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Apresentação

Com objetivo de identificar o avanço das empresas brasileiras na condução e
gestão das atividades logísticas, o ILOS desenvolveu um modelo de identificação do
grau de desenvolvimento logístico das companhias.

Foram ouvidos executivos de 101 empresas diferentes atuantes no Brasil,
pertencentes ao grupo das 1000 maiores em faturamento no País.

Os temas abordados incluem: Estratégia de Serviço Logístico, Rede Logística,
Armazenagem, Transporte, Gestão de Materiais, Indicadores de Desempenho,
Estrutura Organizacional e Governança e Tecnologia. Este relatório apresenta um
Sumário Executivo, assim como um Capítulo específico para cada tópico
pesquisado.

Em cada um dos temas estudados, foram identificadas quais as práticas logísticas
que diferenciam as empresas benchmarks das demais, assim como as ações que os
executivos mais pretendem implantar nos próximos anos.

Boa leitura!
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Conteúdo Completo

Sumário Executivo
Capítulo 1 – Estratégia de Serviço 
Capítulo 2 – Redes
Capítulo 3 – Armazenagem 
Capítulo 4 – Transporte 
Capítulo 5 – Gestão de Materiais
Capítulo 6 – Indicadores de Desempenho
Capítulo 7 – Estrutura Organizacional e Governança
Capítulo 8  Tecnologia da Informação
Transporte
% de frota própria das empresas  
Paga parte ou todo o frete por percentual de nota fiscal?  
Utiliza aplicativos para contratação de frete?  
Utiliza software de roteirização de veículos? 
Com que frequência roteiriza os veículos?  
Atualiza parâmetros do roteirizador regularmente? 
Com que frequência atualiza os parâmetros do roteirizador? 
Faz roteirização dinâmica
Analisa a possibilidade de implantação ou revisão de circuitos estáticos de transporte
pelo menos uma vez por ano?  
Analisa a utilização de outros modais além do rodoviário pelo menos uma vez por ano?   
Faz reavaliação do perfil dos veículos utilizados pelo menos uma vez por ano? 
Faz calendarização de entregas
Utiliza central de tráfego?   
Utiliza sistema de auditoria de frete
Utiliza TMS (Transport Management System)? 
Utiliza software de montagem de carga para otimização de espaço ou balanceamento
da carga dentro do veículo? 
Possui desenvolvida uma planilha de custos detalhada 

Armazenagem
Faz revisão do tamanho dos armazéns para verificar se estão adequados ao volume 
movimentado anualmente
O endereçamento dos produtos tem posicionamento aleatório, ou seja, um mesmo 
produto não fica sempre no mesmo lugar? 
O endereçamento dos produtos nos armazéns é otimizado de acordo com o giro?  
Revisou nos últimos 2 anos o layout de pelo menos 1 CD?  
Revisou nos últimos 2 anos o tamanho ou formato das posições do armazém para 
adequação ao portfólio? 
Tem transelevador
Utiliza robôs no armazém?  
Tem picking automático?  
Usa coletor eletrônico no picking
Utiliza WMS (Warehouse Management System
Quantos armazéns ou CDs são geridos pela própria empresa?  
Gestão de Materiais
É utilizado um modelo estatístico avançado para dimensionamento dos estoques? 
Usa modelos específicos para gerir estoques de produtos de baixo/baixíssimo giro?  
A parametrização da política de estoque é feita por SKU? 
Define níveis de serviço diferentes para produtos diferentes?   
Considera sazonalidade, incertezas e tempo de abastecimento nos modelos de estoque?
Utiliza software para definição dos modelos e políticas de estoque?  
Os parâmetros de estoque são ajustados automaticamente a partir das informações sobre 
a demanda em tempo real?  
Faz a previsão de vendas de curto e longo prazo utilizando métodos estatísticos 
avançados?  
Incorpora os impactos dos lançamentos e promoções comerciais na previsão de vendas 
com uso de modelos causais e de simulação? 
Utiliza software para previsão de vendas



4

Conteúdo Completo

Tem processo estruturado de S&OP com horizonte de planejamento de 12 meses?  
São realizadas reuniões semanais de acompanhamento da execução do S&OP?  
Utiliza sistema de controle para o workflow do processo de atividades de S&OP?  
As metas de bônus da área comercial são alinhadas com os números gerados no processo 
de S&OP? 
Possui ferramenta de VMI (Vendor Managed Inventory) implantado com algum cliente ou 
fornecedor
Tem processo estruturado de CPFR com cronograma rigoroso, troca de dados e tomada de 
decisão conjunta com pelo menos um fornecedor ou cliente?  
Estrutura Organizacional e Governança
Existe um diretor ou VP de logística/supply chain na sua empresa?  
Existe remuneração variável atrelada a indicadores de custos logísticos?  
Existe remuneração variável atrelada a indicadores de nível de serviço logísticos
As áreas de logística e comercial têm metas comuns vinculadas a bônus?  
A empresa possui em sua estrutura alguma área, unidade ou departamento responsável 
por planejamento logístico e não apenas execução? 
Gestão de Terceiros
Existe processo estruturado de seleção de prestadores de serviço logístico que envolva a 
elaboração de uma long list de candidatos, filtragem com critérios bem definidos para 
envio de RFI/RFQ e seleção a partir de contatos presenciais? 
Faz reuniões de alto nível gerencial com seu principal parceiro logístico para identificar 
oportunidade de aumento de produtividade pelo menos 2 vezes por ano
É feito um acompanhamento anual de possíveis passivos trabalhistas relativos aos 
motoristas das transportadoras ou de autônomos? 
Tem SLA nos contratos com os prestadores de serviço logístico bonificando ou penalizando 
efetivamente os terceiros? 

Estratégia de Serviço
Monitora os tempos de todas as etapas do ciclo do pedido: recebimento do pedido, 
aprovação, separação, embarque e entrega buscando oportunidades de melhoria? 
O seu cliente tem visibilidade da sua disponibilidade de estoque? 
Possui sistema online onde o cliente consegue acompanhar o status completo do pedido 
em tempo real? 
Segmenta de forma consciente e planejada qual deve ser o nível de serviço para cada 
grupo de clientes? 
Monitora a satisfação dos clientes sobre o desempenho logístico da empresa, realizando 
pesquisas de percepção anualmente? 
Tem mapeado o custo de servir? 
Revisa as políticas de nível de serviço logístico pelo menos a cada 2 anos? 
Rede Logística
A sua empresa realiza projetos/estudos de revisão de malha logística pelo menos a cada 
3 anos? 
A definição da malha da logística atual considerou impactos tributários e fiscais?  
Para a definição da malha logística atual foi utilizado algum software de otimização? 
Indicadores de Desempenho
Possui dashboard estruturado para acompanhamento contínuo dos indicadores 
logísticos? 
% de empresas que acompanham o indicador 
Acompanha o percentual dos custos logísticos em relação à receita líquida total da sua 
empresa 
Qual o percentual dos custos logísticos em relação à receita líquida total da sua empresa, 
não considera frete internacional? 
Acompanha o tempo interno? 
Qual o tempo interno da empresa? (Dias) 
Acompanha o transit time? 
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Qual o transit time médio para atender a cidade de São Paulo (dias) 
Acompanha a taxa de disponibilidade de produto?  
Qual a taxa de disponibilidade média da empresa? 
Acompanha o percentual de entregas realizadas no prazo combinado com o cliente 
(Ontime)? 
Qual o % médio da empresa de entregas realizadas no prazo combinado com o cliente 
(Ontime)? 
Acompanha o percentual de pedidos entregues completos sem nenhuma falta (In full)? 
Qual o % médio da empresa de pedidos entregues completos sem nenhuma falta (Infull) 
Acompanha o percentual de pedidos entregues completos e no prazo (OTIF On Time In 
Full)? 
Qual o % médio da empresa de pedidos entregues completos sem nenhuma falta (OTIF  
On Time In Full) 
Acompanha dias de cobertura de estoque? 

Qual a cobertura média em dias? 
Acompanha a divergência de inventário? 
Qual a divergência média de inventário? 
Acompanha a perda de produtos no CD, por avarias ou roubos
Qual o % médio de perda de produtos no CD, por avarias ou roubos? 
Acompanha o nível de estoque obsoleto (por validade ou saída de linha) 
Qual o % médio de estoque obsoleto ou sem validade? 
Acompanha a taxa de ocupação dos CDs 
Qual a ocupação média dos CDs? 
Acompanha taxa de ocupação dos veículos? 
Qual a ocupação média dos veículos? 
Acompanha a perda de produtos no transporte
Qual o % médio de perda de produtos no transporte? 
Acompanha o tempo médio de carga e descarga

Conteúdo Completo

Qual o tempo médio de carga e descarga incluindo fila e tempo de espera? (Horas) 
Acompanha a acuracidade de previsão de vendas por mês por SKU 
Qual a acuracidade média por mês por SKU, considerando o total Brasil? 
Acompanha o FVA (Forecast Value Added)* 
Qual o % médio do FVA? 
Acompanha o desempenho dos parceiros logísticos 
Quantos % dos contratos tem SLA? 
Inovações 
Utiliza drone em algum processo logístico? 
Utiliza RFID na logística? 
Realiza análises de Big Data que tenham aplicações em algum processo logístico? 
Os processos logísticos e os estoques atendem de forma integrada o OmniChannel? 
Vem discutindo ou implantando Internet of Things na logística? 
Metodologia, Amostra e Limitações
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Por que adquirir este Panorama ILOS?

A velocidade das mudanças que vem acontecendo no mundo tem aumentando
fortemente a complexidade do planejamento e gestão de atividades logísticas. A
diversidade gigantesca de produtos, com ciclos de vida cada vez mais curtos, as
mudanças no comportamento de consumo, a necessidade de integração crescente
entre canais de venda, o crescimento da relação entre varejo físico e virtual e o
aumento das exigências de nível de serviço ao consumidor criam um ambiente
desafiador para os executivos de logística.

Lidar com todo esse novo ambiente exige dos profissionais novos conhecimentos,
novas formas de pensar, de analisar dados e de estruturar as operações. E nesse
contexto, sem dúvida, a logística bem estruturada se torna um grande diferencial nas
organizações.
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O que contém este Panorama ILOS?

No estudo realizado pelo ILOS para identificar o avanço das empresas na gestão das atividades logísticas, foram avaliadas práticas logísticas em
todos os níveis da pirâmide.

Estratégia de Serviço

Rede Logística

Armazenagem Transporte
Gestão 

de Materiais

Indicadores 
de Desempenho

Estrutura 
Organizacional 
e Governança

Tecnologia 
da Informação



8

Que exemplos de análises vou encontrar?

Grau de desenvolvimento das atividades logísticas (escala de 0 a 100%)
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Que exemplos de análises vou encontrar?

Ocupação média dos veículos
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Que exemplos de análises vou encontrar?

Utiliza RFID na logística?
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Que exemplos de análises vou encontrar?

66%
Revisam o tamanho dos CDs anualmente quanto a sua 

adequação ao volume movimentado 

57%
Incorporam impactos dos 
lançamentos e promoções 
na previsão de vendas
com uso de modelos 
causais e de simulação

59%
Monitoram a satisfação 
do cliente sobre o
desempenho logístico 
da empresa através de
pesquisas de percepção
anuais

10%Empresas no Brasil que usam 
robôs na armazenagem



12

Quem respondeu esta pesquisa? 

Foram ouvidos executivos de 101 empresas diferentes atuantes no Brasil, pertencentes ao grupo das 1000 maiores em faturamento do País. 
As empresas pertenciam a 14 setores econômicos diferentes, conforme abaixo:

Setores
Qtd Empresas 
Respondentes

Agronegócio 11

Alimentos 6

Automotivo e Autopeças 12

Bebidas 9

Comércio Varejista 6

Eletroeletrônico 4

Farmacêutico 10

Higiene, Limpeza, Cosmético 4

Máquinas e Equipamentos 6

Material de Construção e Decoração 4

Outros/Diversos 11

Papel e Celulose 5

Químico e Petroquímico 8

Siderurgia e Metalurgia 5

Total Geral 101
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Quanto custa e qual o formato deste Panorama? 

Preço e forma de pagamento:

Panorama ILOS 
Benchmarking Logístico entre Grandes 

Indústrias no Brasil 

Boleto Bancário 
(c/ Desconto)

Cartão de Crédito

Relatório ELETRÔNICO
(arquivo formato pdf)

R$ 3.950,00 R$ 4.050,00 

Relatório IMPRESSO
(Aprox 200 páginas, Colorido, Formato A4, Capa dura)

R$ 4.450,00 R$ 4.550,00 

PACOTE
(Relatório ELETRÔNICO + IMPRESSO)

R$ 4.950,00 R$ 5.050,00 

Este relatório pode ser adquirido no formato PDF ou em formato Impresso.
Os preços e formas de pagamento estão apresentados a seguir:
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Sobre a Coleção Panoramas ILOS

Os relatórios da Coleção Panorama ILOS são resultado de análises contínuas
realizadas pela equipe de especialistas do ILOS.

Os temas estudados são relacionados à logística e supply chain, sempre
contendo resultados de entrevista e coletas de dados junto aos maiores
players do Brasil e do mundo.

As análises são entregues no formato de relatórios, auxiliando as empresas na
tomada de decisão, sempre se mantendo atualizadas sobre o que acontece no
mercado.
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Conheça todos os temas da Coleção Panorama ILOS

Custos logísticos no Brasil
• Custos logísticos no Brasil em relação ao PIB
• Custos logísticos nas empresas em relação à receita
• Custos de transporte, estoque e armazenagem

Customer Service
Avaliação do serviço de distribuição das indústrias
• Ranking das melhores e piores indústrias
• Nível de serviço prestado pelas indústrias
• Expectativa dos supermercadistas

Panorama disponível em três volumes:
I. Alimentos perecíveis
II. Alimentos não perecíveis
III. Produtos de higiene e limpeza

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil
A percepção das empresas contratantes de transporte
• Panorama do transporte de carga no Brasil
• Gestão do transporte de cargas nas empresas
• Iniciativas para aumento de eficiência em transporte

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil
A percepção dos transportadores
• Restrição da oferta de transporte
• Pressão para aumento de preços
• Busca por eficiência e práticas sustentáveis

Portos Brasileiros
Avaliação dos usuários e análise de desempenho
• Nota dos portos e principais problemas
• Análise da infraestrutura
• O transporte de cabotagem no Brasil
• Informações gerais dos principais portos do Brasil

Terceirização Logística no Brasil
• Gastos das empresas com pagamento de prestadores de serviços logísticos
• Grau de terceirização de cada atividade logística
• Motivos que levam à contratação ou substituição de um terceiro
• Itens mais importantes na escolha de um provedor logístico
• Melhorias obtidas pelas empresas com a contratação dos provedores logísticos
• Previsão de ampliação da terceirização logística no Brasil

Planejamento da Demanda e S&OP nas empresas brasileiras
• Os responsáveis pelo planejamento da demanda
• Indicadores de desempenho utilizados
• Tarefas desempenhadas
• Softwares e Ferramentas
• Uso de Sales and Operations Planning (S&OP) no planejamento colaborativo 
• das empresas

Supply Chain Finance
• O Capital de Giro
• Gestão dos Estoques e do Capital de Giro nas Empresas
• Prazo de Pagamento a Fornecedores e Financiamento entre Elos da Cadeia
• A Extensão do Prazo de Pagamento aos Fornecedores
• O Financiamento de Fornecedores
• Riscos na Cadeia de Suprimentos
• Relacionamento com Fornecedores
• Processos de Pagamento
• Riscos no Processo de Suprimentos
• Investimento em Capital de Giro
• Instrumentos / Serviços Financeiros
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Conheça todos os temas da Coleção Panorama ILOS

Distribuição Urbana e os Efeitos das Restrições
de Circulação nas Grandes Cidades
• Principais restrições de circulação nas cidades
• Perfil da frota utilizada
• Principais desafios e ações das transportadoras

Condomínios Logísticos no Brasil
• A visão dos operadores logísticos
• O mercado de condomínios logísticos no Brasil
• A opinião dos operadores logísticos

Operadores Logísticos e Ferrovias
Os melhores na percepção de seus usuários
• PARTE I  Operadores logísticos

• Ranking dos melhores do país
• Atividades consideradas excelentes
• Serviços ofertados e tecnologia utilizada

• PARTE II  Ferrovias
• Nota atribuída às ferrovias no Brasil
• Motivos para não utilização de ferrovias
• Expectativas quanto à qualidade deste modal

Logística Verde
Iniciativas de sustentabilidade ambiental das empresas no Brasil
• Ações sustentáveis na logística
• Barreiras à implantação e oportunidade de ganhos
• Cases nas empresas

Logística Reversa
Práticas nas empresas no Brasil
• Estágio e organização da logística reversa
• Iniciativas de logística reversa nas empresas
• Motivações e dificuldades na implementação

Supply Chain do Setor de Saúde
• Complexidade Logística 
• Organização na área de logística 
• Compras e Suprimentos 
• Terceirização Logística 
• Transporte
• Armazenagem 
• Tecnologia da Informação
• Gestão de Estoques
• Relacionamento no Supply Chain
• Indicadores de Desempenho
• Custos Logísticos 

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores
Implantação nas empresas do Brasil
• Etapas de implementação
• Benefícios alcançados
• Divisão de custos

Estratégia de Compras e Suprimentos
Implementação nas empresas do Brasil e uso de strategic sourcing
• Análise de 21 estratégias de suprimentos segundo critério de importância e
• implementação
• Uso de Strategic Sourcing nas empresas
• Desempenho em compras
• Dados operacionais da área de suprimentos

Planejamento no Supply Chain
• Planejamento da Demanda (Previsão de Vendas, CPFR, VMI, S&OP)
• Gestão de Operações e Suprimentos (Logística, Compras, Customer Service
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www.ilos.com.br

Os relatórios da Coleção Panorama são obtidos exclusivamente através do ILOS. 

Para comprar ligue para: 
(21) 34453000
ou envie email: panorama@ilos.com.br


