim, ao final dos testes de correlação entre os pares de variáveis descritos,
pretendeu-se atingir o objetivo geral do estudo, verificando o impacto causado por
decisões relacionadas à produção, estocagem e transporte sobre o market share e
resultados financeiros em empresas virtuais participantes de um Jogo de Logística.
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3.5 LIMITAÇÃO DO MÉTODO

Para Vergara (2013), todo método possui algum tipo de limitação, sendo
importante prevê-la, para que possa ser evitada ou minimizada, de forma a não
comprometer os resultados a serem alcançados.
Isto posto, vale destacar que, assim como todos os simuladores, o BR-LOG
se aplica a um contexto específico de produtos, matérias-primas e dinâmicas de
concorrência, sendo desenvolvido com base em um modelo que é uma simplificação
da realidade. Logo uma limitação do BR-LOG (e consequentemente da metodologia
nele baseada) diz respeito à dificuldade de abrangência plena das variáveis
envolvidas no processo de Logística, incluindo nesse rol as vendas reais (ao invés
de estimadas, muito embora exista algum grau de incerteza no jogo), fatores da
economia (tais como taxas de inflação e crises), aspectos de natureza aleatória
(como secas e indisponibilidade de modais), entre outras não consideradas no jogo.
Outra limitação remete às empresas participantes das aplicações do jogo,
geridas por alunos (com maior ou menor grau de experiência na área), muitos deles
de graduação, não se tratando de profissionais experientes na área de Logística.
Assim, não seria correto afirmar que os resultados seriam exatamente os mesmos
se as decisões que impactam os indicadores estudados tivessem sido tomadas por
profissionais de mercado pertencentes a empresas reais, o que caracterizaria uma
pesquisa empírica, e não experimental, como a pretendida neste estudo. Com o
intuito de minimizar essa última limitação, o tratamento desconsiderou os outliers
(valores atípicos) de forma a reduzir discrepâncias.
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4 APRESENTAÇÂO E ANÁLISE
O processo de transformação dos dados coletados nas rodadas do jogo BRLOG em informações que subsidiaram as análises e conclusões desta pesquisa se
iniciou com a seleção e agrupamento dos registros exclusivos às variáveis ora
abordadas no estudo.
De posse dos dados filtrados e calculados foi elaborada a tabela 4 que
consolida as informações nas quais se basearam as verificações das hipóteses,
através de correlações entre as variáveis sugeridas na pesquisa.
Tabela 4: Informações consolidadas das variáveis estudadas nas 41 empresas virtuais

IBMEC 4

IBMEC 3

IBMEC 2

IBMEC 1

ESPM 3

ESPM 2

ESPM 1

COPPEAD 4

COPPEAD 3

COPPEAD 2

COPPEAD 1

Turma Empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Resultado
Market share
financeiro
-R$ 3.574.432,08
10%
-R$ 4.055.470,60
36%
R$ 4.450.625,59
37%
-R$ 6.077.456,96
17%
R$ 18.160.521,84
40%
R$ 19.142.915,26
22%
R$ 2.977.891,59
8%
R$ 19.303.901,00
29%
R$ 8.045.996,71
28%
R$ 4.264.527,77
15%
R$ 33.378.753,41
39%
R$ 5.586.796,29
17%
-R$ 3.420.239,70
10%
R$ 32.431.805,69
39%
R$ 1.667.756,33
9%
R$ 26.893.404,76
42%
R$ 11.475.324,06
56%
R$ 2.017.606,86
21%
-R$ 1.194.877,79
22%
-R$ 936.490,04
1%
-R$ 984.526,98
50%
-R$ 2.241.996,19
45%
-R$ 1.429.329,85
5%
R$ 1.743.271,88
76%
-R$ 3.774.844,95
3%
-R$ 3.829.062,81
14%
-R$ 3.084.355,32
7%
R$ 2.844.143,37
25%
R$ 337.966,07
31%
R$ 2.179.622,36
32%
-R$ 3.126.649,08
12%
R$ 600.509,52
8%
R$ 2.483.744,09
20%
R$ 2.201.095,02
72%
-R$ 2.015.411,25
15%
R$ 2.168.201,89
13%
R$ 4.822.926,85
28%
R$ 1.659.734,05
44%
-R$ 434.308,05
19%
R$ 5.237.445,56
56%
R$ 3.626.296,64
25%

Mix de
produtos
3
5
5
5
4
2
2
4
5
5
5
4
4
3
2
5
4
2
2
1
2
2
1
5
5
3
5
4
4
5
2
2
2
5
3
2
3
5
4
4
5

Estoques
R$ 57.650,13
R$ 96.528,85
R$ 52.037,02
R$ 65.896,41
R$ 37.921,83
R$ 28.180,25
R$ 18.309,23
R$ 55.491,11
R$ 54.532,86
R$ 74.924,51
R$ 47.081,76
R$ 39.156,48
R$ 109.133,18
R$ 38.732,27
R$ 7.538,48
R$ 48.706,92
R$ 36.509,65
R$ 7.828,32
R$ 16.026,17
R$ 14.047,71
R$ 13.308,01
R$ 6.090,33
R$ 21.708,86
R$ 30.488,93
R$ 42.445,31
R$ 16.637,99
R$ 62.907,51
R$ 16.874,72
R$ 20.760,17
R$ 39.282,05
R$ 41.968,40
R$ 6.681,89
R$ 8.746,67
R$ 67.679,74
R$ 29.704,25
R$ 11.023,04
R$ 26.415,22
R$ 11.398,75
R$ 32.257,72
R$ 123.851,82
R$ 19.766,95

Modal
rodoviário
69,52%
42,30%
40,33%
52,27%
91,85%
55,11%
98,81%
94,77%
22,19%
80,07%
74,64%
100,00%
74,26%
49,03%
78,81%
29,54%
84,35%
44,23%
96,38%
28,40%
99,88%
41,98%
99,79%
91,52%
93,32%
81,06%
60,48%
70,79%
64,21%
92,87%
48,40%
91,94%
72,17%
74,84%
91,18%
50,22%
78,76%
39,26%
24,64%
63,93%
32,76%

Fonte: elaboração própria
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Utilizando os valores obtidos e expostos na tabela 4, as correlações entre as
variáveis foram calculadas e podem ser observadas na tabela 5.
As correlações destacadas na tabela 5 referem-se às abrangidas pelas
hipóteses estudadas nesta pesquisa.
Tabela 5: Correlação entre as variáveis do estudo

Resultado financeiro

Mix de
produtos

Market share

Estoques

Market share

0,33

Mix de produtos

0,17

0,41

Estoques

0,05

0,18

0,55

-0,07

-0,03

-0,15

Modal rodoviário

-0,08

Fonte: elaboração própria

Como a ocorrência de valores extremos para correlações são praticamente
impossíveis de serem obtidos, existem classificações conforme as magnitudes
encontradas. Correlações com valores entre 0 (zero) e 0,3 são consideradas fracas.
Já as correlações que se apresentam com valores entre 0,3 e 0,6 são consideradas
moderadas. Acima de 0,7 (até o valor máximo de 1,0) as correlações são
consideradas fortes.
A significância do coeficiente de correlação pode ser confirmada através do
teste de hipótese, onde pode ser verificado não se tratar de simples coincidência os
resultados obtidos no cálculo do coeficiente de correlação. Para valores p obtidos
menores que o nível de significância adotado de α = 5%, rejeita-se a hipótese nula e
pode-se concluir que o coeficiente de correlação é significativamente diferente de
zero.
A tabela 6 traz os valores p calculados sobre os coeficientes de correlação
obtidos anteriormente.
Tabela 6: Valores p calculados sobre os coeficientes de correlação entre as variáveis estudadas

Market share
Mix de produtos

Estoques
Modal rodoviário

Resultado financeiro Market share
1,34%
14,32%
0,26%
38,38%
12,10%
33,42%
44,59%

Mix de
produtos

0,00%
16,55%

Estoques

31,58%

Fonte: elaboração própria
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As seguir são expostas, uma a uma, as análises das hipóteses da pesquisa,
com base nas tabelas 5 e 6, anteriormente apresentadas, assim como seus
respectivos gráficos de dispersão, onde são relacionadas duas a duas as variáveis
presentes em cada hipótese. Tais gráficos são aqui inseridos por tratarem-se da
melhor forma de se observar os dados no que se refere à ocorrência de tendências
ou de se verificar a presença de discrepâncias.

4.1 ANÁLISE DA HIPÓTESE 1

A primeira hipótese desta pesquisa reza o seguinte: as empresas que
possuem menor mix de produtos possuem maior market share.
O gráfico 7 mostra os pontos obtidos pelos pares ordenados entre as duas
variáveis analisadas nesta primeira hipótese. Nesse gráfico não se percebe,
visualmente, pontos de grande discrepância em relação aos demais.

Mix de produtos x Market share

Mix de produtos
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80%

Market share

Gráfico 7: Mix de produtos x Market share
Fonte: elaboração própria
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Pode-se ter a percepção pelo gráfico 8 de que as empresas com maior mix de
produtos possuem uma tendência a ter maior participação de mercado. A análise
numérica que segue corrobora essa primeira observação visual.
A correlação obtida entre essas duas variáveis foi de 0,41, ou seja, existe
uma correlação moderada positiva, o que indica que uma maior gama de produtos
sugere uma maior participação de mercado da empresa que adote tal política de
produção.
A validade do coeficiente de correlação obtido é confirmada através do teste
de significância realizado, onde o valor p calculado foi de 0,26%, inferior ao limite de
1%.
Conforme afirmado no referencial teórico da presente pesquisa, a
compreensão da relação entre o mix de produtos e o desempenho das empresas,
embora venha sendo objetivo constante de estudos, não apresenta consonância
entre seus autores. Ainda sobre a dificuldade dessa relação, resgatando a afirmação
de Carvalho (2011), essa é uma questão das de maior complexidade, devido aos
inúmeros fatores a serem considerados.
Contrariando a pesquisa de Mendes da Silva (2004), que apresenta entre
seus resultados uma performance inferior de empresas brasileiras que diversificam
mais, o que se verificou no presente estudo foi exatamente o oposto. O estudo de
Mendes da Silva (2004) ressalta, porém, que os resultados de sua pesquisa estão
em oposição aos de outros estudos de escopo internacional.
O resultado atingido indica que não se obtém uma maior participação de
mercado ao especializar-se na fabricação e distribuição de um menor mix de
produtos em relação aos concorrentes que diversificam mais. Tal resultado opõe-se
à afirmação de Hooley (2005), que preconiza que empresas, ao apostarem numa
estratégia de fabricação de produtos específicos, tornam-se especializadas nestes e,
consequentemente, obtém redução de custos de produção e uma maior participação
de mercado. O que se verificou foi que obtiveram melhores resultados aqueles que
tiveram por estratégia uma economia de escopo, ao invés de uma economia de
escala.
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O resultado obtido está de acordo com a observação de Bowersox et al.
(2014), que deduz que os clientes demandam pequenas quantidades de inúmeros
itens.
Dessa forma, a hipótese estudada não apenas deixa de ser confirmada, como
também existe uma indicação em sentido oposto ao proposto.

4.2 ANÁLISE DA HIPÓTESE 2

A segunda hipótese expressa que as empresas que possuem maior mix de
produtos obtém melhores resultados financeiros.
O gráfico 8, que relaciona os pares ordenados obtidos para as duas variáveis
desta hipótese, mostra, de modo visual, não haver a percepção de relação clara
entre a diversidade de produtos fabricados pelas empresas e seus resultados
financeiros.

Mix de produtos x Resultados financeiros

Mix de produtos

5

4

3

2

1
-R$ 6.100

R$ 3.900

R$ 13.900

R$ 23.900

R$ 33.900

Resultados financeiros (em milhares)

Gráfico 8: Mix de produtos x Resultados financeiros
Fonte: elaboração própria

60

A correlação entre essas duas variáveis foi de apenas 0,17, demonstrando
haver uma correlação fraca e positiva. Quase houve significância deste resultado a
um nível de 10%. Isso indica que, embora não se possa confirmar a significância da
correlação obtida, também não fica inviabilizada a possibilidade de realização de
novos testes para confirmar a existência de uma pequena influência de uma variável
sobre a outra.
Por conta do resultado obtido, não se pode confirmar a hipótese de que
empresas que possuam maior portfolio de produtos atinjam resultados financeiros
mais favoráveis que suas concorrentes que diversifiquem menos sua produção.
Como mencionado no referencial teórico, Carvalho (2011) chama a atenção
para a questão entre diversificar ou especializar, afirmando se tratar de uma das
mais difíceis de se responder. Para os autores Grzebieluckas, Marcone Alberton
(2013), as empresas mais rentáveis são as que menos diversificam. Em
contrapartida, para Hitt, Irleand e Hoskisson (2011), as empresas normalmente
diversificam sua produção em busca de melhores resultados.
Dessa forma, o resultado encontrado nessa pesquisa corrobora a dificuldade
na definição da relação entre o mix de produtos de uma empresa e sua influência
sobre os resultados financeiros, muito embora essa dificuldade também envolva a
análise em relação à participação de mercado, na hipótese anterior.

4.3 ANÁLISE DA HIPÓTESE 3

A terceira hipótese preconiza que as empresas que possuem menores níveis
de estoque possuem menor market share.
O gráfico 9 expõe os pontos resultantes das variáveis entre os valores em
estoque e os níveis de market share obtidos durante a aplicação do jogo BR-Log nas
empresas virtuais. Não se pode observar, de forma clara, a existência da relação
entre as variáveis.
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Níveis de estoque x Market share
Níveis de estoque (em milhares)
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Gráfico 9: Níveis de estoque x Market share
Fonte: elaboração própria

Aqui se repete um índice de correlação positiva e fraca de 0,18 com um nível
de significância que se aproxima de 10%. Assim, não obstante esse valor de
correlação não possa ser utilizado para afirmar, mesmo que comedidamente, a
existência de uma relação entre as variáveis níveis de estoque e de market share, o
resultado obtido não deve ser desconsiderado e indica que novos estudos poderão
vir a confirmar a relação entre as variáveis.
Conforme abordado no referencial teórico, como afirmam Chopra e Meindl
(2003) e Ballou (2012), existe de fato a expectativa de que maiores níveis de
estoque se convertam em níveis de serviço mais altos, permitindo a manutenção de
produtos disponíveis aos consumidores o que, por sua vez, implica a sustentação de
clientes que poderiam optar por produtos concorrentes na eventualidade de não
encontrarem uma determinada marca.
Possivelmente, o jogo não permite captar tamanha sutileza de detalhe. Ou
seja, em se tratando de empresas reais, que disputem em mercados reais, a relação
entre essas variáveis possa ser melhor comprovada.
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4.4 ANÁLISE DA HIPÓTESE 4

A quarta hipótese afirma que as empresas que mantém menores níveis de
estoque obtém melhores resultados financeiros.
O gráfico 10, que relaciona os pares de valores encontrados entre os valores
de níveis de estoques e de seus respectivos resultados financeiros, não permite
visualizar, de fato, nenhuma correlação entre seus pontos.

Níveis de estoque x Resultados financeiros
Níveis de estoque (em milhares)

R$140,00
R$120,00
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R$33.900
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Gráfico 10: Níveis de estoque x Resultados financeiros
Fonte: elaboração própria

Devido ao baixo valor de correlação calculado, de apenas 0,05, não é
possível aceitar a hipótese.
Esse resultado foge ao esperado, pois, revendo o pesquisado sobre o
assunto, para Bowersox et al. (2014) “o estoque aumenta custos e reduz a
lucratividade”. Ainda para Coronado (2011), Ballou (2012) e Chopra e Meindl (2003)
a manutenção de altos níveis de estoque acarretam a elevação dos custos e a
redução do faturamento.
Ballou (2012) esclarece que recursos investidos em estoques poderiam estar
sendo empregados de outras maneiras.
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Dessa forma, o resultado obtido, contraria a literatura pesquisada, onde existe
relativo consenso entre os autores citados ao afirmarem que ao utilizar níveis de
estoques mais altos, obtêm-se resultados financeiros piores.

4.5 ANÁLISE DA HIPÓTESE 5

A hipótese de número cinco sugere que as empresas que possuem maior
dependência do modal rodoviário de transporte possuem menor market share.
O gráfico 11 comprova com um simples olhar a grande dispersão entre os
pontos assinalados, confirmando o valor irrisório alcançado na correlação entre as
variáveis que procura a relação entre o percentual de uso do modal rodoviário (em
detrimento ao uso dos demais modais de transporte) e a participação de mercado
das empresas virtuais.

Uso do modal rodoviário x Market share
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Gráfico 11: Uso do modal rodoviário x Market share
Fonte: elaboração própria

A correlação apresentada aqui foi de -0,03, estatisticamente irrelevante, não
comprovando haver nada que relacione essas duas variáveis.
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4.6 ANÁLISE DA HIPÓTESE 6

A sexta hipótese infere que as empresas que possuem menor dependência
do modal rodoviário de transporte obtém melhores resultados financeiros.
O gráfico 12 traz a representação da dispersão entre os pontos obtidos nas
aplicações do jogo de Logística.

Uso do modal rodoviário x Resultados financeiros
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Gráfico 12: Uso do modal rodoviário x Resultados financeiros
Fonte: elaboração própria

A correlação de -0,07 obtida entre as duas variáveis testadas nesta hipótese,
não possui significância estatística relevante.
Esse resultado contraria os autores estudados, como Padula (2008), Gorman
(2008), Siqueira (2000) e Eller, Sousa Jr. e Curi (2011) ao afirmarem que existem
vantagens econômicas no maior emprego de modais ferroviários e aquaviários. Uma
possível análise para esse fato pode ser atribuída simplesmente à ampla existência
de rodovias e poucas disponibilidades de transporte pelos modais ferroviários e
aquaviários. Dessa forma, muitos dos transportes realizados no Brasil apenas
podem ser feitos por rodovias, não sendo possível aferir se o uso de outros modais
trariam melhores resultados financeiros.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo verificar o impacto causado por
decisões de Operações e Logística sobre o desempenho de empresas virtuais
participantes de um Jogo de Logística.
Foram abordadas questões sobre o impacto nos resultados financeiros e na
participação de mercado ao se diversificar os produtos de uma empresa, ao se
elevar os níveis de estoques e ao se utilizar mais do modal rodoviário em relação
aos demais modais de transporte.
Como fonte de dados para a realização do estudo utilizou-se um jogo de
Logística, o BR-LOG. Justamente por isso, o trabalho possui uma característica
peculiar: sugerir a viabilidade de se estudar e testar aspectos teóricos (e, segundo
autores pesquisados, criar novas teorias) em um ambiente virtual, sem a
necessidade de correr riscos reais.
O uso do BR-LOG tornou os resultados da pesquisa mais conectados à
realidade brasileira, pois as opções disponibilizadas aos jogadores têm por base
aquelas de fato existentes em nosso país, tais como cidades e modais de transporte
que existem de verdade, assim como as distâncias entre essas cidades,
considerando o tipo de modal utilizado no jogo.
A metodologia empregada foi a de correlacionar as variáveis envolvidas em
cada uma das seis hipóteses formuladas, verificar suas intensidades e testá-las com
níveis de significância.
Os resultados gerados apontaram para uma correlação moderada e positiva
para as duas variáveis envolvidas na primeira hipótese (Mix de produtos e Market
share), embora a hipótese afirmasse que tal correlação fosse negativa, o que levou a
sua rejeição. Porém, nesse caso, pode-se concluir que existe uma relação entre
essas variáveis.
As demais hipóteses também foram rejeitadas, uma vez que suas respectivas
correlações não puderam ser confirmadas, como também não se pôde comprovar
nenhuma relação entre as variáveis.
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Ainda assim, as hipóteses 2 e 3 apresentaram uma correlação, embora fraca,
com o sinal conforme o esperado e um valor p próximo a 10%, o que indica que um
estudo mais abrangente, com maior amostra, poderá revelar uma conclusão mais
consistente.
A figura 2, a seguir resgata a figura 1, apresentada anteriormente, que
sintetizou as hipóteses estudadas. Adaptando-a para os resultados obtidos, verificase que a primeira hipótese – destacada na cor cinza escuro e com o número na cor
branca – apresentou um resultado significativo (embora em oposição à hipótese
formulada).
Ainda na figura 2 estão destacadas na cor cinza claro as hipóteses 2 e 3, pois
não devem ser completamente rejeitados tais resultados, uma vez que apresentaram
uma correlação positiva fraca a um nível de significância próximo ao satisfatório.
As demais hipóteses, que não puderam ter sua comprovação através das
correlações obtidas, estão representadas pela cor branca na figura 2 (hipóteses 4, 5

Níveis de estoque

4ª

Dependência do
modal rodoviário

6ª

2ª

1ª

Mix de produtos

3ª

Market share

5ª

e 6).

Resultados
financeiros

Figura 2: Síntese dos resultados obtidos
Fonte: elaboração própria

A correlação que mostra de forma moderada que um maior mix de produtos
leva a uma maior participação de mercado (hipótese 1 invertida), talvez se explique
pela dificuldade de prever a demanda de um (ou poucos) produto(s), e que, tal
dificuldade de previsão possa se diluir ao se fabricar uma maior gama de produtos.
Uma previsão incorreta pode ser encoberta por outra mais assertiva.
De forma similar, a relação (ainda que fraca) entre o mix de produtos e
melhores resultados financeiros, expresso na hipótese 2, pode ter como base a
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mesma explicação. Ou seja, tomadas de decisão com expectativas de demandas
incorretas podem prejudicar as empresas com poucos produtos, uma vez que com
mais produtos a serem oferecidos ao mercado os erros de previsão nas
encomendas podem ser diluídos e compensados naqueles produtos que tiveram
decisões mais adequadas.
A correlação (também fraca) entre níveis de estoque e participação de
mercado (hipótese 3), é, de fato, esperada, pois, como descrito no referencial
teórico, a redução dos níveis de serviço provavelmente implica em perda de clientes
que passam a optar por produtos concorrentes.
A correlação muito próxima a 0 (zero) encontrada entre as variáveis presentes
na hipótese 4 contraria a todos os estudos pesquisados neste trabalho e deve ser,
de fato, desconsiderada.
Possivelmente os resultados não conclusivos obtidos pelo uso de modal
rodoviário (presentes nas hipóteses 5 e 6) foram pelo fato de existirem poucas
opções a este modal de transporte no Brasil, de forma que se constitua numa
“competição” injusta a comparação, uma vez que existe a enorme vantagem no total
de quilômetros cobertos pelas rodovias. Além disso, o uso do modal aéreo é pouco
viável pelos altos custos. Embora as correlações nestas duas hipótese tenham sido
próximas a 0 (zero), os sinais indicam correlações negativas, no sentido proposto
pelas duas hipóteses.
O uso do jogo de Logística BR-LOG, que utiliza características brasileiras em
sua composição para a concretização deste estudo, contribui para indicar a
viabilidade de uso de jogos para a simulação de situações observadas nas tomadas
de decisão em empresas, assim como seus impactos. Até mesmo os resultados
onde não se pôde comprovar as hipóteses elaboradas podem ser interpretados
como coerentes com as dificuldades de estudiosos do tema Logística em acordarem
plenamente sobre como otimizar as decisões sobre mix de produtos, níveis de
estoques e emprego de diferentes modais de transporte de cargas.
Sendo assim, a dificuldade de serem comprovadas as hipóteses propostas no
estudo vem ao encontro de outras pesquisas realizadas, corroborando a
complexidade das decisões na área de Logística, assim como as opiniões, por vezes
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controversas, entre os estudiosos do tema, demonstrando não se tratar de assuntos
triviais e a necessidade de aprofundamento das pesquisas.
Percebe-se haver limitações ao abordar um problema de pesquisa por meio
de um jogo ou uma simulação da realidade. Como exemplos dessas limitações,
podem ser relacionadas: os diferentes níveis de aprendizado dos jogadores, assim
como suas vivências no campo da Logística; as diversas variáveis não estabelecidas
nos jogos (como, por exemplo, desastres naturais, índices de inflação etc.); a
duração do jogo em si e, até mesmo, o entendimento de que metas não atingidas
não implicam em maiores consequências no mundo real.
Apesar de, por certo, existirem limitações, como as abordadas no parágrafo
anterior, é de grande importância o uso de jogos e simuladores como uma maneira
original de se praticar uma pesquisa, pois cada vez mais a tecnologia e a evolução
dos programas facilitam a aproximação de situações reais ao universo simulável,
produzindo resultados que ampliam o nível de conhecimento de pesquisadores e de
participantes, sem a necessidade de riscos reais e de forma acessível.

5.1 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

Dentre as correlações calculadas neste estudo não foram abordadas no
referencial teórico e, consequentemente, nas hipóteses pesquisadas às ocorridas
entre níveis de estoques e mix de produtos, tampouco entre market share e
resultados financeiros.
Tais correlações merecem especial atenção pelo fato de terem apresentado
valores positivos e moderados, significativos a 5%.
As tabelas 5 e 6 anteriormente apresentadas, mostram respectivamente as
correlações e os valores p calculados entre níveis de estoques e mix de produtos e
entre market share e resultados financeiros.
Portanto, sugere-se que sejam estudadas as relações existentes entre essas
variáveis, de forma a verificar se os fortes indícios que surgiram no decorrer deste
estudo podem ser sustentados teoricamente e confirmados.
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As aplicações do jogo foram realizadas em equipes de estudantes em que,
normalmente,

existe

acentuada

desigualdade

de

conhecimentos

entre

os

participantes. Como alternativa em busca do aprofundamento e obtenção de
confirmação ou mesmo de novas respostas às perguntas desta pesquisa, sugere-se
a aplicação do jogo BR-LOG em profissionais atuantes na área de Operações e
Logística. Dessa forma, através de uma equiparação de conhecimentos e da
experiência dos jogadores, poderão ser alcançados valores mais próximos à
realidade.
Sugere-se uma abordagem qualitativa às questões levantadas, tendo por
objetivo um novo olhar sobre os temas aqui discutidos e com conclusões baseadas
em um enfoque quantitativo.
Também é sugerida a coleta de amostras maiores para que se possa ter mais
indícios sobre aquelas correlações que foram quase significativas a 10%.
Por fim, sugere-se que o estudo seja refeito utilizando dados de empresas
reais, procurando responder as mesmas questões, para que se possa vir a comparar
os novos resultados com os ora obtidos através do uso do jogo de Logística. Assim,
além dos resultados da pesquisa em si, poder-se-ia buscar uma confirmação (ou
não) da validade do emprego do jogo de Logística BR-LOG em pesquisas científicas.
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