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RESUMO 

 

A Covid-19 impôs muitas mudanças não apenas ao comportamento dos 

consumidores finais, mas também às organizações. Não alheio a essas mudanças, 

as empresas de serviços logísticos foram influenciadas, principalmente porque a 

pandemia trouxe novos desafios a esses prestadores, dadas as mudanças nos meios 

de compra e a urgência na entrega. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi 

analisar as soluções criadas por prestadores de serviços de logística (PSL) no Brasil 

durante a pandemia. Por meio da utilização de dados secundários extraídos de 

páginas da web do setor logístico, o estudo classifica as principais iniciativas de apoio 

às operações em um período marcado por restrições. Diante das informações 

coletadas, foi possível perceber que a solução mais favorável é utilizar a tecnologia 

em benefício das operações realizadas pelo PSL, treinamento e proteção sanitária 

para atender o consumidor final com extrema agilidade nas entregas, de forma a 

diversificar os atuais modelos e reduzir custos. Além disso, verificou-se que a 

pandemia direcionou esses PSLs a se adaptarem a um novo cenário impulsionado 

pelo e-commerce, omnichannel - canais de venda utilizados por uma empresa onde o 

consumidor não vê diferença entre o mundo online e o offline e compras drive-thru. 

 

Palavras-chave: Prestador de Serviço Logístico (PSL), Operações logísticas, 

Pandemia, E-commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Covid-19 has imposed many changes not only to the behavior of final consumers but 

also to organizations. Not oblivious to these changes, the logistics services companies 

were influenced, mainly because the pandemic has posed new challenges to these 

providers, given the changes in the means of purchase and the urgency of delivery. In 

this context, the objective of this research was to analyze the solutions created by 

logistics service providers (LSP) in Brazil during the pandemic. Through the use of 

secondary data extracted from websites in the logistics sector, or even from the 

companies' websites, the study ranks the main initiatives to support operations in a 

period marked by restrictions. Given the information collected, it has been  possible to 

see that the most conducive solution is to use technology for the benefit of operations 

conducted by the LSP, training and sanitary protection to serve the final consumer with 

extreme agility in deliveries, so as to diversify current models and reduce costs. 

Furthermore, it has been found that the pandemic directed these LSPs to adapt to a 

new scenario driven by e-commerce, omnichannel - sales channels used by a 

company where the consumer does not see the difference between the online and 

offline world and drive-thru purchases. 

 

Keywords: Logistics Service Provider (PSL). Solutions. Pandemic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há algumas décadas, com o desenvolvimento da economia, a globalização e o 

crescimento do empreendedorismo no Brasil, a concorrência no mercado se tornou 

maior e mais acirrada. Nesse mesmo período, houve o crescimento do comércio 

eletrônico e uma inovação no varejo brasileiro, levando as organizações a buscar 

maneiras de reduzir custos e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação de seus clientes. 

Uma das formas de conseguir isso tem sido contratar outras empresas para 

desempenhar as atividades secundárias, seja para melhorar a relação custo x 

benefício, seja para garantir uma maior qualidade na sua execução (SOUZA, 2016). 

Vários estudos abordam a necessidade de contratar empresas de operações 

logísticas. A evolução das práticas empresariais tem levado as organizações a 

considerar a logística como condicionante de sua eficácia na estratégia operacional. 

Isto porque o raio de sua ação se estende a todas as operações da organização, 

envolvendo desde o suprimento de matéria-prima até a entrega do produto (CIUPAK 

et al., 2017; FERREIRA, 2016; NETO; PEDROSO; AMORIM, 2020; VAN 

LAARHOVEN; BERGLUND; PETERS, 2000). 

As empresas PSL evoluíram ao longo do tempo, muito mais em função da 

alteração do tipo de demanda dos serviços logísticos. Também, a competitividade 

global, sofisticação dos negócios, necessidade de agilidade empresarial e redução de 

custos operacionais fizeram com que as atividades não centrais aos negócios fossem 

terceirizadas (FERREIRA, 2016; VIEIRA; CARVALHO; YOSHIZAKI, 2016). Assim 

sendo, Fries; Zamoner; Christmann (2016) apontam que a função logística passa a 

exercer um novo papel: o de centralização na distribuição e adequação dos espaços 

físicos da organização e na criação de valor, otimizando recursos e capacidades para 

movimentar os produtos, armazená-los e garantir sua entrega no tempo previsto e a 

um custo competitivo. 

O estudo apresentado por Ilos (2018) aponta que os PSL representam um papel 

fundamental para o desenvolvimento das atividades comerciais que crescem com o 

passar do tempo. Esse crescimento gera a necessidade de um número maior de PSLs 

para suportar a demanda e ter maior economia em custos e satisfação do nível de 

serviço que o cliente requer. Nos momentos de grande variação de demanda, como 
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crises ou picos de desenvolvimento, a flexibilização das práticas logísticas deve ser 

iniciada para atender aos desafios do momento.  

No final de 2019 o mundo foi atingido por um vírus contagioso denominado de 

novo coronavírus ou ainda SARS e/ou COVID-19. Esse vírus causa uma forma atípica 

de pneumonia, além de outros sintomas. Sobrecarregou o sistema público e privado 

de saúde, tendo como uma das únicas opções para controle do COVID-19 o 

isolamento social. Para que isso acontecesse tornou-se necessário que apenas 

serviços e comércios considerados essenciais funcionassem. Essa prática prejudicou 

a economia dos países, em especial segmentos específicos tais como transporte, 

turismo e lazer, no entanto, também impactou consideravelmente os serviços 

logísticos, seja através de uma demanda maior por determinados insumos ou ainda 

pela expansão que seu deu nesse período com as empresas de comércio eletrônico 

(SARKIS et al., 2020). 

De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Logística e 

Transporte de Carga (ABCT, 2020), diante da pandemia, o futuro dos PSL ainda é 

incerto, porém nos primeiros momentos a preocupação foi com os colaboradores e 

transportadores autônomos. A previsão feita foi a adaptação das atividades 

desenvolvidas adicionando ao uso de tecnologias, canais multimodais, atendimento 

ao e-commerce e cada vez mais trabalhar no OmniChannel. O que se percebe é a 

necessidade de investimento em capacitação e inovação para atender às novas 

necessidades do mercado físico e virtual. 

No início de 2020, segundo  a Associação Brasileira dos Operadores Logísticos 

(ABOL, 2020), havia 275 operadores de serviços logísticos em plena operação no 

país, os quais  proporcionaram um crescimento econômico para o setor de 19,24 %, 

comparando o período de 2018 e 2019, empregando direta e indiretamente cerca de 

1,5 milhão de postos de trabalho, com uma Receita Operacional Bruta (ROB) total de 

R$ 100,8 bilhões anuais e um faturamento médio estimado de R$ 366 milhões, por 

empresa, arrecadando R$ 14,7 bilhões em tributos e R$ 11,5 bilhões em encargos 

trabalhistas. 

Com o advento da pandemia do COVID-19 instaurada em 2020 no Brasil, houve 

muitas consequências negativas, distanciamento social, fechamento de parte dos 

comércios, porém o mercado precisa atender a população no que tange às 

necessidades essenciais. Essa realidade instiga a realização e a importância de um 
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estudo, o qual apresenta as soluções criadas pelos prestadores de serviços logísticos 

atuando no Brasil, soluções essas que representam um papel importantíssimo no 

atravessamento da crise. 

 

1.1 Problema de Pesquisa  

 

Inicialmente, é importante destacar que o prestador de serviço logístico tem a 

função principal de fornecer diversos serviços, tais como gerenciar armazenamento, 

controle de estoque, gestão de transporte e cadeia de abastecimentos, visando a 

criação de valor ao cliente (VENDRAMETTO, 2008).  

Vale ressaltar que as organizações devem buscar eficiência e eficácia em sua 

cadeia de suprimentos, permitindo harmonia entre as etapas da cadeia para que todo 

progresso aconteça como planejado. A lógica é apurar cada etapa do processo, com 

o objetivo de maximizar o serviço e minimizar os custos. Portanto, a interação entre 

uma rede estruturada de empresas é a chave do sucesso de uma cadeia produtiva 

(LEITE, 2010). 

Diante disso, verifica-se a certeza que as organizações não operam sozinhas, e 

é de responsabilidade da gestão dessas empresas conseguir integrar essa rede e criar 

relações com demais membros da cadeia, buscando oportunidades de integração 

interna e externa para garantir um ambiente de trabalho dinâmico e flexível 

(REZENDE, 2020). Contudo, o cenário para a gestão da cadeia de suprimentos 

mudou com o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, denominado Sars-

Cov-2, anunciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março de 

2020. Devido ao seu alto nível de transmissão diversos países declararam estado de 

quarentena a fim de diminuir o contato entre as pessoas e a reduzir o alto índice de 

letalidade da doença. O encerramento de inúmeras organizações, dos mais diversos 

tamanhos, e até mesmo a interrupção de linhas de produção ocasionou graves 

consequências para a economia, tanto a curto quanto a longo prazo (RODRIGUES et 

al., 2020). 

Com o fechamento do comércio físico para a contenção da pandemia, a Internet 

se tornou uma das poucas alternativas para boa parte do varejo brasileiro e mundial. 

Inicia-se um momento de incertezas a partir da primeira quinzena de março e o e-

commerce emplacou entre consumidores e lojistas obtendo um crescimento de 45% 
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nas vendas. Junto ao crescimento do e-commerce cresceu também a necessidade de 

inovações e investimentos no setor logístico para conseguir atender a alta demanda.   

A pesquisa será realizada analisando as atividades empresariais operacionais 

que são as funções de um negócio diretamente relacionado ao fornecimento de seus 

produtos e/ou serviços ao mercado.  

Neste contexto está inserido o propósito deste estudo. Diante do cenário da 

pandemia causada pelo COVID-19, questiona-se: quais as soluções operacionais 

criadas pelos prestadores de serviços logísticos durante o período da pandemia?  

 

 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as soluções criadas pelos prestadores de serviços logísticos atuantes 

no mercado nacional durante o período da pandemia. 

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Descrever o papel dos prestadores de serviços logísticos segundo a Teoria dos 

Prestadores de serviços logísticos. 

 Mapear, por meio da web, as soluções propostas no Brasil em relação aos 

prestadores de serviços logísticos.  

Comparar as soluções adotadas pelos prestadores de serviços logísticos com a 

Teoria. 

 

1.3 Justificativa 

 

Estudos relativos ao PSL na pandemia vêm ocorrendo, mas mapear as 

iniciativas destes provedores, pelo momento, é ainda muito oportuno para a academia 

e para os gestores. Nesta linha, a Associação Brasileira dos Operadores Logísticos 

no Brasil (ABOL) realizou o perfil dos PSL do Brasil levando em consideração os 

conflitos causados pela pandemia COVID-19 discutindo as perspectivas para o setor 
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pós-pandemia. A Fundação Dom Cabral (2020) realizou análises do cenário atual da 

pandemia COVID-19 com os PSL e concluiu que houve muitas mudanças no 

comportamento dos consumidores finais e obviamente nas cadeias globais a qual os 

operadores se encontram.  

As consequências a longo prazo da pandemia do COVID-19 ainda são 

imprevisíveis, mas parece inevitável que oportunidades mais amplas surjam.  Por 

conseguinte, espera-se que os empresários demonstrem flexibilidade e adaptem seus 

modelos de negócios em resposta a uma crise (KUCKERTZ, 2020). 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  Logística 

 

Com o passar do tempo o conceito de logística se aprimorou adicionando 

elementos que tornam mais amplo seu sentido como fluxos de produtos, informações, 

materiais, estabelecendo serviços no fluxo (montante e jusante) da cadeia de 

suprimentos (CS). Esse fluxo, caracterizado pelo suprimento de materiais, 

compreende a movimentação e armazenagem de matéria-prima, componentes e 

produtos acabados entre as fontes de suprimentos, instalações e compradores da 

empresa, além de gerar e utilizar informações que permitem que as empresas 

identifiquem as necessidades do processo e planejem e executem as operações 

logísticas eficientemente. Desta forma, o desempenho logístico depende da 

capacidade para controlar e explorar os fluxos de informação associados à 

movimentação de materiais e produtos (BRANSKI; LAURINDO, 2013, p. 1). 

As atividades primárias da logística estão relacionadas com a parte maior do 

custo, que são a gestão de estoque, gestão de transporte e tecnologia do 

processamento de pedidos e as atividades secundárias estão relacionadas a 

armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, programação de 

produtos e manutenção de informação (CHING, 2010). 

Iniciando pela compreensão do que vem a ser logística, Pires (2010, p.14) afirma 

que ela é “o trabalho requerido para mover e posicionar estoques na extensão de uma 

cadeia de suprimentos”. Percebida como um processo, ela agrega valor pelo correto 
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posicionamento dos estoques no espaço e no tempo (CAI et al., 2009). É, também, 

uma combinação de gestão de pedidos, estoques, transporte, armazenamento, 

manuseio de materiais e embalagens dispostas em uma rede de utilidades.  

Embora o propósito da logística permaneça essencialmente o mesmo ao longo 

de décadas, a forma como é executada tem mudado radicalmente (PIRES, 2010, 

p.24). Em uma perspectiva genérica, grande parte dos créditos por estas mudanças 

podem ser associadas ao emprego de computadores e dos sistemas que são 

executados por eles (AGNDAL e NILSSON, 2008). 

Corroborando para o entendimento da logística recorremos aos autores 

Bowersox e Closs (2001), Moura (2003) e Ballou (2006), que afirmam que a logística 

integra informações e materiais, desde a matéria-prima até o produto acabado, na 

busca de agregar valor ao produto e gerar satisfação dos clientes. Além disso, a 

logística integra a produção e o marketing, sendo seu objetivo fornecer produtos e 

serviços no lugar onde são necessários, no tempo em que são desejados, com o 

menor custo possível. 

Uma logística bem estruturada oferece uma série de vantagens para as 

empresas. Inegavelmente, essa é uma ferramenta importante para as estratégias da 

empresa, pois reflete nos resultados de custos, permite aumentar a quantidade de 

vendas e oferecer diferentes níveis de serviços aos clientes. 

De acordo com Lima et al (2012) as funções e as atividades logísticas são 

precedidas, de um modo geral, pela obtenção da demanda, que compreende a 

pesquisa do mercado, análise e desenvolvimento de produtos, entre outros. Segundo 

Novaes (2007), é possível conceituar logística adotando a definição do Council of 

Supply Chain Management. A Logística é o processo de planejar, implementar e 

controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os 

serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor. 

Uma leitura da representação feita por Pires (2010) permite verificar que a 

logística é, então, um subconjunto de uma cadeia de suprimentos. O conjunto maior 

é caracterizado pelo fluxo e a transformação de bens – da extração de matérias primas 

até o cliente final – tanto quanto o fluxo de informações associadas acima e abaixo (a 

montante e a jusante) da cadeia. 
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Na Figura 1 apresentamos um quadro sinóptico contendo os principais 

elementos conceituais da Logística.  

 

Figura 1 – Elementos básicos da Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Novaes (2007) 

 

Para Bowersox e Closs (2001), em termos de projeto e gerenciamento de 

sistemas logísticos, cada empresa deve atingir, simultaneamente, pelo menos seis 

objetivos diferentes: 

a. resposta rápida: atendimento breve e cumprimento de prazos pré-

estabelecidos; 

b. variância mínima: cultura do produto/serviço padronizado ou sem 

variações; 

c. estoque mínimo: uso de estoques apenas em situações de emergência; 

d. consolidação da movimentação: aperfeiçoar os processos e torná-los 

sólidos e competitivos; 

e. qualidade: preocupação se o produto/serviço atende os parâmetros 

exigidos e encomendados pelo cliente; 

f. apoio ao ciclo de vida: estender o ciclo de vida do produto/serviço. 
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A vantagem competitiva que a logística adiciona a este contexto resulta da 

melhora do desempenho das transações relacionadas às atividades de transporte, 

operações, estoque, informações e atividades especiais, como a logística reversa 

(Vivaldini e Pires, 2010). 

Pires (2010) afirma que na logística algumas atividades são consideradas 

primárias porque, ou contribuem com a maior parcela do custo total ou são essenciais 

para a coordenação e o cumprimento da tarefa Logística. 

Analisando especificamente a questão de logística, em diversos estudos 

(RODRIGUES et al., 2018; JAYARAM e TAN, 2010; MORANA e GONZALEZ-FELIU, 

2017) nota-se a importância de manter uma estrutura de custos competitiva, oferecer 

serviços inovadores e lidar com fatores que impactam a eficiência e integridade dos 

produtos sendo imprescindível investir em inovações para o segmento logístico.  

Percebe-se assim, um grande interesse por parte das empresas e do meio 

acadêmico nas atividades de seleção, negociação e contratação de prestadores de 

serviços logísticos. Este interesse é motivado, em grande parte, pela complexidade 

do processo decisório aliado à importância destas decisões no ambiente de negócios. 

A terceirização de serviços logísticos pode ser realizada por meio de um Prestador de 

Serviço Logístico (PSL), qual seja: um fornecedor de serviços especializados em 

desenvolver atividades logísticas nos diversos processos da cadeia de suprimentos 

de seus clientes.  

Tradicionalmente, um PSL tem competência para prestar serviços logísticos 

básicos (ex.: armazenagem e transporte), intermediários (ex.: expedição e cross 

docking) e de maior complexidade (ex.: planejamento e controle de estoques). Em 

alguns casos, também pode agregar valor por meio da customização de operações 

(ex.: embalagens e montagem final de produtos) ou em assessoria empresarial (ex.: 

consultoria de sistemas e redesenho de malhas logísticas) (NETO; PEDROSO; 

AMORIM, 2020). 

É possível encontrar estudos recentes que abordam as inovações no 

gerenciamento da logística integrada, a saber, Cleophas et al., (2018); Jayaram e Tan 

(2010); Morana e Gonzalez-Feliu (2017); Subramanian et al., (2017) e Fulconis e 

Pachéb (2018), assim como inovação com o estudo de Fialkowski e Kistmann (2018); 

Oliveira, Arbage e Costa (2018) e Santos (2019). Contudo, as mudanças impostas ou 
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adaptativas decorrentes da pandemia têm proporcionado diversas novidades 

(PEDROSO, 2020), conforme ilustra figura 2.   

 

Figura 2 – Mudanças no perfil de compras do período pré ao pós-pandemia  

 

Fonte: GMC (2020) 

 

Em síntese, a pandemia implica em mudança nas organizações e a necessidade 

de adaptação desta a um novo contexto. Por isso, mudanças realizadas tendem a se 

consolidar, fazendo com que a premência de inovação seja evidenciada pela 

pandemia (ESTELA TAKAHACHI, GILMAR PÉRTILE 2020).  

 

 

2.1.1 Roteirização 

 

A roteirização de veículos consiste em uma prática que tem como objetivo 

estabelecer o caminho mais eficiente a ser percorrido em uma atividade de transporte. 

Isso significa que ela irá buscar o melhor percurso possível, reduzindo o tempo de 

deslocamento, a distância a ser percorrida, bem como os custo e tempo total de 

atendimento, cada uma iniciando e terminando no depósito ou na base dos veículos, 

assegurando que cada ponto seja visitado e que a rota não exceda a capacidade do 

veículo que a atende. 
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No mundo competitivo a qualidade da prestação de serviços é cada vez mais 

elevada e, dentro do contexto de transporte, representa um grande desafio de 

eficiência. Por sua natureza de distribuição espacial, que gera dificuldades de 

planejamento e controle, a área tem sido relegada a um segundo plano. 

Roteirização de veículos, cujo termo equivalente em inglês é routing, segundo 

Cunha (2000) e Vieira (1999), é utilizado para mencionar o processo de determinação 

de um ou mais roteiros ou sequências de paradas a serem cumpridos por veículos de 

uma frota tendo como objetivo visitar um conjunto de pontos geograficamente 

dispersos, em locais pré-determinados, que necessitam de atendimento. 

A roteirização, para Ballou (2009), pode ser definida como o processo logístico 

que tem por fim buscar a melhoria nos trajetos que um veículo deve percorrer, 

geralmente com o objetivo de minimizar o tempo ou a distância, um dos mais eficientes 

meios para reduzir os custos e proporcionar melhorias na prestação dos serviços de 

forma a reduzir o tempo de transporte e cumprir as metas previstas no processo. 

Dentro de uma visão mais restrita, Novaes (2007) conceitua a roteirização como 

o processo de definição de roteiros, ou itinerários, em que a determinação do melhor 

caminho é matematicamente exata, objetivando a minimização das distâncias 

percorridas, do tempo despendido e do custo das operações. 

A metodologia consiste na avaliação de roteamento e na análise da frota. Carrara 

(2009) demonstra que a roteirização de veículos é uma ferramenta de apoio para a 

decisão na solução da distribuição de carga, de uma ou mais bases de apoio, para 

um conjunto de clientes. Ela tem como principal característica gerenciar essas 

operações eficientemente, com o propósito de reduzir os custos das operações, 

minimizar o tempo despendido entre os pontos e assim assegurar as coletas e 

entregas. 

Segundo Novaes (2007), quando mencionamos a roteirização a mesma deve ter 

em evidência o fator da distribuição física, o qual aponta a questão da problemática 

da programação das rotas. Nesta mesma linha de raciocínio, Carrara (2009) ressalta 

que para a elaboração de uma rota ideal especificamente dentro do perímetro urbano 

existem fatores que podem influenciar a escolha do percurso mais otimizado, 

mensurando o tempo, fluxo de veículos e distância. 

O autor supracitado menciona que com a combinação desses fatores seria 

possível “obter com maior precisão qual rota é a mais adequada para determinado 
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veículo”, entretanto para resolver esse problema é necessário determinar quantos 

veículos são necessários para servir os destinos e desenvolver uma rota para cada 

veículo 

Segundo Novaes (2007), o Problema de Roteirização de Veículos (PRV) está 

em evidência nas grandes empresas, buscando solucionar os problemas de demanda, 

promover a redução de custos, e otimizar o desperdício de tempo com o deslocamento 

do veículo. Segundo Ballou (2006), esses problemas de programação e roteirização 

são possíveis de serem resolvidos por meio de de alguns modelos básicos, dentre os 

quais podemos citar:  

 

a. o problema de encontrar, ao longo de uma rede, uma rota em que o ponto 

de origem seja diferente do ponto de destino; 

b. o problema de multipontos de origem e destino; 

c. o problema, com o mais alto nível de complexidade, de efetuar itinerários 

quando os pontos de origem e destino são os mesmos. 

 

O autor supracitado descreve os tipos de roteirização: um ponto de origem para 

um ponto de destino; pontos de origem e destino múltiplos; um ponto de origem e 

destino coincidentes e um ponto de origem para um ponto de destino. 

De acordo com Ballou (2006) PRV tem sido resolvido pelo método do caminho 

mais curto. Esse método tem como objetivo efetuar a representação através de 

ligações e nós, sendo o nó o elo entre as ligações. Entre os nós existem as premissas 

de custos, tempo e distância ou uma média ponderada entre tempo e distância. 

A roteirização com itinerário, onde os pontos de origem e destino são os 

mesmos, segundo Wu (2007), pode ser definida como o atendimento de nós de 

demanda geograficamente dispersos, sendo que, para cada ligação entre um par de 

nós, há distâncias e custos associados. A fim de atendê-los é utilizada uma frota de 

veículos disponíveis que partem e retornam de um depósito central. O objetivo é 

determinar o conjunto de rotas de menor custo que atenda às necessidades dos nós, 

respeitando restrições operacionais, tais como capacidade dos veículos, duração das 

rotas, janelas de tempo, duração da jornada de trabalho, entre outros. 
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2.1.2 Transporte e modais 

 

Segundo Ballou (2009), o transporte é uma área-chave dentro do composto 

logístico, não só porque é o responsável pelo deslocamento ou movimentação física, 

mas porque representa dois terços dos custos logísticos. O tempo é outro fator de 

extrema relevância, pois as mercadorias ficam em trânsito durante um grande período 

devido ao trânsito dos grandes centros urbanos, o que reflete diretamente no número 

de fretes que poderiam ser feitos pelo veículo em um tempo determinado. 

Segundo Novaes (2007), as decisões de transporte envolvem a seleção de 

veículo específico e do intermodal de transporte (aéreo, marítimo, rodoviário ou 

ferroviário) a serem utilizados e a quantidade, cubagem e peso da mercadoria a ser 

transportada, analisando a capacidade do veículo e sua programação, de modo a 

calcular a extensão de um melhor percurso e, consequentemente, a problemática da 

distribuição física da roteirização de veículos. 

Ballou (2006) afirma que a seleção de um modal de transporte depende das 

características do serviço variando da velocidade à assistência na solução de 

problemas. Fatores como custo, tempo médio em trânsito (velocidade) e a 

variabilidade do tempo em trânsito (confiabilidade) podem interferir na escolha do 

veículo adequado e do intermodal de transporte. A escolha do veículo adequado está 

vinculada à atividade a ser desempenhada. 

Enomoto (2005) argumenta que o sistema rodoviário, segundo o Centro Nacional 

de Transporte (CNT), responde pela maior parte das cargas movimentadas no Brasil, 

sendo o modo mais flexível, pelo fato de poder transportar produtos de tamanhos e 

pesos variáveis de porta a porta em qualquer distância. A simplicidade de 

funcionamento do transporte rodoviário, seu ponto forte, caracteriza-se por uma alta 

acessibilidade e disponibilidade para embarques e desembarques urgentes. 

Os principais problemas, de acordo com o autor citado, é que o planejamento 

neste setor dificilmente consegue ser seguido, principalmente devido aos imprevistos 

que podem ocorrer, tais como: problemas climáticos que provocam atrasos, 

fechamento de estradas, manutenção de veículos, cancelamento de pedidos, 

mudança de prioridades e sazonalidade. 

Para Araújo e Michel (2001), a movimentação dos recursos necessários à 

produção de bens e serviços se coloca como atividade de fundamental importância, 
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pois o valor associado a tais recursos só existirá se os mesmos forem disponibilizados 

no local, tempo e quantidades corretas. Assim, para assegurar que um serviço tenha 

um transporte de qualidade que atenda às demandas existentes, uma série de rotinas 

operacionais deve ser adequadamente planejada. Dentre estas se destacam a 

programação de veículos, dentro da distribuição física e o problema de roteirização 

de cargas e mercadorias. 

 

2.2 Prestador de Serviços Logísticos 

 

Expressões como provedores de serviços logísticos terceirizados (third-party 

logistics providers ou 3PL's), prestadores de serviços logísticos (PSL's) e empresas 

de logística contratada (contract logistics companies) são termos comumente usados 

na literatura internacional para denominar empresas prestadoras de serviços 

logísticos. PSL, assim, nada mais é do que uma empresa que provê qualquer tipo de 

serviço logístico para terceiros, incluindo as formas mais simples e tradicionais, como 

transporte e armazenagem, o que significa que qualquer empresa que realize alguma 

atividade logística, sob contrato, para terceiros (DA SILVA MACEDO; GABBAY 

CANEN, 2009). 

Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) não podem ser visto tão somente 

como uma simples terceirização ou quarteirização de serviços logísticos, mas sim, 

como uma relação de negócio comprometido com o negócio do cliente. Entretanto, as 

necessidades das organizações na cadeia de suprimentos vêm transformando essa 

terceirização com o PSL, surgindo novas configurações em que a relação de negócio 

estabelece um comprometimento e integração maior com o cliente (VIVALDINI; 

PIRES, 2010). 

Büyüközkan (2009) quarteirização logística chamada de 4PL (Fourth Party 

Logistic) estabelece o aumento dos seus relacionamentos na CS, uma empresa 

adicional para supervisionar e tomar a responsabilidade por todas as operações 

terceirizadas que um usuário possa ter. Sua definição segundo o autor: 4PL é uma 

integradora da CS que monta e gerencia os recursos, capacidades e tecnologia de 

sua própria organização com diferentes prestadores de serviços complementares para 

entregar uma solução completa na CS.  
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Win (2008) cita alguns atributos que contribuem para garantir o sucesso de um 

4PL:  

•  Capacidade de gerenciar as atividades de vários PSL;  

•  Experiência na gestão e na integração dos diferentes agentes de uma CS;  

•  Experiência na gestão, redução e controle de custos;  

•  Entendimento da CS no setor específico para o qual foi contratado;  

•  Capaz de prover serviços em níveis operacionais, táticos e estratégicos;  

•  Capacidade de coordenar a logística do dia a dia nos diferentes elos da CS;  

•  Prestação de contas simplificada e transparente;  

•  Fomentar melhoria nas relações entre os agentes com quem atua;  

•  Visão de gestão para atuar com incertezas;  

•  Conhecimento nas áreas de previsão e vendas e planejamento operacional;  

•  Rigor nos processos operacionais e gerenciais;  

•  Experiência em CS globais. 

Os prestadores de serviços logísticos desenvolvem inúmeras atividades desde 

a mais simples de transportes até a mais complexa de operar todo processo logístico. 

Portanto, pode-se dizer que a complexidade só tem aumentado em relação à 

exigência dos clientes, uma vez que está cada vez maior devido à competitividade 

das cadeias de suprimentos. Esta competitividade exige agilidade nos processos, 

tecnologia da informação e diferentes ferramentas para as operações logísticas serem 

cada vez mais eficazes (QUEIROZ; TELLES, 2012). 

A gestão logística é uma área chave da empresa para o desenvolvimento de 

processos que gerem melhorias na CS. As empresas tendem a subcontratar um maior 

número de atividades no fluxo de saída de produtos (outbound) do que no de entrada 

(inbound), tendo, portanto, maior dependência de terceiros nos processos de saída 

do que sobre os de entrada. A terceirização de atividades logísticas pode ser 

classificada em três tipos: básico, personalizadas e avançada, dependendo das 

necessidades dos clientes (VIVALDINI, 2015). 

Diversos autores (FLEURY, 2004; LANGLEY et al 2005; LIEB; 2005; 

FIGUEIREDO, 2005; SOARES, 2004) descrevem que uma das consequências desta 

evolução tem sido o surgimento de vários formatos de atuação. As possibilidades de 

terceirização das atividades logísticas são inúmeras. Por esta razão, nos países onde 

as atividades dos PSLs estão mais desenvolvidas, a segmentação do mercado vem 
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aumentando, incluindo desde a simples terceirização de atividades de transporte até 

a contratação de terceiros para operar todo o processo logístico. Com isso, devido a 

importância e complexidade das terceirizações logística, vem aumentando a 

preocupação com um melhor conhecimento das atividades que compõem o Serviço 

Logístico. 

O atual cenário do país traz muitas instabilidades e incertezas para as empresas 

tanto para as de pequeno e grande porte. Estas param de investir devido à queda de 

consumo do mercado interno, reduzem suas produções e o fluxo de movimentação 

de cargas por consequência. Neste contexto, a Logística de Distribuição desponta 

como vantagem competitiva, pois a sua eficiência é relevante, já que pode 

proporcionar redução de custos e atendimento das expectativas do cliente. Gerenciar 

a Logística de Distribuição é uma tarefa que exige dedicação e participação de 

gestores e setores das empresas. Esta importância está associada com o papel 

relacionamento empresa-cliente, visto que diante do grande universo logístico um dos 

objetivos mais ambicionados na distribuição, é o produto certo, no lugar certo, na 

quantidade certa, no tempo certo, ao menor custo e satisfazendo as expectativas dos 

clientes (COLONA; KELCH; GOMES, 2018). 

Hoje em dia, a logística é uma área importante dentro de qualquer organização, 

pois tem como objetivo primordial fazer com que produtos e mercadorias saiam das 

indústrias e cheguem até o consumidor final. Envolve a integração de vários conjuntos 

importantes num processo, como informações, transporte, estoque, armazenagem, 

manuseio de materiais e embalagem. Seu objetivo é tornar disponíveis produtos e 

serviços na hora e lugar onde são desejados (SUBRAMANIAN et al., 2017). 

A utilização da estratégia logística proporciona resultados operacionais melhores 

que os concorrentes tendo em vista menores desperdícios e maior eficiência e eficácia 

em seus processos, contudo custos menores. Uma das funções logísticas é não 

deixar faltar a matéria prima quando for necessária na linha de produção, para não 

ocasionar perda na produção e resultando em insatisfação aos clientes (BOWERSOX 

et al., 2014, p.33), caracterizando a importância de um gerenciamento integrado.  

O gerenciamento integrado para Noroozi et al trata-se de uma análise geral que 

envolve toda a gestão da cadeia produtiva, onde as organizações devem elaborar 

suas estratégias juntamente com os outros elementos que compõem a rede, gerando 

assim dinamismo e vantagem competitiva. O gerenciamento integrado conglomerado 
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os fluxos (informações e aquisições) as transformações e os controles (produção, 

armazenagem, transporte e distribuição) gerando valor para o cliente (GIRI e 

SARKER, 2017).  

Analisando o contexto nacional, Ching (2010) esclarece que o envio de 

mercadoria para um cliente faz parte da logística assim como todo seu processo. E 

todo esse processo compreende uma atividade de planejamento que estabelece 

etapas de tecnologia, conhecimento e informação.  

Prestador de serviço logístico é o fornecedor de serviços, especializado em 

gerenciar e executar todas ou partes das atividades logísticas nas várias fases da 

cadeia de abastecimento de seus clientes, agregando valor aos produtos e que tenha 

competência para, no mínimo, prestar simultaneamente serviços nas três atividades 

básicas de controle de estoques, armazenagem e gestão de transportes.  A 

importância hoje, no mercado competitivo referente aos serviços dos prestadores de 

serviços logísticos é grande, pois os empresários necessitam de uma empresa 

terceirizada que faça a distribuição de seus produtos para várias localidades com 

qualidade e rapidez para satisfazer a necessidade de seus clientes (EMILIANO et al., 

2014). 

No Brasil, a indústria dos PSL começou a ganhar força a partir da estabilização 

econômica decorrente da implantação do Plano Real. Atualmente, dois terços dos 

gastos de cunho logístico das empresas brasileiras são destinados ao pagamento de 

prestadores de serviços logísticos, dado que evidencia a importância da terceirização 

para o país. Nesse sentido, os PSL devem buscar continuamente formas para se 

manter competitivos, sendo técnicas de avaliação de eficiência fundamentais nessa 

busca (WANKE; AFFONSO, 2011). 

Para Figueiredo et al., (2003 p. 38) os transportes são imprescindíveis nas 

sociedades atuais e encontram-se em constante evolução, e o transporte de cargas 

tem muita importância e é considerado o principal componente dos sistemas logísticos 

das empresas. Sua importância é medida por meio de três indicadores financeiros: 

custo, faturamento e lucro. O transporte de carga representa em média 64% dos 

custos logísticos, 4,3% do faturamento, e alguns casos mais que o dobro do lucro. 

Com relação às nações com razoável grau de industrialização, diversos estudos e 

pesquisas apontam que os gastos com transporte oscilam ao redor de 6% do PIB 

(LIMA, 2005, p. 23). 
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2.2.1 Mercado de Prestação de serviços Logísticos 

 

O mercado de prestação de serviços logísticos vem crescendo muito 

rapidamente em todo o mundo e, por consequência, também no Brasil. A terceirização 

de serviços logísticos se constitui numa das novas tendências da prática empresarial 

moderna, por conta, principalmente, do crescimento da complexidade dos sistemas 

logísticos. Tal fato está em consonância com a decisão cada vez mais forte das 

empresas em terceirizar suas atividades logísticas com operadores capacitados e 

serviços sofisticados e de alto valor agregado (DA SILVA MACEDO; GABBAY 

CANEN, 2009). 

A crescente utilização das redes sociais e smartphones no varejo omnichannel 

proporciona uma abordagem multicanal para as vendas, objetivando fornecer aos 

consumidores uma experiência adicional, independentemente de qual canal eles 

compram. (Deloitte, 2015 ). 

O Omnichannel fornece uma experiência de compra continuada em lojas físicas 

e por meio de uma multiplicidade de canais digitais proporcionando uma vantagem 

competitiva. Sua estratégia está baseada na experiência de compra do cliente, com o 

objetivo de oferecer uma experiência holística, enfatizando maior interação entre os 

canais e marcas (Sopadjieva, Dholakia & Benjamin, 2017).  

Hoje o consumidor não quer somente uma compra e sim uma experiência. 

Conforme pesquisa divulgada pela SapientNitro, (2014) cerca de 53% dos 

consumidores estão propensos a comprar em loja física em comparação aos outros 

canais, 81% desses consumidores querem interagir com seus smartphones na loja 

física e 61% querem utilizar qualquer dispositivo como: smartphones, PC ou tablet 

para ajudá-los a comprar. Além disso, 73% dos consumidores norte-americanos 

fizeram showrooming, que se trata de ir à loja fazer experimentação dos produtos 

antes de comprá-los em outro canal, pelo menos uma vez nos últimos seis meses, e 

49% pensam em integrar lojas com pontos de contato touchpoints online e 

smartphone – onde varejistas precisam melhorar a experiência de compra. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo utiliza abordagem quantitativa e qualitativa, exploratória, por 

se tratar de uma pesquisa a respeito de um tema atual, ainda pouco evidenciado, 

relativo às soluções criadas pelos PSL no período da pandemia da covid-19 no Brasil.  

Ela foi organizada, conforme ilustra a figura 3: 

 

Figura 3 – Organização da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

 

3.1 Plano de pesquisa 

 

Para a realização da pesquisa foram levantados dados secundários de três 

fontes, Portal de Periódicos – Capes/MEC, Google Acadêmico e Google, conforme 

ilustra a figura 3, com os seguintes dizeres: “logística na pandemia”, “prestador de 
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serviço logístico na pandemia”, “operador logístico na pandemia”, configurado com a 

temporalidade de 01/03/2020 a 30/05/2021, período o qual a pandemia do covid-19 

se instalou no Brasil. 

O quadro 1 apresenta o critério adotado para a obtenção dos dados secundários 

extraído do Portal de Periódicos – Capes/MEC, com a finalidade de conquistar as 

informações pertinentes ao objetivo da pesquisa. 

 

Quadro 1 – Construção de dados secundários 

Portal de Periódicos – Capes/MEC 
Resultados 

Filtro 
1 

Filtro 
2 

Filtro 
3 

Resultado 
final 

1. Logística na pandemia 142 102 09 0 0 

2. Prestador de serviço logístico na 
pandemia 

10 09 03 0 0 

3. Operador logístico na pandemia 10 09 04 0 0 

4. Resultado total 162 120 16 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Para os resultados esperados a busca iniciou inserindo as seguintes frases no 

Portal de Periódicos – Capes/MEC:  

 

1 - Logística na pandemia obteve 142 resultados, posteriormente aplicou-se o 

primeiro filtro, temporalidade 2020 a 2021 período que a pandemia instalou no Brasil, 

resultando em 102 artigos, quando aplicado o segundo filtro public administration – 

artigos relacionados com o perfil da pesquisa que é administração resultou em nove 

artigos. O terceiro filtro foi aplicado efetuando a leitura para identificação de soluções 

desenvolvidos pelas empresas PSL para atuarem no período pandêmico e não houve 

artigos que tratavam desse propósito. 

 

2 – Prestadores de serviço logístico na pandemia obteve 10 resultados, 

posteriormente aplicou-se o primeiro filtro, temporalidade 2020 a 2021, período que a 

pandemia instalou no Brasil, resultando em 09 artigos, quando aplicado o segundo 

filtro public administration – artigos relacionados com o perfil da pesquisa cujo a área 

da pesquisa é administração resultou em três artigos. O terceiro filtro foi aplicado 

efetuando a leitura para identificação de soluções desenvolvidos pelas empresas PSL 

para atuarem no período pandêmico e não houve artigos que tratavam desse 

propósito. 
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3 – Operadores logísticos na pandemia obteve 10 resultados, posteriormente 

aplicou-se o primeiro filtro, temporalidade 2020 a 2021, período que a pandemia 

instalou no Brasil, resultando em 09 artigos, quando aplicado o segundo filtro public 

administration – artigos relacionados com o perfil da pesquisa cujo a área da pesquisa 

é administração resultou em quatro artigos. O terceiro filtro foi aplicado efetuando a 

leitura para identificação de soluções desenvolvidos pelas empresas PSL para 

atuarem no período pandêmico e não houve artigos que tratavam desse propósito. 

 

4 - Resultado total não houve artigos com informações das soluções criadas 

pelos PSL no período pandêmico, devido ser um assunto em específico e muito 

recente. 

 

A busca por informações continuou conforme o quadro 2 que apresenta o critério 

adotado para a obtenção dos dados secundários extraído do Portal de Periódicos – 

Capes/MEC, com a finalidade de conquistar as informações pertinentes ao objetivo 

da pesquisa. 

A busca por informações continuou conforme o quadro 2 que apresenta os 

resultados extraídos da consulta ao Google acadêmico conforme segue: 

 

 Quadro 2 – Construção de dados secundários 

Google acadêmico 
Resultados 

Filtro 
1 

Filtro 
2 

Filtro 
3 

Resultado 
final 

1. Logística na pandemia 27.500 1 1 0 0 

2. Prestador de serviço logístico na 
pandemia 

1.300 0 0 0 0 

3. Operador logístico na pandemia 1.650 0 0 0 0 

4. Resultado total 30.450 1 1 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Para os resultados esperados a busca iniciou inserindo as seguintes frases no 

Google acadêmico:  

1 - Logística na pandemia obteve 27.500 resultados. Posteriormente aplicou-se 

o primeiro filtro, inserindo aspas entre a frase “Logística na pandemia”, que elimina 

resultados pouco significativos resultando em uma informação sobre o assunto e o 

segundo filtro estabeleceu o período em que a pandemia instalou no Brasil 2020 a 
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2021, o resultando em uma dissertação. O terceiro filtro foi aplicado efetuando-se a 

leitura para identificar métodos desenvolvidos ou aplicados pelas empresas para 

atuarem no período pandêmico. A dissertação não possuía informações concretas de 

soluções criadas pelos PSL na pandemia. 

 

2 – Prestador de serviços logísticos na pandemia obteve 1.300 resultados, 

posteriormente aplicou-se o primeiro filtro, inserindo aspas entre a frase “Prestador de 

serviço logístico na pandemia”, que elimina resultados pouco significativos resultando 

em sua pesquisa não encontrou nenhum artigo correspondente publicado entre 2020 

e 2021. 

 

3 – Operador logístico na pandemia obteve 1.650 resultados. Posteriormente 

aplicou-se o primeiro filtro, inserindo aspas entre a frase “Operador logístico na 

pandemia”, que elimina resultados pouco significativos resultando em sua pesquisa 

não encontrou nenhum artigo correspondente publicado entre 2020 e 2021. 

 

4 - Resultado total não houve artigos com informações das soluções criadas 

pelos PSL no período pandêmico, devido ser um assunto em específico e muito 

recente. 

 

A busca por informações continuou conforme o quadro 3 que apresenta o critério 

adotado para a obtenção dos dados secundários extraído do buscador Google, com 

a finalidade de conquistar as informações pertinentes ao objetivo da pesquisa. 

 

 

Quadro 3 – Construção de dados secundários 

Buscador Google Respostas Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3 Resultado 
final 

1. Logística na pandemia 44.900.000 5.070 64 32 32 

2. Prestador de serviço 
logístico na pandemia 

628.000 616.000 172 36 36 

3. Operador logístico na 
pandemia 

1.660.000 1.340.000 177 35 35 
 

4. Resultado total 47.188.000 200.390 371 103 103 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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O critério adotado para a obtenção dos resultados obtidos iniciou com a busca pelo 

navegador Google inserindo as seguintes frases: 

 

1 - Logística na pandemia obteve 44.900.000 resultados. Posteriormente 

aplicou-se o primeiro filtro,  inserindo aspas entre a frase “Logística na pandemia”, que 

elimina resultados pouco significativos resultando em 5.070 informações sobre o 

assunto e o segundo filtro estabeleceu o período em que a pandemia instalou no Brasil 

01/03/2020 a 30/05/2021,  resultando em 64 páginas da web. O terceiro filtro foi 

aplicado efetuando-se a leitura dos textos e separando os que possuíam métodos 

desenvolvidos ou aplicados pelas empresas para atuarem no período pandêmico. 

Selecionou-se 32 que possuíam informações concretas de soluções criadas pelos 

PSL na pandemia. 

 

2 – Prestador de serviços logísticos na pandemia obteve 628.000 resultados, 

posteriormente aplicou-se o primeiro filtro, inserindo aspas entre a frase “prestador de 

serviços logísticos na pandemia”, que elimina resultados pouco significativos 

resultando em 616.000 informações sobre o assunto. O segundo filtro foi o intervalo 

personalizado do buscador que fixou o período em que a pandemia instalou-se no 

Brasil, 01/03/2020 a 30/05/2021, os resultando 172 páginas da web, o terceiro filtro foi 

aplicado efetuando-se a leitura dos textos e separando os que possuíam métodos 

desenvolvidos ou aplicados pelas empresas para atuarem no período pandêmico. 

Selecionou-se 36 que possuíam informações concretas de soluções criadas pelos 

PSL na pandemia. 

 

3 – Operador logístico na pandemia obteve 1.660.000 resultados, posteriormente 

aplicou-se o primeiro filtro, inserir aspas entre a frase “operador  logístico na 

pandemia”, que elimina resultados pouco significativos resultando em 1.340.000 

informações sobre o assunto e o segundo filtro foi o intervalo personalizado do 

buscador que fixou o período em que a pandemia instalou-se no Brasil, 01/03/2020 a 

30/05/2021, os resultando em 177 páginas da web. O terceiro filtro foi aplicado 

efetuando-se a leitura dos textos e separando os que possuíam métodos 

desenvolvidos ou aplicados pelas empresas para atuarem no período pandêmico. 



35 

 

 

 

Selecionou-se 35 que possuíam informações concretas de soluções criadas pelos 

PSL na pandemia. 

 

4 - Resultado total da coleta de dados secundários por meio do buscador Google 

envolvendo as três frases, Logística na pandemia, Prestador de serviço logístico na 

pandemia e Operador Logístico na pandemia resultaram em 47.188.000 sites sobre 

os assuntos, aplicando o primeiro filtro que que compreende aspas entre as frases, 

objetivando resultados mais significativos diminuiu resultando em 200.390 páginas da 

web sobre os assuntos. Quando aplicado o segundo filtro que foi o intervalo 

personalizado do em que a pandemia se instalou no Brasil, 01/03/2020 a 30/05/2021, 

resultaram em 371 páginas da web pesquisadas. Aplicado o terceiro filtro que foi a 

leitura dos textos aproveitando os que continham as soluções implantadas pelas 

empresas, conseguiu-se  103 páginas que contribuíram com os objetivos da pesquisa.  

 

O resultado da busca, segundo o quadro 3, disponibilizou 103 sites que se 

relacionam com as soluções de diversas empresas na indústria de prestadores de 

serviços logísticos. 

 

Diante das três tentativas de extração de dados secundários pode-se concluir 

que somente o buscador Google possuía informações pertinentes ao assunto 

pesquisado, por se tratar de tema recente e artigos de periódicos ainda não possuíam 

as informações necessárias para atender aos objetivos da pesquisa. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

A figura 4 representa a junção e mapeamento das soluções criadas pelos PSLs 

no Brasil durante o período de pandemia. 

  

Figura 4 – Diagnóstico na pandemia 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1 Levantamento das soluções criadas pelos PSL  

 

Com base nos 103 levantamentos das informações retiradas das páginas da 

web, foi realizado um agrupamento das soluções conforme suas semelhanças, então 

criou-se 17 soluções a seguir:  

 

Quadro 4 – Solução 1 

Solução 1 

O isolamento social exigiu resiliência e adaptação, atualizando com uso dos 

mecanismos digitais adaptando os modais junto ao comércio e a logística, cadeias 

de suprimento seguras, digitalização de trâmites aduaneiros, a criação de novas 

plataformas digitais e a utilização do blockchain na cadeia de suprimentos, 

principalmente na navegação. Utilização de EPIs e tecnologias de comando de voz 

para evitar contaminação, desenvolvimento tecnológico com responsabilidade 

sustentável, equipes altamente capacitadas, que permitem entender e desenhar 

soluções personalizadas para cada categoria de negócio, diminuição de custos, 

ferramentas que auxiliam a criação de rotas, automatização dos armazéns, 

segurança e saúde dos colaboradores. e manter as operações e os negócios 

funcionando da melhor maneira possível. Os Correios apostaram na tecnologia e 

no aumento de cargas fracionadas.  

 

Buscador do Google 

“Logística na pandemia” 

“Prestador de Serviço Logístico na 

pandemia” 

“Operador Logístico na pandemia” 

                Diagnóstico 

Mapear as soluções criadas pelos 

PSL no Brasil no período de 

temporalidade 01-03-2020 a 30-05-

2021  
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Quadro 5 – Solução 2 

Solução 2 

Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) para as operações de transporte 

de carga, documento único que substituirá todos os existentes atualmente. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 6 – Solução 3 

Solução 3 

Soluções baseadas na nuvem permitem que as empresas registrem todas as 

movimentações, e que as equipes acessem, de ponta a ponta, toda a cadeia de 

suprimentos. A digitalização ajuda a rastrear a disponibilidade de estoque e a obter 

informações e alertas atualizados on-line utilizando robôs em comunicação de texto, 

praticamente em tempo real. Cerca de 50% das empresas permanecerão 

oferecendo serviço drive-thru. Segundo a Abrasce (associação do setor), a 

alternativa virou um canal de vendas do varejo físico e deve funcionar como 

complemento diante do avanço do e-commerce.  Logística Omnichannel, Serviços 

em nuvem (100% on-line); Marketplace de logística, análise de risco, automação da 

cadeia de suprimentos, uso de drones e novos modais, sustentabilidade, logística 

reversa, frete gratuito, transparência na cadeia de suprimentos, o lead time de 

entrega (tempo de fabricação e entrega) dos fabricantes e distribuidores precisou 

ser ajustado para que cada produto vendido chegasse com segurança e rapidez até 

seu destino final. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 7 – Solução 4 

Solução 4 

Aumento do e-commerce surgiram novas tecnologias, aplicativos, 

plataformas onde motoristas estão recebendo treinamentos de como proceder a 

cada entrega, a forma correta de higienização (incluindo o produto), e o 

recebimento de "pop-ups" lembrando sobre o uso do álcool em gel durante cada 

entrega de pacotes de assinatura de recebimento da encomenda, agora feita por 

comando de voz durante cada entrega para evitar o contato dos clientes, servindo 

como mais uma barreira de proteção. Adotar novas rotinas na hora de armazenar, 

embalar e transportar os produtos é essencial, otimizar e ampliar seu catálogo de 

serviços de entrega, rastrear carga, valor do frete menor, otimizar rotas, entregas 

rápidas gerando diferencial competitivo. Cadeias mais responsivas e inteligência 

artificial. Muitas empresas reduziram seus gastos, concederam férias evitando 

demissões. A digitalização está ganhando proporções interessantes no frete 

rodoviário. A adoção de ferramentas como Business Intelligence (BI) consolida 

informações precisas, com histórico da jornada de trabalho dos condutores, 

tempos de paradas, trajetos percorridos com controle de velocidade, além de 

registros de coleta e entrega. O BI apresenta uma visão global do negócio para 

auxiliar empresas na tomada de decisão, inclusive, em situações de risco.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 8 – Solução 5 

Solução 5 

Logística compartilhada com veículos e armazéns proporcionando a 

redução e divisão dos custos.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 9 – Solução 6 

Solução 6 

Dupla checagem higiênica nos itens e nos veículos evitando o risco de 

contágio a colaboradores e clientes 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 10 – Solução 7 

Solução 7 

A empresa Box Delivery adaptou seus serviços e cresceu 139% utilizando 

entregadores na modalidade de bicicleta em 2020. Hoje são 57.000 entregadores, 

sendo 30% de bike, correspondendo a 17.000 prestadores de serviço. Agilidade 

em entregas de perímetros urbanos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 11 – Solução 8 

Solução 8 

Profissionais de TI trabalhando especificamente para o desenvolvimento de 

plataformas logísticas. Novos players, cuja operação não se baseia em ativos 

fixos, mas em big data, algoritmos de recomendação e técnicas de 

colaboratividade como o crowdsourced delivery (modelo em que uma rede de 

entregadores autônomos realiza serviços para uma empresa), começam a ofertar 

seus serviços no setor de transporte de cargas. Seleção e reserva de cargas 

estão on-line e pagamento digital, criado com a intenção de acabar com o uso 

das cartas-frete e cheques. Monitoramento geral da carga através de plataformas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 12 – Solução 9 

Solução 9 

Robotização, softwares, sensores e a internet que possibilitam aperfeiçoar 

todo o processo de logística diminuindo as necessidades de intervenção humana 

diminuindo assim os riscos de contaminação trazendo melhorias significativas ao 

setor de logística devido a otimização do processo logístico. Todavia muitos são 

os desafios para fazer essa transição para o conceito 4.0 da logística. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 13 – Solução 10 

Solução 10 

A UPS SCS trabalhou em tarifas especiais para remessas domésticas e de 

exportação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 14 – Solução 11 

Solução 11 

Ter um orçamento enxuto e que considere fundos de emergência é 

essencial para evitar um colapso em momentos de crise, estabelecer suas metas 

em três níveis: o cenário pessimista, com lucro mínimo, o cenário ideal, com 

margem de lucro desejada, e, por fim, o cenário otimista, onde a margem supera 

as expectativas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 15 – Solução 12 

Solução 12 

Compras de supermercado e farmácia os consumidores querem que sejam 

entregues o quanto antes, o conceito de same-day delivery (entrega no mesmo 

dia) para compras de produtos perecíveis, a proposta também atende a uma das 

grandes dores dos operadores logísticos: o last mile, que corresponde ao último 

trecho do processo de entrega. É uma situação ideal para quem precisa levar um 

produto a uma cidade pequena, por exemplo. Frete Barato amplia o alcance dos 

pequenos e-commerce e faz a intermediação de eventuais problemas 

operacionais, ao mesmo tempo em que reduz o custo de transporte de grandes 

varejistas, garantindo, pois, que todas as empresas envolvidas no mercado de 

venda e distribuição de produtos possam ter resultados satisfatórios. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 16 – Solução 13 

Solução 13 

Novas práticas com menos risco: procedimentos de dual sourcing para 

minimizar o risco de relações dependentes de um único parceiro em domínios 

críticos, processos mais diretos e menos extensos para evitar o risco de disrupção 

em cadeias longas, e maiores níveis de stock a curto/médio prazo via desafios 

em manter sistemas de produção just-in-time. Implantação de logística 

colaborativa em todos os elos da rede. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 17 – Solução 14 

Solução 14 

Uso do modelo logístico ship from store utiliza o estoque das lojas físicas 

para as entregas das compras digitais, ao invés de estar focado somente nos 

centros de distribuição). “Um novo repensar das cadeias de suprimentos globais 

e de produção revisão do conceito de just-in-time, com vistas a ter mais estoques 

próximos das demandas, ou seja, uma inversão de conceitos aproximando-se 

mais do nearshoring. O novo modelo dessa sociedade inserida no ‘próximo 

normal’, terá que ser mais comprometida com sustentabilidade e inclusão social”. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 18 – Solução 15 

Solução 15 

A aceleração do uso de ferramentas digitais na logística. Até mesmo o 

Radar Siscomex (Sistemas de Comércio Exterior) adotou a digitalização a favor 

da simplificação das operações de comércio exterior, realizando o abastecimento 

dos países através de portos e transportes ferroviários, rodoviários e aéreos, 

todos adaptados ao novo sistema. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 19 – Solução 16 

Solução 16 

Amparar profissionais de serviços essenciais durante a pandemia, grandes 

empresas de combustíveis lançam iniciativas para proteger seus principais 

clientes e colaboradores dos impactos da crise. 

A Ipiranga, dos postos de gasolina, é uma delas. Na última semana, a 

empresa, que já investiu cerca de R$20 milhões no combate à Covid-19,  lançou 

uma campanha de vacinação contra a H1N1 para caminhoneiros. 

A iniciativa realiza também a distribuição de 20 mil kits de higiene feita em 

parceria com a Natura. A ação itinerante ocorreu nos postos Rodo Rede da 

Ipiranga de 14 cidades do interior paulista até o dia 6 de junho. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 20 – Solução 17 

Solução 17 

O aumento no volume de encomendas alavancou as locações de galpões 

logísticos, impulsionou a valorização dos Fundos imobiliários de logística, 

estimulou a compra de equipamentos de movimentação e armazenagem de 

materiais, e contribuiu para o avanço do número de construções de armazéns, 

centros de distribuição e condomínios logísticos em nosso país. Rever prioridade 

em toda a cadeia produtiva para atender à demanda do país. Empresas do setor 

reviram seus planejamentos estratégicos e aceleraram, transformação digital e 

eficiências de seus processos, como frete retorno, logística reversa, gestão da 

cadeia de suprimentos, otimização de manutenção de veículos, maior 

contratação de motoristas terceiros, roteirização mais eficiente, e principalmente, 

passaram a entender a necessidade da qualidade e segurança da entrega ao 

consumidor final. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.2 Análise de coleta de dados 

 

A presente análise de resultados tem por objetivo estabelecer uma relação entre 

as informações coletadas por meio de dados secundários, onde pode-se perceber as 

soluções implementadas por diversas empresas para sobreviverem no período de 

pandemia e a teoria dos prestadores de serviços logísticos. 

 A pesquisa trata de um tema atual e possui pouquíssimos materiais disponíveis 

em artigos de periódicos que falam dos PSL´s na pandemia, logo, utilizou-se o método 

de análise de conteúdo da rede internet.  

Percebe-se que apesar da indústria dos PSL ter sido pega de surpresa na 

situação da pandemia, por não haver preparo prévio para esse tipo de situação 

específica, o trabalho desenvolvido por estes provedores parece ter se adaptado à 

situação, demonstrando que eles souberam lidar com as novas normas sanitárias.  

Pode-se inferir que obtiveram em sua grande maioria um resultado positivo, pois 

utilizaram muito bem os avanços tecnológicos que estavam em implementação, pois 

adiantaram as etapas, buscando privilegiar que a redução de contato humano fosse 
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cada vez maior. Neste quesito os aplicativos e softwares específicos se destacaram. 

Estas iniciativas, dentro dos novos procedimentos, podem ter proporcionado redução 

de risco de infecção pelo vírus, conciliadas, também, com as normas sanitárias 

impostas pela pandemia. 

Não muito diferente da maioria das organizações, como alternativa ao 

distanciamento social, foram usados canais on-line. O omnichanel, prática essa que 

era relativamente nova no ramo, passou a ser utilizado como uma solução na 

pandemia.  

O serviço drive-thru, segundo a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping 

Centers), virou um canal de vendas do varejo físico e alternativa complementar diante 

do avanço do e-commerce. Metade dos centros de compras devem continuar usando 

armazenagens alternativas para escoar a venda on-line. 

Uma solução para as entregas durante o período pandêmico foi o uso de bicicleta 

a exemplo da empresa Box delivery, essa solução obteve um aumento de 139% nos 

cadastros dos entregadores, proporcionando uma oportunidade de emprego no país, 

e ajudando na agilidade das entregas em perímetros urbanos. 

Aos funcionários indispensáveis da indústria foram oferecidos trabalhos em 

home office e serviço de triagem e medição de febre a fim de evitar a contaminação 

dos colaboradores em função do vírus, além de treinamento para motoristas sobre as 

novas normas sanitárias e como proceder a cada entrega. 

A pesquisa utilizou 103 dados extraídos das páginas da internet que continham 

as soluções que foram criadas por diversas empresas atuantes na indústria dos PSL, 

assim os dados foram tabulados e agrupados conforme suas semelhanças e formou-

se um quadro com 17 soluções diversas que será explicado a seguir. 

O quadro 1 contém soluções com um número maior de agrupamentos de 

soluções,: foram 35, podendo destacar a adaptação ao novo cenário de isolamento 

com o uso de digitalização de parte das atividades logísticas, e as cadeias de 

suprimento com segurança e rastreabilidade, diminuição de burocracia nos trâmites 

aduaneiros, a criação de novas plataformas digitais. Utilização do blockchain na 

cadeia de suprimentos, principalmente na navegação. Utilização de EPIs e 

tecnologias de comando de voz para evitar contaminação, desenvolvimento 

tecnológico e sustentável, equipes altamente capacitadas, que permitem entender e 

desenhar soluções personalizadas para cada categoria de negócio, diminuição de 
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custos, ferramentas que auxiliam a criação de rotas, automatização dos armazéns, 

segurança e saúde dos colaboradores. e manter as operações e os negócios 

funcionando da melhor maneira possível.  

O quadro 2 contém informações de apenas uma empresa que alega o 

surgimento do documento de Transporte Eletrônico (DT-e), que significa Documento 

Eletrônico de Transporte. Este documento é um projeto criado pelo Ministério da 

Infraestrutura (2019) e tem a função de facilitar o setor de transporte proporcionando 

dinamismo nas fiscalizações nas estradas e rodovias. O DT-e será um documento que 

unificará diversos outros como DACTE, DANFE, DAMDFE, autorizações de transporte 

de cargas e passageiros, tornando a logística de todo o país mais rápida e segura, 

será digital. 

O quadro 3 contém o agrupamento de 13 empresas as quais informam em suas 

soluções a utilização de automação da cadeia de suprimentos utilizando softwares 

com dados nas nuvens (ponta a ponta), permitindo que as empresas registrem todas 

as movimentações em tempo real, rastreabilidade, alertas de estoques, robôs em 

comunicação de texto em tempo real.  

Continuidade com serviço drive-thru, segundo a Abrasce (associação do setor), 

a alternativa virou um canal de vendas do varejo físico e deve funcionar como 

complemento diante do avanço do e-commerce,  logística omnichannel, Marketplace 

de logística, análise de risco, uso de drones e novos modais, sustentabilidade, 

logística reversa, frete gratuito, atenção ao lead time de entrega (tempo de fabricação 

e entrega) dos fabricantes e distribuidores precisou ser ajustado para que cada 

produto vendido chegasse com segurança e rapidez até seu destino final. 

No quadro 4 destaca-se que teve a junção de 12 sites onde as soluções foram 

treinamento com os motoristas e ajudantes para atender o protocolo sanitário com 

auxílio de tecnologia usando comando de voz para evitar contato com clientes e 

fornecedores, servindo como mais uma barreira de proteção, otimizar rotas, entregas 

rápidas gerando diferencial competitivo. Uso de ferramentas como Business 

Intelligence (BI) consolida informações precisas, com histórico da jornada de trabalho 

dos condutores, tempos de paradas, trajetos percorridos com controle de velocidade, 

além de registros de coleta e entrega. O BI apresenta uma visão global do negócio 

para auxiliar empresas na tomada de decisão, inclusive, em situações de risco. 
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No quadro 5 pode-se destacar que uma empresa citou a logística compartilhada 

com veículos e armazéns proporcionando a redução e divisão dos custos. 

A Logística compartilhada é baseada na economia colaborativa usando recursos por 

mais de uma empresa com os mesmos interesses e necessidades, com o objetivo de 

baratear produtos e serviços. 

No quadro 6 consta que apenas uma empresa utilizou o sistema de dupla 

checagem higiênica nos itens e nos veículos evitando o risco de contágio a 

colaboradores e clientes. 

No quadro 7 uma empresa Box delivery está investindo em sua plataforma de 

entregadores de bicicleta. Esta adaptação proporcionou um crescimento de 139%, 

hoje são 57.000 entregadores, sendo 30% de bike, correspondendo a 17.000 

prestadores de serviço. Agilidade em de entregas de perímetros urbanos e 

sustentabilidade. 

No quadro 8 percebe-se que 12 empresas destacaram o uso de profissionais de 

TI trabalhando especificamente para o desenvolvimento de plataformas logísticas, 

com big data, algoritmos de recomendação e técnicas, crowdsourced delivery (modelo 

em que uma rede de entregadores autônomos realiza serviços para uma empresa), 

pagamento digital. 

O quadro 9 apresenta a junção de seis sites com os mesmos ideais, introdução 

da logística 4.0, robotização, softwares, sensores e  internet que possibilitam 

aperfeiçoar todo o processo da logística diminuindo as necessidades de intervenção 

humana diminuindo assim os riscos de contaminação, tendo por objetivo melhorias 

significativas ao setor de logística devido a otimização do processo logístico.  

No quadro 10 apenas uma empresa, a  UPS SCS, alterou os valores das tarifas 

de entrega especiais para remessas domésticas e de exportação para absorver o 

grande mercado do e-commerce. 

No quadro 11 houve cinco empresas que informaram que a solução foi trabalhar 

com análise financeira do negócio possuindo  um orçamento enxuto, cortando custos 

desnecessários, possuindo um fundo de emergência e estabelecendo suas metas em 

três níveis: o cenário pessimista, com lucro mínimo, o cenário ideal, com margem de 

lucro desejada, e, por fim, o cenário otimista, onde a margem supera as expectativas. 

No quadro 12 agruparam-se quatro empresas com as seguintes soluções: um 

frete acessível e o conceito de entrega “same day delivery” que já era usado em outras 
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empresas internacionais como a Amazon US e UK, que visa a entrega no mesmo dia 

da compra on-line o mais rápido possível. O que também reduz o custo dos grandes 

varejistas. 

No quadro 13 a solução da empresa em questão foi prática com menos riscos, 

processos mais diretos e menos extensos para evitar o risco da disrupção em cadeias 

longas, e maiores níveis de stock a curto/médio prazo via desafios em manter 

sistemas de produção just-in-time com auxílio da logística colaborativa. 

No quadro 14 a empresa apostou na distribuição do estoque de lojas presenciais 

ao invés dos centros de distribuição, uma proposta que auxilia na rápida entrega ao 

consumidor e é mais comprometida com sustentabilidade e inclusão social. 

O quadro 15 mostra como a tecnologia foi utilizada para facilitar as operações 

com comércio exterior, nos transportes de todos os tipos, simplificando o controle das 

cargas. 

  

Com o quadro 16 pode-se concluir que houve grande preocupação das 

empresas com a proteção dos seus funcionários. A empresa em questão (Ipiranga) 

apostou em investir em medidas de proteção, fazer parcerias com empresas de 

produtos de higiene para distribuir kits aos seus funcionários, e até mesmo reforçar a 

campanha de vacinação contra H1N1 para os caminhoneiros. 

O quadro 17 houve conclusão de nove empresas que com a expansão do 

mercado de e-commerce o setor precisou se modificar, ampliar seus funcionários suas 

locações de galpões logísticos, o que impulsionou a valorização dos Fundos 

imobiliários de logística, rever prioridades em toda a cadeia produtiva para atender à 

demanda do país. Empresas do setor reviram seus planejamentos estratégicos e 

aceleraram, passando a entender a necessidade da qualidade e segurança da entrega 

ao consumidor final. 

Pode-se concluir que, além das medidas protetivas contra a covid-19 (como 

distanciamento social e higienização) a tecnologia foi a maior solução para o mercado 

em geral e não foi diferente na indústria logística que teve "trazer o futuro” mais cedo.  

Com isso tem sido possível driblar as dificuldades impostas pela pandemia no 

país. Também, identificar riscos potenciais ajudou a se preparar para mudanças 

repentinas. O uso correto de conjuntos de dados e ferramentas tecnológicas foi crucial 

para o PSL continuar tomando decisões estratégicas, estabelecer uma lista de 
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componentes críticos, determinar a origem do suprimento e identificar fontes 

alternativas de soluções. O PSL provou estar preparado para se adaptar à crise atual, 

e todos esses acontecimentos o fortalecem, demonstrando serem capazes de criar 

alternativas para se adaptar a outros eventos similares. 

O gráfico abaixo foi produzido com base na pesquisa onde analisou-se 103 

artigos e matérias de veículos de imprensa sobre como a indústria de PSL está lidando 

com a crise sanitária. 

 

 

Figura 5 – Gráfico das soluções gerais do setor logístico no período pandêmico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por meio da interpretação do gráfico acima pode-se dimensionar a proporção do 

impacto e dos números a respeito das soluções gerais do setor logístico na pandemia. 

A representação 100% trata das medidas sanitárias de distanciamento e 

higienização, onde as 103 soluções falaram desse assunto importante e necessário 

para a proteção de contaminação de colaboradores, clientes e familiares de ambos. 

A representação 95% trata que as empresas usaram alguma forma de tecnologia 

como app e softwares para superar o momento pandêmico, onde a tecnologia trouxe 

rapidez, confiabilidade, segurança, redução de custo e valor agregado ao cliente. 

A representação 80% trata da priorizar a transparência, diálogo, análise conjunta 

e a oferta de respostas rápidas, a comunicação na rede, transparências, 

responsabilidades mútuas e treinamentos fizeram com que muitas empresas 

permanecessem no mercado baseado nessa estratégia. 
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A representação 78,3% demonstra que em 103 páginas da web lidas, 76 

tratavam da terceirização de serviços logísticos. Isso foi possível devido as empresas 

atuarem no e-commerce e delivery. 

A representação 67% demonstra que de 103 páginas da web lidas, 65 tratavam 

dos avanços tecnológicos ligados a robótica, além de trazer rapidez, confiabilidade, 

padronização também reduz os custos, mas tendo como desvantagem o investimento 

que é alto. 

A representação 50,6% demonstra que de 103 páginas da web lidas, 50 tratavam 

de investimento em frotas desde ampliações com bicicletas até modernização com 

veículos novos reduzindo custo com manutenções.  

A representação 10% demonstra que de 103 paginas da web lidas, dez tratavam 

de soluções para a empresa como a Radar Siscomex (Sistemas de Comércio Exterior) 

que adotou a digitalização a favor da simplificação das operações de comércio 

exterior, com o Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) para as operações de 

transporte de carga, documento único que substituirá todos os existentes atualmente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar as soluções criadas pelos prestadores 

de serviços logísticos atuantes no mercado nacional durante o período da pandemia.  

As pesquisas e análises realizadas apontaram que de 103 sites pesquisados 64 

utilizaram a mesma estratégia criada pelos PSL’s, que foram a criação de plataformas 

e digitalização dos processos, Utilização de EPIs e tecnologias de comando de voz 

para evitar contaminação, treinamento, diminuição de custos, ferramentas para a 

criação de rotas, automatização dos armazéns, segurança e saúde dos 

colaboradores.  

Com base nas informações obtidas no estudo, é possível concluir que apesar da 

indústria ter sido pega de surpresa na situação da pandemia, pois não havia preparo 

prévio para esse tipo de situação específica, o ramo da logística parece ter sido um 

dos que mais soube lidar com as novas normas sanitárias e obtiveram um resultado 

positivo. Sendo assim o objetivo geral da pesquisa que foi definido no início, analisar 

as soluções criadas pelos prestadores de serviços logísticos atuantes no mercado 

nacional durante o período da pandemia, foi atendido. A meta era fazer o 

levantamento das soluções, tabular e discuti-las, assim como os objetivos específicos, 

descrever o papel dos PSL segundo sua teoria, mapear, por meio da web, as soluções 

propostas no Brasil e comparar com os resultados alcançados. 

Devido ao momento imposto pela pandemia, com o isolamento não foi possível 

realizar visitas in-loco, e esta alternativa pode ficar para pesquisas futuras. Outra 

limitação, foi que por se tratar de um tema recente, ainda existem poucos artigos com 

foco similar a este, principalmente com foco no Brasil.  

Conforme a pesquisa, os 17 agrupamentos de soluções servem como orientação 

aos gestores e podem prover muitos insights aos pesquisadores da área.   

Este estudo busca dar o entendimento de como a indústria dos PSL criaram 

soluções para enfrentar o período da pandemia. Outro aspecto se relaciona com 

disponibilizar esses dados que possam auxiliar as empresas do setor. 

A presente pesquisa possui muitas limitações, no período da pesquisa não foi 

possível efetuar levantamentos em campo devido a pandemia de COVID-19, então, 

utilizou-se dados secundários. As informações contidas na web por ser um assunto 

relativamente novo, foi limitado e quando aplicado os filtros sobraram apenas 103 
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artigos/publicações que continham as soluções dos PSL’s durante período de 

pandemia que foi objeto de estudo. 

Diante de um caso tão recente e que originou diversas adaptações entre a 

indústria dos PSLs e muitas ações distintas aconselha-se que principalmente após o 

fim da pandemia, os pesquisadores procurem tais recursos que no momento em que 

esta mesma pesquisa foi realizada são escassos, como por exemplo questionar 

profissionais da área em campo e acompanhar as soluções que se adaptam 

rapidamente em função do novo cenário. 

.
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APÊNDICE 

 

1 

Data: 22/04/2020 do artigo. 

Data do acesso 01/04/2021 

 

Título : Logística se adaptou rapidamente à pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://anba.com.br/logistica-se-adaptou-rapidamente-a-

pandemia/ 

 

Soluções criadas: O setor está usando mais os mecanismos digitais para 

funcionar, adaptação de seus portos e sistemas, incluindo transporte ferroviário ou 

rodoviário, aceleração do uso de ferramentas digitais no comércio e na logística, 

digitalização de trâmites aduaneiros, a criação de novas plataformas digitais e o 

utilização do blockchain na cadeia de suprimentos, principalmente na navegação. 

 

 

2 

 

Data:24/02/2021 do artigo. 

Data do acesso 01/04/2021 

 

Título: Valor Econômico – EUA querem criar cadeia de suprimento hi-tech sem 

a China 

 

Endereço eletrônico: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/02/24/eua-

querem-criar-cadeia-de-suprimento-hi-tech-sem-a-china.ghtml 

 

Soluções criadas: Governo americano negocia com empresas e países aliados 

a formação de cadeias de suprimento seguras de produtos estratégicos, como chips, 

baterias e metais de terras-raras, que não dependam da China. 
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3 

 

Data:08/02/2021 do artigo. 

Data do acesso 01/04/2021 

 

Título: O Globo – Apoiada por Bolsonaro, agenda de trânsito volta ao rol de 

prioridade 

 

Endereço eletrônico: https://oglobo.globo.com/brasil/apoiada-por-bolsonaro-

agenda-de-transito-volta-ao-rol-de-prioridades-do-congresso 

 

soluções criadas:Entre as prioridades está a criação do Documento de 

Transporte Eletrônico (DT-e) para as operações de transporte de carga, documento 

único que substituirá todos os existentes atualmente, contendo dados tributários, 

logísticos, comerciais, financeiros, sanitários, dentre outros. 

 

 

4 

 

Data:05/02/2021 do artigo. 

Data do acesso 01/04/2021 

 

Título: Folha de S. Paulo – Shoppings decidem manter drive-thru, canal de 

vendas adotado na pandemia 

 

Endereço eletrônico: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2021/02/shoppings-decidem-manter-

drive-thru-canal-de-vendas-adotado-na-pandemia.shtml 

 

Soluções criadas: Aproximadamente 95% dos centros comerciais do Brasil 

voltaram a operar, mas 50% vão manter o serviço drive-thru, segundo a Abrasce 

(associação do setor). A alternativa virou um canal de vendas do varejo físico e deve 
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funcionar como complemento diante do avanço do e-commerce. Metade dos centros 

de compras devem continuar usando garagens para escoar venda online. 

 

 

5 

 

Data:31/03/2020. do artigo. 

Data do acesso 02/04/2021 

 

 

Título: Quarentena movimenta e-commerce e impõe desafios logísticos 

 

Endereço eletrônico: 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/coronavirus/2020/03/731657

-quarentena-movimenta-e-commerce-e-impoe-desafios-logisticos.html  

   

Soluções criadas: Respostas rápidas das empresas de logística brasileiras para 

manter os prazos de entrega dentro do limite acordado entre as empresas de e-

commerce e seus clientes. Medidas de prevenção foram tomadas para os cerca de 

150 funcionários da companhia, como trabalhos em home office e serviço de triagem 

e medição de febre a fim de evitar a contaminação dos colaboradores em função do 

vírus. Um banco de talentos, também com triagem frequente, foi contratado para dar 

suporte aos serviços. O aplicativo de entregas desenvolvido pela transportadora e 

utilizado por mais de mil fornecedores e entregadores conectados à plataforma no 

Brasil, passou por adaptações visando garantir a prestação de serviço com mais 

segurança e menos risco de contágio pelo coronavírus para os funcionários e os 

clientes. Através do APP, os motoristas estão recebendo treinamentos de como 

proceder a cada entrega, a forma correta de higienização (incluindo o produto), e o 

recebimento de "pop-ups" lembrando sobre o uso do álcool em gel durante cada 

entrega de pacotes de assinatura de recebimento da encomenda, agora feita por 

comando de voz durante cada entrega para evitar o contato dos clientes com o celular 

do prestador de serviços, servindo como mais uma barreira de proteção. 
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6 

 

Data:08/06/2020 do artigo. 

Data do acesso 02/04/2021 

 

Título: Qual será o “normal transformado” que encontraremos no transporte e 

logística após a pandemia? 

 

Endereço  eletrônico: https://ceteal.com.br/qual-sera-o-normal-transformado-

que-encontraremos-no-transporte-e-logistica-apos-a-pandemia/ 

 

Soluções criadas: Tecnologia para auxiliar muitas atividades, inclusive a 

contratação de fretes e serviços,Pontualidade, qualidade e segurança.  

 

 

7 

 

Data:29/06/2020 do artigo. 

Data do acesso 02/04/2021 

 

Título: Reinvenção da logística em 2020: 4 lições de peso 

 

Endereço eletrônico: https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/reinvencao-

da-logistica-em-2020-4-licoes-de-peso/ 

 

Soluções criadas: Ser transparente com o consumidor, manter o fluxo de 

informação acessível, higienização de produtos em transporte. Adotar novas rotinas 

na hora de armazenar, embalar e transportar os produtos é essencial, otimizar e 

ampliar seu catálogo de serviços de entrega. Como, por exemplo, ocorre no caso de 

alguns aplicativos de delivery de fast-food.  
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8 

 

Data: 26/05/2020 do artigo. 

Data do acesso 02/04/2021 

 

Título: Reinvenção da logística em 2020 

 

Endereço eletrônico: http://alternativasistemas.com.br/blog/reinvencao-da-

logistica-em-2020-4-licoes-de-peso/ 

 

Soluções criadas: Sistema de gestão moderno e que otimize e integre todo o seu 

processo de logística de entrega ao cliente, novos meios para realizar a entrega do 

produto, drive-thru de mercadorias e entregas em pontos de retirada, otimizar e 

ampliar seu catálogo. 

 

 

9 

 

Data:17/8/2020 do artigo. 

Data do acesso 02/04/2021 

 

Título:Inovação logística: tecnologia, automação e mudança de paradigma 

 

Endereço eletrônico: https://www.fretefy.com.br/blog/inovacao-logistica-

tecnologia-automacao-mudanca-de-paradigma 

 

Soluções criadas : Acelerou o processo de transformação digital, a conexão das 

transportadoras e motoristas a plataformas específicas para a logística. Nelas, as 

empresas e prestadores de serviço cadastrados conseguem saber onde tem carga, 

valor do frete, permite otimizar rotas, entre outras coisas. Visibilidade e automação na 

gestão das cargas. 

 

 



64 

 

 

 

10 

 

Data:24/03/2020 do artigo. 

Data do acesso 02/04/2021 

 

Título: Coronavírus: quarentena movimenta e-commerce e impõe desafios à 

área de logística 

 

Endereço eletrônico:https://atendimento.sebrae-sc.com.br/blog/coronavirus-

quarentena-movimenta-e-commerce-e-impoe-desafios-a-area-de-logistica/ 

 

Soluções criadas: Respostas rápidas das empresas de logística brasileiras para 

manter os prazos de entrega, cuidados com higiene precisam ser redobrados, 

prestação de serviço com mais segurança e menos risco de contágio pelo coronavírus 

para os funcionários e os clientes. 

 

 

11 

 

Data:05/05/2021 do artigo. 

Data do acesso 03/04/2021 

 

Título:O papel da logística na pandemia é salvar vidas 

 

Endereço eletrônico: 

https://abolbrasil.org.br/posts/o-papel-da-logistica-na-pandemia-e-salvar-vidas/ 

 

Soluções criadas: Transportar, com segurança, celeridade e precisão, bilhões de 

doses e insumos, assim como equipamentos de ponta para hospitais e profissionais 

da saúde, parceria entre os setores público e privado para compreender as 

experiências locais bem-sucedidas e quais os recursos para fornecer serviços mais 

abrangentes – até mesmo para não haver atrasos no processo 

alfandegário.Importante lembrar que essa cuidadosa e rápida operação logística 
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começou bem antes da fabricação das vacinas, quando as empresas do setor 

seguiram à risca os protocolos das autoridades oficiais – tanto das organizações 

internacionais, quanto das autoridades de saúde locais. 
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Data:20/05/2020 do artigo. 

Data do acesso 03/04/2021 

 

Título:IMPACTOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA LOGÍSTICA 

 

Endereço eletrônico :https://maximatech.com.br/coronavirus-logistica/ 

 

Soluções criadas: Identificar riscos potenciais ajudou a se preparar para 

mudanças repentinas, o uso correto de conjuntos de dados e ferramentas 

tecnológicas foi crucial para o atacado distribuidor continuar tomando decisões 

estratégicas, transparência na logística, estabelecendo uma lista de componentes 

críticos, determinando a origem do suprimento e identificando fontes alternativas, 

Estimar o estoque disponível ao longo da cadeia, para manter o serviço em 

andamento e permitir a entrega aos clientes, Otimizar a capacidade de distribuição 

para garantir a segurança dos funcionários, como fornecendo equipamentos de 

proteção individual (EPI) e interagindo com as equipes de comunicação para 

compartilhar níveis de risco de infecção e opções de home office, Identificar e proteger 

a capacidade logística, sendo flexível no modo de transporte, quando 

necessário,gerenciar dados e indicadores para entender onde os problemas da cadeia 

de suprimentos começarão a causar maior impacto financeiro. 
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Data:09/08/2020 do artigo. 

Data do acesso 03/04/2021 
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Título:A logística na pandemia: setor de transportes se reinventa contra a crise 

 

Endereço eletrônico: 

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/08/4867298-na-estrada--

apesar-da-covid-19.html 

 

Soluções criadas: Adaptação ao modelo de negócio, redução de custos, 

aproveitamento da produtividade, renegociação com clientes. 

 

 

14 

 

Data:22/02/2021 do artigo. 

Data do acesso 03/04/2021 

 

Título: Desafios para os profissionais de logística neste momento de grandes 

incertezas 

 

Endereço eletrônico:https://www.logweb.com.br/colunas/desafios-para-os-

profissionais-de-logistica-neste-momento-de-grandes-incertezas/ 

 

Soluções criadas: Inovação, compreensão na logística em sua essência, 

importância estratégica, funcionários e fornecedores em contínuo processo de 

capacitação, desenvolvimento tecnológico responsabilidade social. 
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Data:13/10/2020 do artigo. 

Data do acesso 03/04/2021 

 

Título: Terceirização logística em alta 
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Endereço eletrônico: 

https://www.tecnologistica.com.br/portal/especiais/86029/terceirizacao-logistica-

em-alta/ 

Soluções criadas: Inovações tecnológicas, equipamentos de ponta, adaptação 

às exigências do mercado e equipes altamente capacitadas, que permitem entender 

e desenhar soluções personalizadas para cada categoria de negócio, tendo em vista 

o crescimento do e-commerce e as empresas focam em seu know how e deixam os 

serviços logísticos com empresas especialistas. 

 

16 

 

Data:22/10/2020 do artigo. 

Data do acesso 03/04/2021 

 

Título:Dicas para profissionais de logística e transporte durante a pandemia 

 

Endereço eletrônico: 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/dicas-para-profissionais-

de-logistica-e-transporte-durante-a-

pandemia,9821cf7b97c32710VgnVCM1000004c00210aRCRD 

 

Soluções criadas: Serviços digitais para demandas de serviços de logística e 

transporte, plataformas de marketplace de logística e transporte estão operando com 

oportunidades de trabalho e negócios, exemplo portal Fretebras e portal Truckpad. 

Alterações do mercado. Diminuição de custos e controle financeiro. 
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Data:26/01/2021 do artigo. 

Data do acesso 03/04/2021 

 

Título:A logística ganha a guerra? Impactos e tendências com a pandemia 
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Endereço eletrônico:https://mercadoeconsumo.com.br/2021/01/26/a-logistica-

ganha-a-guerra-impactos-e-tendencias-com-a-pandemia/ 

 

Soluções criadas: logística compartilhada, pode envolver veículos, armazéns e 

funciona da seguinte forma, duas empresas podem chegar ao acordo de dividir o 

armazém ou uma pode negociar com a outra, terceirizando o serviço, reduzindo 

custos. 
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Data:26/01/2021 do artigo. 

Data do acesso 03/04/2021 

 

Título:Otimismo para o mercado: O Que esperar do mercado pós pandemia? 

 

Endereço eletrônico: 

https://www.opentechgr.com.br/otimismo-para-o-setor-o-que-esperar-do-

mercado-logistico-pos-pandemia/ 

 

Soluções criadas: Adequações com novas exigências do mercado, inovação, 

tecnologia, comunicação tais como: Logística Omnichannel, Serviços em nuvem 

(100% online);  Marketplace de logística, Automação da cadeia de suprimentos, Uso 

de drones e novos modais,  Sustentabilidade e logística reversa.  
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Data:23/09/2020 do artigo. 

Data do acesso 03/04/2021 

 

Título: Principais impactos da pandemia na logística  
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Endereço eletrônico:https://www.pier8.com.br/blog/principais-impactos-da-

pandemia-na-logistica 

 

Soluções criadas: Higienização dos produtos em transportes, adequação ao 

mercado, Diminuição nos custos de estoque; Menos pessoas de sua equipe alocada; 

Know-how do parceiro serviço de mais qualidade; Redução no preço final do frete 

segurança prazos. Serviços Picking & Packing, Transporte diferenciados de frete 

reduzindo custos, WMS parceria com  Plataformas de ERP, integrando seus pedidos, 

Segurança, 100% Online. 
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 Data:08/02/2021 do artigo. 

Data do acesso 03/04/2021 

 

Título :Estratégias de logística que merecem sua atenção 

 

Endereço 

eletrônico:https://www.consumidormoderno.com.br/2021/02/08/estrategias-de-

logistica-que-merecem-sua-atencao/ 

 

Soluções criadas:O investimento em tecnologia, Buscar proximidade é a mais 

importante das estratégias de logística, entregas rápidas gerando diferencial 

competitivo, encurtar distâncias com a criação de centros de distribuição e a busca 

por parceiros que atuem regionalmente, transporte moderno eficiente e sustentável. 
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 Data:04/06/2020 do artigo. 

Data do acesso 04/04/2021 
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Título: SOLUÇÕES LOGÍSTICAS EM TEMPOS DE COVID-19 

 

Endereço eletrônico: 

https://rdrsolucoeslogisticas.com.br/solucoes-logisticas-em-tempos-de-covid-

19/ 

 

Soluções criadas: Medidas de adaptação rapidas, inteligência, investimento e 

criatividade em novas soluções logísticas, qualidade do serviço, com a dupla 

checagem higiênica nos itens e nos veículos. Como o risco de contágio é real, as 

empresas precisam mostrar que estão fazendo a sua parte. Em países desenvolvidos, 

robôs e drones fazem delivery. 
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 Data:08/04/2021 do artigo. 

Data do acesso 04/04/2021 

 

Título:Pandemia leva quase 10 mil para trabalho de entregas com bicicleta  

 

Endereço eletrônico: 

https://veja.abril.com.br/blog/radar/pandemia-leva-quase-10-mil-para-trabalho-

de-entregas-com-bicicleta/ 

 

Soluções criadas: Especializada em soluções tecnológicas para serviços de 

logística, a Box Delivery teve que se adaptar pois os serviços de delivery cresceu 

muito durante a pandemia, houve um aumento de 139% nos cadastros de 

entregadores na modalidade de bicicleta em 2020, hoje são 57.000 entregadores, 

sendo 30% de bike, correspondendo a 17.000 prestadores de serviço. 
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 Data:31/05/2020 do artigo. 

Data do acesso 04/04/2021 
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Título:Logística e coronavírus: quais os impactos e como controlá-los? 

 

Endereço eletrônico: https://esales.com.br/blog/logistica-e-coronavirus/ 

 

Soluções criadas:Evitar esse grau de dependência e tornar o negócio mais 

flexível para adquirir outros parceiros,  contar com uma ferramenta adequada para 

ajudar na criação de rota, como mapas que forneçam os melhores percursos. 

Dessa forma, é possível fazer projeções de distância, custo e veículo mais 

adequados minimizando ao máximo as despesas e evitando que as datas de entregas 

dos itens sejam alteradas, o que seria capaz de gerar a insatisfação do cliente.Evitar 

oscilações nas demandas. 
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 Data:08/09/2020 do artigo. 

Data do acesso 04/04/2021 

 

Título: A LOGÍSTICA E A PANDEMIA: IMPORTÂNCIA, DESAFIOS E 

OPORTUNIDADES 

 

Endereço eletrônico: 

https://acontecemais.com.br/a-logistica-e-a-pandemia-importancia-desafios-e-

oportunidades/ 

 

Soluções criadas: Mercadorias essenciais têm preferência de circulação, as 

empresas de distribuição estão empenhadas em fazer a sua parte no apoio à indústria 

durante a pandemia. Os centros de distribuição e atendimento têm visto um aumento 

significativo na atividade desde que a pandemia começou. Isso se deve em parte ao 

aumento nas compras online e criou maiores oportunidades de emprego no setor, o 

que é importante para a economia, dados os quadros preocupantes em todos os 

setores, mais empresas a considerarem a automatização da distribuição e do 

atendimento. 

https://esales.com.br/blog/b2b-compras/
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Data:26/05/2020 do artigo. 

Data do acesso 04/04/2021 

 

 

Título:Logística virtual ganha força com a pandemia 

 

Endereço eletrônico: 

https://www.whow.com.br/vendas/logistica-virtual-ganha-forca-pandemia/ 

 

Soluções criadas: Soluções baseadas na nuvem permitem que as empresas 

registrem todas as movimentações, e que as equipes  acessem, de ponta a ponta, 

toda a cadeia de suprimentos. A digitalização ajuda a rastrear a disponibilidade de 

estoque e a obter informações e alertas atualizados. Todo o trabalho de 

monitoramento de remessas, análise de dados e comunicação é feito on-line, 

praticamente em tempo real. 
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Data:11/05/2020 do artigo. 

Data do acesso 04/04/2021 

 

Título:Como fica a logística pós-pandemia? 

 

Endereço eletrônico:https://blog.cargobr.com/logistica-pos-pandemia/ 

 

Soluções criadas: A estrutura precisou ser revista para atender a novas 

demandas, Sistemas logísticos precisaram ser montadas e adequadas para atender 

a milhões de famílias que passaram a realizar suas compras de forma online. Buscar 
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por qualidade e bons preços no momento de entregar as mercadorias passa a ser 

ainda mais importante. 
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Data:16/04/2021 do artigo. 

Data do acesso 04/04/2021 

 

Título: Um ano depois, Serviços revertem perdas e superam nível pré-pandemia  

 

Endereço eletrônico:https://veja.abril.com.br/economia/um-ano-depois-servicos-

revertem-perdas-da-pandemia-com-alta-em-fevereiro/ 

 

Soluções criadas: Consumo passou a ser feito mais de forma remota, 

demandando aumento no serviços de logística, assim, o segmento de armazenagem, 

serviços auxiliares aos transportes e correio (4,4%). 
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Data:06/03/2021 do artigo. 

Data do acesso 04/04/2021 

 

Título:Logística: impactos e tendências na pandemia 

 

Endereço eletrônico: 

https://www.terra.com.br/noticias/dino/logistica-impactos-e-tendencias-na-

pandemia,69f40b33803c643b7dfe5b867a2a293fioqwoh95.html 

 

Soluções criadas: A preocupação com o cumprimento de prazos, administrar o 

aumento de novos consumidores online, o que exigiu reformulação dos processos 

logísticos de forma geral. As empresas com maior integração entre fornecedores, 
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produtos e clientes conseguiram apresentar melhores respostas às dificuldades 

impostas pela pandemia. Isso porque a visão consolidada do processo favorece a 

comunicação e torna mais fácil identificar falhas. Dessa maneira, é possível tomar 

ações corretivas com mais velocidade. 
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Data:08/04/2020 do artigo. 

Data do acesso 04/04/2021 

 

Título: Cinco prioridades para a logística do varejo durante a pandemia do 

coronavírus e ações para médio e longo prazo 

 

Endereço eletrônico: https://www.delage.com.br/blog/cinco-prioridades-para-a-

logistica-do-varejo-durante-a-pandemia-do-coronavirus-e-acoes-para-medio-e-longo-

prazo/ 

 

Soluções criadas: Como forma de reduzir as dificuldades, os líderes dessas 

empresas têm priorizado a transparência, o diálogo, a análise conjunta e a oferta de 

respostas rápidas.O varejo de bens não essenciais busca manter suas atividades 

intensificando as operações no e-commerce. Para fomentar as vendas, muitas dessas 

empresas têm oferecido benefícios exclusivos, como frete gratuito ou descontos nas 

compras. 
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Data:14/04/2021 do artigo. 

Data do acesso 04/04/2021 

 

Título: Como a pandemia impulsionou o negócio das logitech 's? 
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Endereço eletrônico: 

https://www.proxxima.com.br/home/proxxima/noticias/2021/04/14/como-a-pandemia-

impulsionou-o-negocio-das-logtechs.html 

 

Soluções criadas: Diversos setores estão hoje se digitalizando e com a área de 

logística não foi diferente. A pandemia ajudou a impulsionar esse movimento no 

mercado, fazendo com que as empresas e os caminhoneiros percebam a facilidade 

que as logitech 's, uma demanda cada dia mais forte por soluções integradoras de 

tecnologia e com informações confiáveis, transparentes e em tempo real. 

 

 

31 

 

Data:03.04.2020 do artigo. 

Data do acesso 04/04/2021 

 

Título:COVID-19: A importância da atividade de logística em situações de crise 

extrema 

 

Endereço eletrônico: https://eaesp.fgv.br/noticias/covid-19-importancia-

atividade-logistica-situacoes-crise-extrema 

 

Soluções criadas: Manter as entregas de produtos em um ambiente de restrição 

de circulação de pessoas. 

 

32 

 

Data:22/05/2020 do artigo. 

Data do acesso 04/04/2021 

 

Título: Com e-commerce e digitalização, a logística ganhou papel central  
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Endereço eletrônico:https://www.istoedinheiro.com.br/com-e-commerce-e-

digitalizacao-a-logistica-ganhou-papel-central/ 

 

Soluções criadas: "Desde o início da crise, definimos duas grandes prioridades. 

Primeira: a segurança e a saúde de nossos colaboradores. Segunda: manter as 

operações e os negócios funcionando da melhor maneira possível. Nesse sentido, 

estamos operando muito bem no suporte aos nossos clientes durante a crise.” 

 

33 

 

Data:18/05/2020 do artigo. 

Data do acesso 05/04/2021 

 

Título: Perspectivas do setor Logístico pós-pandemia 

 

Endereço eletrônico: 

http://deverhum.com.br/blog/perspectivas-do-setor-logistico-pos-pandemia/ 

 

Soluções criadas: Repensar para evitar aumento de custos, perda de qualidade 

e perda de pontos de vendas. Disponibilizar os produtos e os serviços em lojas online 

ou em marketplace como o Mercado Livre e o ZAP podem ser soluções mais rápidas 

para tentar escoar parte do estoque que está parado dentro de uma loja física fechada. 

 

34 

 

Data:23/07/2020 do artigo. 

Data do acesso 05/04/2021 

 

Título: Pandemia exige rápida adaptação da logística na América Latina 

 

Endereço eletrônico:https://www.fecomercio.com.br/conselhos/conselho-de-

relacoes-internacionais/noticias/pandemia-exige-rapida-adaptacao-da-logistica-na-

america-latina 
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Soluções criadas: Adaptabilidade dos processos logísticos, em função do 

aumento das vendas online e da necessidade de suprir a demanda dos setores 

essenciais, levando em consideração as medidas sanitárias para conter a proliferação 

do novo coronavírus. 
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Data:10/02/2021 do artigo. 

Data do acesso 05/04/2021 

 

Título: Logística e Pandemia: como o setor foi afetado pela crise? 

 

Endereço eletrônico: https://maplink.global/blog/logistica-pahttps:/ 

 

Soluções criadas: Adequar ao comércio digital acelerou a adesão às compras 

online. otimizar suas operações com o apoio de tecnologia logística na pandemia ou 

fora dela, uso da inteligência logística, apostando na implementação de práticas de 

roteirização de entregas mais eficientes, otimização da gestão de equipes externas, 

investimento em diferentes modalidades de entrega, e outras medidas focadas em 

aprimorar as ações do setor. 

 

 

36 

 

Data:08/03/2021 do artigo. 

Data do acesso 05/04/2021 

 

Título: OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS NO TRANSPORTE E LOGÍSTICA 

 

Endereço eletrônico: https://diavanti.com.br/transporte-e-logistica-coronavirus/  
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Soluções criadas: Garantir a segurança de quem transporta e de quem recebe a 

carga, impedindo a disseminação do vírus entre as fronteiras. Estabelecimentos 

essenciais aos caminhoneiros, como oficinas mecânicas e borracharias, também 

estão sendo fechados, o que dificulta ainda mais as entregas. A higienização, tão 

necessária por conta de quão contagioso é o coronavírus, também fica dificultada com 

o fechamento desses locais. Frente às reclamações de inúmeros caminhoneiros 

afetados por esses problemas, o Governo Federal emitiu recentemente uma portaria 

que considera postos de combustíveis e restaurantes em estradas como estruturas 

essenciais para permitir o transporte de alimentos e insumos agrícolas durante a crise 

do coronavírus. 

 

 

37 

 

Data:11/08/2020 do artigo. 

Data do acesso 05/04/2021 

 

Título: Startups oferecem soluções logísticas para e-commerces durante 

pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://startupi.com.br/2020/08/startups-oferecem-

solucoes-logisticas-para-e-commerces-durante-pandemia/ 

 

Soluções criadas: Alternativas como plataformas de gestão de fretes e 

terceirização de frota. Essas soluções logísticas ganham ainda mais relevância 

durante a quarentena, período em que as vendas online aumentaram, assim como a 

quantidade de lojas virtuais. 

 

38 

 

Data:09/01/2021 do artigo. 

Data do acesso 05/04/2021 
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Título: Os desafios da logística em um mundo de pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://inforchannel.com.br/2021/01/09/os-desafios-da-

logistica-em-um-mundo-de-pandemia/ 

 

Soluções criadas: garantir o abastecimento de produtos e suprimentos para toda 

a população mesmo em isolamento social.Ter uma cadeia mais responsiva, com 

fluxos e tomadas de decisão mais rápidas e assertivas por meio de modelos mais 

tecnológicos. Investimento em digital e relacionamento com fornecedores são 

essenciais para o atual cenário de crise e também no pós-pandemia. A gestão de 

informações em Nuvem, uso de Inteligência Artificial e uma boa estrutura para o home 

office, garantem a segurança dos colaboradores, enquanto que a aproximação com 

os seus parceiros, a busca por trazer o serviço mais próximo de você com negócios 

locais, junto dessas ferramentas puderam contribuir de forma muito mais eficaz 

 

39 

 

Data:31/03/2021 do artigo. 

Data do acesso 05/04/2021 

 

Título: Adaptação é ordem para logística do e-commerce pós-pandemia 

 

Endereço eletrônico: 

http://apps2.correios.com.br/blogcorreios/2021/03/31/adaptacao-e-a-palavra-de-

ordem-para-o-e-commerce-em-2021/ 

 

Soluções criadas: Necessidade de oferecer novos serviços, adequações às 

novas regras e cuidados sanitários, o diretor citou que a estatal tem intensificado a 

redução dos preços do frete e dos prazos das entregas de encomendas em milhares 

de trechos pelo País, Correios apostaram na inserção de novas tecnologias e no maior 

grau de digitalização dos seus serviços, a partir de um olhar centrado na experiência 

do cliente. 
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40 

 

Data:05/06/2020 do artigo. 

Data do acesso 05/04/2021 

 

Título: Coronavírus: quais os impactos na logística de transporte? 

 

Endereço eletrônico:https://bsoft.com.br/blog/coronavirus  

 

Soluções criadas: Fazer uma boa análise de riscos, considerando aspectos do 

próprio negócio e também questões relacionadas ao comércio global. Por exemplo, é 

cada vez mais importante ter um eficiente controle de estoques, evitando quebras 

pontuais que inviabilizam as operações. Manter um bom planejamento de rotas, 

oferecendo alternativas tanto para os casos em que os caminhões não podem 

percorrer determinado trajeto, quanto para situações que demandem várias entregas 

em endereços distintos (carga fracionada).Garantia da segurança dos colaboradores. 

 

 

41 

 

Data:15/05/2020 do artigo. 

Data do acesso 05/04/2021 

 

Título: Operadores logísticos falam sobre impactos da crise e cenário pós 

pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://www.abtc.org.br/index.php/noticias/noticias-do-

setor/item/6196-operadores-logisticos-falam-sobre-impactos-da-crise-e-cenario-pos-

pandemia 

 

Soluções criadas: ”Adaptamos locais de trabalho, fizemos o máximo para evitar 

o uso de transporte público, e adotamos o sistema de trabalho remoto para todas as 

funções possíveis. Além disso, realizamos algumas ações sociais como a doação de 
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mais de 1 mi de reais em EPI. Com isso, conseguimos ajudar caminhoneiros ociosos 

(autônomos) que foram colocados para trabalhar em ações como a distribuição de 

marmitas em SP. Reforçamos a segurança de operações que continuam funcionando. 

Aqueles que não tem operação temos garantido alimentação e uma renda mínima, e 

aqueles nas estradas recebem kits de higiene e alimentação” 

 

 

42 

 

Data:29/04/2021 do artigo. 

Data do acesso 05/04/2021 

 

Título: Saiba tudo sobre a importância da logística na pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://www.fabrimetalarmazenagem.com.br/blog/logistica-

na-pandemia/ 

 

Soluções criadas: Uso de tecnologia nos processos. Esse já era um 

comportamento visto, mas foi acelerado para minimizar o contato entre profissionais, 

priorização de locais mais próximos de produção de onde o produto será consumido, 

Flexibilidade. 

 

43 

 

Data:30/10/2020 do artigo. 

Data do acesso 05/04/2021 

 

Título: Logística no pós-pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://portal.unisepe.com.br/univr/blog-unisepe/logistica-

no-pos-pandemia/ 
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Soluções criadas: Aceleração de algumas tendências que já estavam em curso, 

necessidade de rever suas estratégias comerciais e de transporte: o aumento das 

vendas online implica uma melhor especialização em entregas urbanas, obrigando 

transportadoras a se adaptarem ao trabalho com cargas fracionadas, com entregas 

individualizadas e em diversos pontos do país. 

 

44 

 

Data:14/05/2020 do artigo. 

Data do acesso 06/04/2021 

 

 

Título: Como o setor logístico tem se adequado à pandemia do novo 

coronavírus? 

 

Endereço eletrônico: https://mmurad.com.br/blog/setor-logistico-pandemia/ 

 

Soluções criadas:Aumentar a eficiência da sua produção, reduzindo assim, os 

seus custos, e abrindo vantagem competitiva frente ao seu concorrente,investir em 

uma boa gestão de supply chain (ou cadeia de suprimentos) 

 

 

45 

 

Data:25/11/2020 do artigo. 

Data do acesso 06/04/2021 

 

Título: COMO O EMPREENDEDORISMO PODE AJUDAR NA RECUPERAÇÃO 

DO SETOR DE LOGÍSTICA APÓS A PANDEMIA? 

 

Endereço eletrônico: https://www.transcota.com.br/como-o-empreendedorismo-

pode-ajudar-na-recuperacao-do-setor-de-logistica-apos-a-pandemia/  
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Soluções criadas: Automatização de tarefas, recursos tecnológicos, 

modernização de processos, adoção de sistema de nuvem e sustentabilidade, 

impulsionado pelas vendas virtuais, empreender em inovações logísticas se tornou 

uma alternativa para se destacar no setor. 

 

46 

 

Data:07/07/2020 do artigo. 

Data do acesso 06/04/2021 

 

Título: Demanda por entregas rápidas e inovadoras persistem em meio à 

pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://sancagalpoes.com.br/demanda-por-entregas-

rapidas-e-inovadoras-persistem-em-meio-a-pandemia/  

 

Soluções criadas: Oferecer entregas rápidas e cumprir com o prazo acordado se 

o maior objeto de desejo de todos. 

 

 

47 

 

Data:31/01/2021 do artigo. 

Data do acesso 06/04/2021 

 

Título:Logística é ponto-chave no e-commerce em tempo de pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://atarde.uol.com.br/economia/noticias/2156078-

logistica-e-pontochave-no-ecommerce-em-tempo-de-pandemia 

 

Soluções criadas: Coleta ou a devolução do produto pós-venda para descarte ou 

conserto requerem planejamento e são fundamentais para a fidelização do cliente.O 

serviço mais rápido também é ofertado por transportadoras privadas que trabalham 
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na modalidade do "same day delivery", Os marketplaces, negócios online em que 

diversas marcas podem se inscrever e vender seus produtos, são uma boa estratégia 

de simplificação para lojistas de e-commerce porque o serviço de entrega é definido, 

monitorado e/ou garantido pela plataforma. Na vitrine eletrônica, os consumidores 

podem adquirir itens de empresas diferentes pagando tudo junto no mesmo carrinho 

de compra. 

 

48 

 

Data:08/10/2020 do artigo. 

Data do acesso 06/04/2021 

 

Título: Covid-19 além da saúde: como a pandemia afetou a Logística? 

 

Endereço eletrônico: https://eseg.edu.br/covid-19-alem-da-saude-como-a-

pandemia-afetou-a-logistica-_N107/  

 

Soluções criadas: Pesquisa de maneiras que possibilitem e facilitem tudo isso é 

uma forma de contribuir com a evolução e o desenvolvimento dos sistemas produtivos. 

Temas como gestão de estoques, processos de gerenciamento de pedidos e foco na 

qualidade do atendimento ainda têm muito espaço para desenvolvimento. Isso inclui 

as ferramentas de abordagem da Logística 4.0, como Inteligência Artificial (IA) e 

aprendizado de máquina. Avaliar os sistemas de transportes como um todo, uma vez 

que se tratam do conjunto de atividades que mais geram custos para as organizações. 

A infraestrutura e as possibilidades de integração modal estão no foco das pesquisas 

do Núcleo de Logística para buscar maneiras de tornar o suprimento e a distribuição 

mais produtivos e, concomitantemente, mais sustentáveis e inovadores. 

 

 

 

49 

 

Data:26/11/2020 do artigo. 
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Data do acesso 06/04/2021 

 

Título: O impacto do Covid-19 nas empresas de transporte e logística 

 

Endereço eletrônico: 

https://skyone.solutions/huhttps://skyone.solutions/hub/tecnologia/o-impacto-do-

covid-19-nas-empresas-de-transporte-e-logistica/b/tecnologia/o-impacto-do-covid-19-

nas-empresas-de-transporte-e-logistica/  

 

Soluções criadas: Transformações dos hábitos digitais, muitas companhias 

aderiram à tecnologia cloud em seus sistemas. A tecnologia em nuvem minimiza todos 

os processos manuais, otimiza o tempo, reduz paralisações, automatiza os processos 

e proporciona uma extração de dados em tempo real a fim de que a partir deles, a 

empresa tenha os melhores resultados.É notável que as tecnologias têm auxiliado as 

transportadoras a terem mais visibilidade e controle do fluxo das atividades logísticas. 

Sem a adoção de tecnologias, de novos processos e sem olhar a rentabilidade, torna-

se impossível alcançar a transformação necessária para se realocar no mercado. 

 

50 

 

Data:14/10/2020 do artigo. 

Data do acesso 06/04/2021 

 

Título: Entenda como a logística se adaptou à pandemia! 

 

Endereço eletrônico: https://rwlog.com.br/entenda-como-a-logistica-se-adaptou-

a-pandemia/ 

 

Soluções criadas: Foi recomendado para os motoristas de caminhão que eles 

não tivessem contato, a menos de dois metros, com outras pessoas.Para isso, é 

necessário que ele não durma nos estacionamentos de postos, mas em um quarto de 

hotel; e também é recomendado que ele permaneça dentro do caminhão quando 

alguém for descarregá-lo. Além disso, é muito importante que ele também tenha 
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sempre um vidrinho de álcool em gel dentro do caminhão, pois assim conseguirá 

higienizá-lo sempre que possível, para não correr o risco de contrair a doença. 

Assim que chegar na transportadora ou no estacionamento, é importante realizar 

a limpeza com produtos que podem acabar com o vírus transmissor, como o álcool, 

por exemplo. Uma coisa muito importante para entender como a logística se adaptou 

a pandemia, é também os acompanhamentos diários que estão sendo feitos pelas 

empresas que atuam na área, sejam de comércio exterior, como a RWLog ou 

transportadoras. 

 

 

51 

 

Data:27/04/2020 do artigo. 

Data do acesso 06/04/2021 

 

Título: Projeto de Mara Gabrilli garante mais segurança para logística e serviços 

de delivery durante a pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://maragabrilli.com.br/projeto-de-mara-gabrilli-

garante-mais-seguranca-para-logistica-e-servicos-de-delivery/  

 

Soluções criadas: A senadora Mara Gabrilli apresentou um projeto de lei (PL 

1.856/2020) para classificar como essenciais os serviços e atividades necessários à 

logística do fornecimento de produtos fora do estabelecimento comercial. Para isso, a 

proposta inclui esses serviços na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, conhecida 

como “Lei de Quarentena”. Nessa crise, muitas pessoas têm feito suas compras por 

telefone ou Internet. Isso tem garantido não apenas o faturamento dos grandes 

varejistas digitais, mas, sobretudo, a sobrevivência de pequenos negócios tais como 

restaurantes em sistema de delivery ou supermercados de bairro. 

A parlamentar explica que existe um temor de que, com o agravamento da 

situação de emergência, paralisem-se atividades relacionadas à logística dessas 

compras a distância. “Nossa preocupação é que esses verdadeiros heróis, que 
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diariamente fazem chegar produtos nas casas dos brasileiros, tenham sua saúde 

comprometida por não contarem com equipamentos de segurança”, afirma. 

 

 

52 

 

Data:18/02/2021 do artigo. 

Data do acesso 06/04/2021 

 

Título: Pandemia do novo coronavírus trouxe prejuízo ao transporte de cargas 

 

Endereço eletrônico: 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2021/02/18/internas_economia,12

38593/pandemia-do-novo-coronavirus-trouxe-prejuizo-ao-transporte-de-cargas.shtml 

 

Soluções criadas: O empenho das empresas na orientação dos motoristas e 

funcionários quanto ao cumprimento de regras sanitária e medidas preventivas contra 

o coronavírus.“As empresas do setor de transporte de cargas adotaram todas as 

medidas possíveis para reduzir as perdas, evitar demissões e controlar os gastos. 

Muitas empresas optaram por conceder férias, etc. Além disso, foram feitas 

negociações para adiar financiamentos” 

 

 

 

53 

 

Data:22/12/2020 do artigo. 

Data do acesso 06/04/2021 

 

Título: Afinal, como será a logística pós-pandemia? 

 

Endereço eletrônico: https://www.grupotpc.com/blog/logistica-pos-pandemia/  
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Soluções criadas: A pandemia acelerou esse fenômeno e, paralelamente a isso, 

demandou uma estrutura logística a qual muitas empresas ainda não conseguiram se 

adequar. Só na América Latina, estima-se que o e-commerce cresceu mais de 50% 

nos últimos meses. Um dado interessante é o apontamento para um novo público de 

consumidores, que realizou suas primeiras compras agora e que, provavelmente, 

manterá esse hábito daqui para frente. Disponibilizar e integrar o máximo de canais 

possível para a comunicação dentro das operações, com base, especialmente, em 

ferramentas tecnológicas que temos disponíveis hoje no mercado. Por exemplo, o 

cliente se sentirá mais à vontade em comprar determinado produto, caso o fornecedor 

disponibilizar os mais variados canais a ele, como uma loja online e física, um chat e 

telefone para dúvidas, uma ferramenta de monitoramento da entrega, mensagens 

automáticas sobre o pedido, entre outras funcionalidades. Cada canal disponível 

agrega mais valor e desempenho dentro das operações logísticas. 

 

 

54 

 

Data:21/05/2021 do artigo. 

Data do acesso 26/05/2021 

 

Título: O IMPACTO DOS DESAFIOS LOGÍSTICOS IMPOSTOS PELA 

PANDEMIA 

 

Endereço eletrônico: https://maxtonlogistica.com.br/o-impacto-dos-desafios-

logisticos-impostos-pela-pandemia/ 

 

Soluções criadas: Crescimento no comércio eletrônico e os serviços de delivery 

a medida que os consumidores permanecem em quarentena e evitam ir até lojas 

físicas e ambientes de grande fluxo de pessoas. E em muitas empresas de Logística,  

medidas de prevenção foram tomadas para a segurança dos funcionários , como 

trabalhos em home office e serviço de triagem e medição de febre a fim de evitar a 

contaminação dos colaboradores em função do vírus. 
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Data:16/03/2021 do artigo. 

Data do acesso 07/04/2021 

 

Título: Pandemia VS Desafios da Logística na última milha 

 

Endereço eletrônico: https://www.mtcorp.com.br/blog/pandemia-vs-desafios-da-

logistica-na-ultima-milha 

 

Soluções criadas: O uso de soluções tecnológicas que otimizam a gestão de 

entregas no setor de logística, eficiência de sua operação, tanto na qualidade do 

atendimento ao cliente, quanto em suas margens de lucratividade, características que 

se mostraram decisivas neste período de quarentena, crise que causou uma das 

maiores mortalidades empresariais dos últimos tempos. 

 

 

56 

 

Data:26/04/2020 do artigo. 

Data do acesso 28/04/2021 

 

Título:COVID-19 motiva ‘choque de eficiência’ na logística do Brasil 

 

Endereço eletrônico: https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/04/29/covid-

19-motiva-choque-de-eficiencia-na-cadeia-de-suprimentos-do-brasil  

 

Soluções criadas :Mais investimentos em tecnologia, produtividade e busca por 

fornecedores locais, que atendam a um consumidor mais exigente (que quer tudo na 

hora) e potencialmente com menos dinheiro. 

 

57 
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Data:24/11/2020 do artigo. 

Data do acesso 28/04/2021 

 

Título: Setor cresce e é responsável pelo sucesso de vendas durante isolamento 

 

Endereço eletrônico:https://cfa.org.br/sem-logistica-e-commerce-nao-funciona/ 

 

Soluções criadas: “o e-commerce não apenas foi potencializado pela pandemia, 

como veio para ficar. O setor depende, no entanto, do desenvolvimento da logística, 

que por sua vez passa pelo melhoramento das redes de transportes presentes no 

Brasil — assunto que envolve o poder público.” 

 

 

58 

 

Data:22/10/2020 do artigo. 

Data do acesso 28/04/2021 

 

Título:4 características para a logística pós-pandemia 

 

Endereço eletrônico:https://blog.ctf.com.br/logistica-pos-pandemia/  

 

Soluções criadas: Com o crescimento do e-commerce a digitalização da logística 

foi protagonista nas empresas, Produção local e desaceleração na globalização, 

Transparência da cadeia de suprimentos, Colaboração com fornecedores. 

 

 

59 

  

Data:14/07/2020 do artigo. 

Data do acesso 28/04/2021 
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Título: O mercado de logística após a pandemia 

 

Endereço eletrônico:https://revistaadnormas.com.br/2020/07/14/o-mercado-de-

logistica-apos-a-pandemia  

 

Soluções criadas: Tecnologia viabilizou a criação de diferentes modelos de 

negócio no setor. Novos players, cuja operação não se baseia em ativos fixos, mas 

em big data, algoritmos de recomendação e técnicas de colaboratividade como o 

crowdsourced delivery (modelo em que uma rede de entregadores autônomos realiza 

serviços para uma empresa), começam a ofertar seus serviços no setor de transporte 

de cargas. 
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Data:01/07/2020 do artigo. 

Data do acesso 28/04/2021 

 

Título: Como o coronavírus mudou o olhar para o mercado de logística 

 

Endereço eletrônico: https://www.hsm.com.br/blog/como-o-coronavirus-mudou-

o-olhar-para-o-mercado-de-logistica/ 

 

Soluções criadas: Implantação de serviços de entrega terceirizados pode ser 

uma opção capaz de manter os custos baixos. Criação de empresas de qualquer setor 

que funcionarão apenas como delivery. Por praticidade e também por segurança, 

cada vez mais os consumidores irão adotar práticas cotidianas online. 

 

 

61 

 

Data:27/05/2020 do artigo. 

Data do acesso 28/04/2021 
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Título: A Logística 4.0 em tempos de Pandemia 

 

Endereço eletrônico: 

https://www.excelenciaoperacional.blog.br/2020/05/27/a-logistica-4-0-em-

tempos-de-pandemia/  

 

Soluções criadas: Isolamento social é necessário que esse setor faça o uso da 

robotização, softwares, sensores e a internet que possibilitam aperfeiçoar todo o 

processo da logística diminuindo as necessidades de intervenção humana diminuindo 

assim os riscos de contaminação casos de Coronavírus e também trazendo melhorias 

significativas ao setor de logística devido a otimização do processo logístico. Todavia 

muitos são os desafios para fazer essa transição para o conceito 4.0 da logística. 

 

 

62 

 

Data:02/02/2021 do artigo. 

Data do acesso 28/04/2021 

 

Título: Apesar da pandemia, Loger Logística cresce 18% em 2020 

 

Endereço eletrônico: 

https://www.frotacia.com.br/apesar-da-pandemia-loger-logistica-cresce-18/ 

 

Soluções criadas: ”Muitos segmentos fortemente afetados pela pandemia devem 

buscar soluções para reequilibrar seus fluxos de caixa e a terceirização de seus 

processos passa a ser ferramenta importante e representativa nesse quesito”. 
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Data:17/12/2020 do artigo. 
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Data do acesso 30/04/2021 

 

Título: Pandemia: setor de transportes e logística se reinventa contra a crise 

 

Endereço eletrônico: https://www.friozem.com.br/noticias/pandemia-setor-de-

transportes-e-logistica-se-reinventa-contra-a-crise 

 

Soluções criadas: A empresa teve que se preparar para realizar as entregas de 

acordo com as particularidades de cada cliente e o momento pelo qual estamos 

vivendo. foram redobrados os cuidados com a segurança dos colaboradores como 

redução do intervalo entre as sanitizações dos ambientes, rotação no horário de 

refeição evitando aglomerações, reforço na questão das normas recomendadas pelas 

autoridades, como uso de máscaras o tempo todo, higienização frequente das mãos, 

evitar aglomerações e manter a distância recomendada, além da aferição da 

temperatura de todas as pessoas que adentram a empresa. 
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Data:20/08/2020 do artigo. 

Data do acesso 30/04/2021 

 

Título: A importância da logística durante a pandemia  

 

Endereço eletrônico: https://uxcomex.com.br/2020/08/a-importancia-da-

logistica-durante-a-pandemia/ 

 

Soluções criadas :A logística precisou ser capaz de manter as operações em 

funcionamento e enfrenta questões como a restrição de voos e atracação de navios, 

bloqueios de estradas, diminuição de atendimento alfandegário, controles sanitários 

rigorosos, e, principalmente, falta de produtos essenciais que precisam ser entregues 

com urgência para manter hospitais atendendo a população de forma adequada. 
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Data:20/04/2021 do artigo. 

Data do acesso 30/04/2021 

 

Título: Como a pandemia impulsionou a logística 4.0? 

 

Endereço eletrônico: https://estrelaoriente.com.br/como-a-pandemia-

impulsionou-a-logistica-4-0/ 

 

Soluções criadas: Intensificar o uso do canal online, que, por sua vez, exige uma 

logística 4.0, passa a ser fundamental para garantir a sustentabilidade dos negócios. 

Aquelas empresas que não conseguirem se adaptar a isso acabam perdendo espaço 

no mercado, mesmo tendo um bom produto. 
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Data:29/04/2020 do artigo. 

Data do acesso 01/05/2021 

 

Título:4 tecnologias que líderes de logística podem usar para proteger 

trabalhadores na pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://cio.com.br/tendencias/4-tecnologias-que-lideres-de-

logistica-podem-usar-para-proteger-trabalhadores-na-pandemia/ 

 

Soluções criadas: Implementação de soluções telemáticas e de segurança em 

frotas, soluções de roteamento e agendamento de veículo, práticas virtuais para a 

tecnologia ajudar no distanciamento social e o uso de sensores de reboque e produto 

para ajudar a monitorar e localizar itens essenciais da cadeia de suprimentos. 
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Data:19/06/2020 do artigo. 

Data do acesso 01/05/2021 

 

Título: Empresas enfrentam problemas logísticos na pandemia e associação 

obtém tarifas especiais para transporte aéreo 

 

Endereço eletrônico: https://portalhospitaisbrasil.com.br/empresas-enfrentam-

problemas-logisticos-na-pandemia-e-associacao-obtem-tarifas-especiais-para-

transporte-aereo/  

 

Soluções criadas:A UPS trabalhou em tarifas especiais para remessas 

domésticas e de exportação. 

 

 

 

68 

 

Data:11/05/2020 do artigo. 

Data do acesso 01/05/2021 

 

Título: Logística e presença digital pós pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://blog.urbansystems.com.br/logistica-e-presenca-

digital-pos-pandemia/ 

 

Soluções criadas: ”Entrar em uma nova dimensão no papel do digital na vida 

empresarial. O mercado deverá se reestruturar para o digital, para o delivery e a 

inteligência de armazenagem”. 
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69 

 

Data:21/04/2020 do artigo. 

Data do acesso 01/05/2021 

 

Título: Crise econômica pós-coronavírus: o futuro da logística e transporte 

 

Endereço eletrônico:https://veltec.com.br/crise-economica-logistica-e-

transporte/  

 

Soluções criadas:Ter um orçamento enxuto e que considere fundos de 

emergência é essencial para evitar um colapso em momentos de crise, estabelecer 

suas metas em três níveis: o cenário pessimista, com lucro mínimo, o cenário ideal, 

com margem de lucro desejada, e, por fim, o cenário otimista, onde a margem supera 

as expectativas. 
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Data:20/09/2020 do artigo. 

Data do acesso 01/05/2021 

 

Título: Transporte de cargas no perímetro urbano aumenta 20% durante 

pandemia e impacta mobilidade, segundo empresa de logística 

 

Endereço eletrônico: https://diariodotransporte.com.br/2020/09/20/transporte-

de-cargas-no-perimetro-urbano-tem-aumento-de-20-durante-pandemia-e-impacta-

mobilidade/ 

 

Soluções criadas: Otimizar o trabalho das entregas, tornando esse serviço mais 

eficiente. É um ponto importante em qualquer serviço de logística, seja em perímetro 

urbano ou não. Então, todo o processo de logística precisa ser melhorado e, 

principalmente, digitalizado. 
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Data:16/09/2020 do artigo. 

Data do acesso 01/05/2021 

 

Título: A importância do setor logístico em meio à pandemia. 

 

Endereço eletrônico: https://isma.com.br/a-importancia-do-setor-logistico-em-

meio-a-pandemia/ 

 

Soluções criadas: Diferentes estratégias para que a saúde dos colaboradores 

envolvidos seja preservada e também os prazos estabelecidos sejam cumpridos. 

 

 

72 

 

Data:02/04/2020 do artigo. 

Data do acesso 01/05/2021 

 

Título: O Covid-19 e a logística 

 

Endereço eletrônico:  

https://www.tecnologistica.com.br/portal/especiais/83645/o-covid-19-e-a-

logistica/ 

 

Soluções criadas: “Deixamos de fazer as atividades não essenciais no momento 

para evitarmos aglomerações, como reuniões com clientes e fornecedores, 

treinamentos internos, inventários etc. ”mudanças nos hábitos de higiene para garantir 

a saúde pessoal de cada funcionário da companhia, mas também dos itens que são 

manuseados e vão chegar até o varejo e, consequentemente, até o consumidor final. 
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Data:29/03/2020 do artigo. 

Data do acesso 01/05/2021 

 

Título: os impactos da COVID19 no transporte e na logística 

 

Endereço eletrônico: https://transpodata.com.br/os-impactos-da-covid19-no-

transporte-e-na-logistica/ 

 

Soluções criadas: Entidades representativas do setor estão engajadas 

inicialmente em fornecer informações de qualidade aos transportadores sobre a 

importância de ações urgentes para questões sanitárias e sobre a higiene dos 

colaboradores. 
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Data:16/07/2020 do artigo. 

Data do acesso 03/05/2021 

 

Título: Tudo junto, mas separado: o cenário logístico pós-pandemia de covid-19 

 

Endereço eletrônico: https://www.painellogistico.com.br/tudo-junto-mas-

separado-o-cenario-logistico-pos-pandemia-de-covid-19/ 

 

Soluções criadas: “Para dar conta de todas as entregas com a rapidez e a 

qualidade esperada pelas pessoas. Hoje, os usuários compram diferentes itens pela 

internet, demandando diversas formas de entregas. A pessoa até aceita esperar 

alguns dias para receber seu livro ou eletrodoméstico comprado na web, mas ela quer 

que suas compras de supermercado e farmácia sejam entregues o quanto antes.O 
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crowdshipping exemplifica esse cenário. Essa é uma opção mais rápida, barata, 

confiável e inteligente por utilizar cidadãos comuns (em seus próprios meios de 

transporte) para realizar as entregas. Além de atender diretamente ao setor varejista, 

principalmente com o conceito de same-day delivery (entrega no mesmo dia) para 

compras de produtos perecíveis, a proposta também atende a uma das grandes dores 

dos operadores logísticos: o last mile, que corresponde ao último trecho do processo 

de entrega. É uma situação ideal para quem precisa levar um produto a uma cidade 

pequena, por exemplo.” 
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Data:15/09/2020 do artigo. 

Data do acesso 03/05/2021 

 

Título: Novos desafios para a logística 

 

Endereço eletrônico:  

https://www.dinheirorural.com.br/novos-desafios-para-a-logistica/ 

 

Soluções criadas: Para reduzir a quantidade de papel, algumas empresas 

privadas estão investindo em tecnologia, a companhia disponibiliza um sistema que 

permite aos motoristas selecionar e reservar cargas on-line e um modelo de 

pagamento digital, criado com a intenção de acabar com o uso das cartas-frete e 

cheques. Ambas as ações servem ao propósito de reduzir o contato físico entre os 

elos da cadeia. 

 

76 

 

Data:18/08/2020 do artigo. 

Data do acesso 03/05/2021 

 

Título: Startup que ajuda empresas a digitalizar logística de entregas supera 

números pré-pandemia 
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Endereço eletrônico: 

https://www.economicnewsbrasil.com.br/2020/08/18/startup-que-ajuda-empresas-

digitalizar-logistica-de-entregas-supera-numeros-pre-pandemia/ 

 

Soluções criadas: A tecnologia da Comprovei ajuda distribuidores, atacadistas, 

indústrias, redes de varejo, transportadoras e operadores logísticos a terem 

visibilidade, em tempo real, das entregas de produtos. A plataforma monitora todas as 

etapas de uma entrega, desde o embarque dos produtos até a chegada ao cliente que 

fez o pedido, que pode ser um ponto de venda como um supermercado, farmácia ou 

comércio em geral. 
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Data:21/09/2020 do artigo. 

Data do acesso 03/05/2021 

 

Título: Tecnologia e logística vão alavancar geração de empregos no pós-

pandemia  

 

Endereço eletrônico: https://veja.abril.com.br/economia/tecnologia-e-logistica-

vao-alavancar-geracao-de-empregos-no-pos-pandemia/ 

 

Soluções criadas: A aceleração da chamada Logística 4.0, uma combinação do 

uso da própria logística aliada a aplicativos de dados em tempo real e sistemas na 

nuvem da internet para melhorar a eficiência dos processos.Nesse cenário, a 

participação dos profissionais de gestão da informação e de big data é vital para a 

estratégia produtiva dessas empresas.  
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Data:07/09/2020 do artigo. 
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Data do acesso 03/05/2021 

 

Título: LOGÍSTICA PÓS-PANDEMIA: QUE DINÂMICAS ESPERAR DE UM 

SETOR EM DISRUPÇÃO 

 

Endereço eletrônico: https://www.supplychainmagazine.pt/2020/09/07/logistica-

pospandemia-que-dinamicas-esperar-de-um-setor-em-disrupco/  

 

Soluções criadas: Novas práticas com menos risco: procedimentos de dual 

sourcing para minimizar o risco de relações dependentes de um único parceiro em 

domínios críticos, processos mais diretos e menos extensos para evitar o risco de 

disrupção em cadeias longas, e maiores níveis de stock a curto/médio prazo via 

desafios em manter sistemas de produção just-in-time. 
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Data: 30/04/2020 do artigo. 

Data do acesso 03/05/2021 

 

Título: Desafios e perspectivas para o setor logístico diante do contexto da 

COVID-19 

 

Endereço eletrônico: https://insights.liga.ventures/artigos/desafios-e-

perspectivas-para-o-setor-logistico-diante-do-contexto-da-covid-19/  

 

Soluções criadas: Apostamos, desde o início, no modelo logístico ship from store 

utiliza o estoque das lojas físicas para as entregas das compras digitais, ao invés de 

estar focado, somente nos centros de distribuição). 

 

80 

 

Data:24/06/2020 do artigo. 
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Data do acesso 03/05/2021 

 

Título: Pandemia induzirá América do Sul a modernizar seus processos 

logísticos 

 

Endereço eletrônico: 

https://revistacapitaleconomico.com.br/pandemia-induzira-america-do-sul-a-

modernizar-seus-processos-logisticos/ 

 

Soluções criadas: “Um novo repensar das cadeias de suprimentos globais e de 

produção. Penso, se não me equivoco, que buscaremos menos dependência 

econômica externa, revendo, inclusive o conceito de just-in-time, com vistas a ter mais 

estoques próximos das demandas, ou seja, uma inversão de conceitos aproximando-

se mais do nearshoring. O novo modelo dessa sociedade inserida no ‘próximo normal’, 

terá que ser mais comprometida com sustentabilidade e inclusão social”. 
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Data:11/01/2021 do artigo. 

Data do acesso 04/05/2021 

 

Título: O que esperar da logística internacional pós-pandemia? 

 

Endereço eletrônico: https://dclogisticsbrasil.com/o-que-esperar-da-logistica-

internacional-pos-pandemia/  

 

Soluções criadas: A aceleração do uso de ferramentas digitais na logística. Até 

mesmo o Radar Siscomex (Sistemas de Comércio Exterior) adotou a digitalização a 

favor da simplificação das operações de comércio exterior, realizando o 

abastecimento dos países. Portos e transportes ferroviários, rodoviários e aéreos 

adaptaram seus sistemas. 
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Data:07/09/2020 do artigo. 

Data do acesso 04/05/2021 

 

 

Título: Desafios logísticos na era da pandemia 

 

 

Endereço eletrônico: https://diariodocomercio.com.br/opiniao/desafios-

logisticos-na-era-da-pandemia/ 

 

Soluções criadas: A digitalização está ganhando proporções interessantes no 

frete rodoviário. A adoção de ferramentas como Business Intelligence (BI) consolida 

informações precisas, com histórico da jornada de trabalho dos condutores, tempos 

de paradas, trajetos percorridos com controle de velocidade, além de registros de 

coleta e entrega. O BI apresenta uma visão global do negócio para auxiliar empresas 

na tomada de decisão, inclusive, em situações de risco. 
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Data:26/05/2020 do artigo. 

Data do acesso 04/05/2021 

 

Título: Empresas amparam caminhoneiros durante a pandemia 

 

Endereço eletrônico: 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/jc_logistica/2020/05/739548-

empresas-amparam-caminhoneiros-durante-a-pandemia.html 
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Soluções criadas: Para amparar estes profissionais de serviço essencial durante 

a pandemia, grandes empresas dos combustíveis lançam iniciativas para proteger 

seus principais clientes e colaboradores dos impactos da crise. 

A Ipiranga, dos postos de gasolina, é uma delas. Na última semana, a empresa 

-que já investiu cerca de R$ 20 milhões no combate à Covid-19- lançou uma 

campanha de vacinação contra a H1N1 para caminhoneiros. 

A iniciativa realiza também a distribuição de 20 mil kits de higiene feita em 

parceria com a Natura. A ação itinerante ocorreu nos postos Rodo Rede da Ipiranga 

de 14 cidades do interior paulista até o dia 6 de junho. 

Serão de 300 a 500 doses diárias de vacina, aplicadas em estruturas instaladas 

pelo Saúde na Estrada, programa social da Ipiranga que existe há uma década e já 

atendeu gratuitamente mais de 500 mil caminhoneiros de todo o Brasil. 
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Data:08/04/2020 do artigo. 

Data do acesso 04/05/2021 

 

Título: Logística enfrenta pandemia com inovação 

 

Endereço eletrônico: https://blogrogerio.com.br/2020/04/1587/ 

 

Soluções criadas: Executar o seu serviço de forma eficaz, garantindo o 

abastecimento e a continuidade de atividades essenciais, executar a logística e não 

permitir o desabastecimento dos itens essenciais, o mercado de produtos 

farmacêuticos não pode parar. 
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Data:05/05/2020 do artigo. 

Data do acesso 04/05/2021 
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Título:Covid-19: desafios geram novas oportunidades para a logística e a cadeia 

de suprimentos 

 

Endereço eletrônico: https://www.maclogistic.com/2020/logistica/covid-19-

desafios-geram-novas-oportunidades-para-a-logistica-e-a-cadeia-de-suprimentos/ 

 

Soluções criadas: Equilibrar a redução de risco com a eficiência da cadeia de 

suprimentos para garantir o devido abastecimento, ao mesmo tempo em que é 

mantida a competitividade no mercado durante períodos imprevisíveis e voláteis. Uma 

mudança relevante neste momento é a conscientização da necessidade de se ter uma 

logística colaborativa, na qual os princípios colaborativos precisarão ser levados aos 

diversos elos da cadeia de suprimentos. 

 

 

86 

Data:05/04/2020 do artigo. 

Data do acesso 04/05/2021 

 

Título: Pandemia impulsiona e-commerce e aquece o mercado de galpões 

logísticos 

 

Endereço eletrônico: https://www.jll.com.br/pt/tendencias-

insights/investidor/pandemia-impulsiona-ecommerce-e-aquece-o-mercado-de-

galpoes-logisticos 

 

Soluções criadas: Empresas estão buscando mais espaços dentro e fora dos 

grandes centros consumidores. 
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Data:01/09/2020 do artigo. 

Data do acesso 04/05/2021 
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Título: O setor de transporte de cargas no Brasil no pós-pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://rabbot.co/blog/transporte-de-cargas-no-brasil/ 

 

Soluções criadas: Diversos comerciantes e donos de empresas precisaram 

ampliar, ou até mesmo criar, plataformas de atendimento online.Sites e aplicativos 

foram empregados e melhorados, a fim de garantir esse alcance ao cliente isolado. 

Entretanto, as mercadorias e pedidos tiveram de ser entregues em domicílio, 

conforme as solicitações de compras feitas virtualmente. A criação de novas vagas de 

carga e descarga, bem como instalação de armários em condomínios, para armazenar 

produtos. 
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Data:28/09/2020 do artigo. 

Data do acesso 05/05/2021 

 

Título: Empresas reagem ao impacto da pandemia, segundo pesquisa da GS1 

Brasil 

 

Endereço eletrônico: https://noticias.gs1br.org/empresas-reagem-ao-impacto-

da-pandemia-segundo-pesquisa-da-gs1-brasil/ 

 

Soluções criadas: Economizar em serviços essenciais, reduzir ou remanejar 

funcionários, venda por meio dos canais digitais foi a alternativa encontrada para 

manter os negócios ativos diante da necessidade de isolamento social. Tudo indica 

que essa estratégia veio para ficar. 
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Data:10/08/2020 do artigo. 
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Data do acesso 05/05/2021 

 

Título: Na contramão da crise, empresas de logística se reinventam e alcançam 

grandes avanços em meio ao período de pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://www.segs.com.br/demais/245738-na-contramao-

da-crise-empresas-de-logistica-se-reinventam-e-alcancam-grandes-avancos-em-

meio-ao-periodo-de-pandemia 

 

Soluções criadas: O aumento no volume de encomendas alavancou as locações 

de galpões logísticos, impulsionou a valorização dos Fundos imobiliários de logística, 

estimulou a compra de equipamentos de movimentação e armazenagem de materiais, 

e contribuiu para o avanço do número de construções de armazéns, centros de 

distribuição e condomínios logísticos em nosso país. 
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Data:16/04/2021 do artigo. 

Data do acesso 05/05/2021 

 

Título:3 soluções adotadas pelo setor de logística para manter a eficiência diante 

da pandemia 

 

 

Endereço eletrônico: https://www.allstrategy.com.br/blog/3-solucoes-adotadas-

pelo-setor-de-logistica-para-manter-a-eficiencia-diante-da-pandemia  

 

Soluções criadas: Toda a cadeia produtiva teve que rever prioridades e 

direcionar os serviços para atender à demanda do país. Empresas do setor reviram 

seus planejamentos estratégicos e aceleraram, não apenas a transformação digital, 

mas também a eficiências de seus processos, como frete retorno, logística reversa, 

gestão da cadeia de suprimentos, otimização de manutenção de veículos, maior 

contratação de motoristas terceiros, roteirização mais eficiente, e principalmente, 
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passaram a entender a necessidade da qualidade e segurança da entrega ao 

consumidor final. 
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Data:12/01/2020 do artigo. 

Data do acesso 05/05/2021 

 

Título: Empresa de logística cresce mais de 600% durante a pandemia 

 

 

Endereço eletrônico: https://www.economiasc.com/2020/10/12/empresa-de-

logistica-cresce-mais-de-600-durante-a-pandemia/ 

 

Soluções criadas: Serviços de transporte de produtos e que se valem da 

confiabilidade da empresa, dos bons preços e prazos de entrega para manter a 

fidelidade dos clientes e a entrega de seus pedidos. Oferecer uma ferramenta gratuita, 

que centraliza as transportadoras em uma única plataforma, gerencia o serviço de 

atendimento ao cliente (SAC) e ofertar preços e prazos mais competitivos, o Frete 

Barato amplia o alcance dos pequenos e-commerces e faz a intermediação de 

eventuais problemas operacionais, ao mesmo tempo em que reduz o custo de 

transporte de grandes varejistas, garantindo, pois, que todas as empresas envolvidas 

no mercado de venda e distribuição de produtos possam ter resultados satisfatórios. 
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Data:25/02/2021 do artigo. 

Data do acesso 05/05/2021 

 

Título: Área de logística se tornou ainda mais importante na pandemia; Entenda 

 

Endereço eletrônico: https://www.nsctotal.com.br/noticias/area-de-logistica-se-

tornou-ainda-mais-importante-na-pandemia-entenda 
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Soluções criadas: O momento exige das empresas desse setor resiliência e 

adaptação para criar soluções para manter a cadeia de suprimentos organizada e 

minimizar os prejuízos. 
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Data:23/12/2020 do artigo. 

Data do acesso 05/05/2021 

 

Título: Tendências para o setor logístico de 2021 

 

Endereço eletrônico: https://trackage.com.br/blog/tendencias-para-o-mercado-

logistico-de-2021/ 

 

Soluções criadas: O lead time de entrega (tempo de fabricação e entrega) dos 

fabricantes e distribuidores precisou ser ajustado para que cada produto vendido 

chegasse com segurança até seu destino final. 

 

 

94 

Data:20/04/2020 do artigo. 

Data do acesso 05/05/2021 

 

Título: Tecnologia é solução para varejo na pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://www.folhape.com.br/economia/tecnologia-e-

solucao-para-varejo-na-pandemia/137606/ 

 

Soluções criadas: Conhecer os clientes já existentes e sentir seus anseios e suas 

"dores" é fundamental. Como organizar sua logística de forma que a permitir oferecer 

serviços, comodidade e, consequentemente, surpreender quem consome seus 

produtos? Pensar soluções passa por entender a alma dos clientes. Buscar outros 
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modelos de venda no e-Commerce. Se não puder montar um comércio digital próprio, 

explorar os horizontes abertos pelos marketplaces.se preocupar em construir 

presença nas mídias sociais para continuar a divulgar produtos e serviços. 
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Data:08/01/2021 do artigo. 

Data do acesso 05/05/2021 

 

Título: Empregos em tecnologia e logística vão crescer depois da pandemia 

 

Endereço eletrônico: https://www.senaimt.ind.br/noticias/2022/empregos-em-

tecnologia-e-logistica-vao-crescer-depois-da-pandemia 

 

Soluções criadas: Praticar o distanciamento social para conter o avanço do 

coronavírus, novas formas de trabalho e atuação - como a prática do home office, a 

educação a distância e o entretenimento online - foram impulsionadas. 
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Data:24/11/2020 do artigo. 

Data do acesso 06/05/2021 

 

 

Título: Inovação e tecnologia são as heranças que a pandemia deixa para a 

logística no Brasil, dizem especialistas 

 

Endereço eletrônico: https://paranashop.com.br/2020/11/inovacao-e-tecnologia-

sao-as-herancas-que-a-pandemia-deixa-para-a-logistica-no-brasil-dizem-

especialistas/ 
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Soluções criadas: “Costumo dizer que nós avançamos uns cinco anos somente 

em 2020. O uso de tecnologias avançadas, como realidade virtual, era quase 

impensável e este ano, na Valmet, nós estivemos checando equipamentos e fazendo 

inspeções à distância, com a mesma qualidade, além de visitar clientes sem sair de 

casa. Isso não vai substituir o contato humano e a interação, mas nós percebemos 

que o setor logístico ganha muito mais ritmo com automatização. O salto digital foi 

abrupto e positivo”, diz Mattar. 
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Data:21/09/2020 do artigo. 

Data do acesso 06/05/2021 

 

Título: EMPREGOS EM TECNOLOGIA E LOGÍSTICA VÃO CRESCER DEPOIS 

DA PANDEMIA, DIZ SENAI 

 

Endereço eletrônico: https://www.institutomillenium.org.br/empregos-em-

tecnologia-e-logistica-vao-crescer-depois-da-pandemia-diz-senai/ 

 

Soluções criadas: “O novo comportamento das pessoas e das empresas 

também vai exigir maior especialização de profissionais em algumas áreas, criando 

novas ocupações”, diz o diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi.Praticar o 

distanciamento social para conter o avanço do coronavírus, novas formas de trabalho 

e atuação – como a prática do home office, a educação a distância e o entretenimento 

online – foram impulsionadas. 
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Data:17/08/2020 do artigo. 

Data do acesso 06/05/2021 

 

Título: Automação e gestão de armazém em tempos de Covid-19 
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Endereço eletrônico: https://www.generixgroup.com/br/blog/automacao-gestao-

armazem-tempos-covid-19 

 

Soluções criadas: aspectos tecnológicos na segurança e rastreabilidade, 

rastreamento de pedidos, monitoramento da cadeia de suprimentos, bloqueio de lotes 

de produção, qualidade, etc. foram revisados novamente em uma infinidade de 

setores: alimentos, bebidas, farmacêutico, frigoríficos, etc.A adequação às medidas 

sanitárias nas instalações, desde o poder de nomear as transportadoras, evitar 

aglomerações nas entradas e saídas ou melhorar o funcionamento com o uso de 

tecnologias como voz para a preparação de pedidos, e como você diz, incorporar 

automações na operação é outra das tendências que têm sido reforçadas pelo efeito 

da pandemia. 
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Data:20/05/2021 do artigo. 

Data do acesso 26/05/2021 

 

 

Título: Como lidar com os impactos da pandemia na gestão de frotas? 

 

Endereço eletrônico: https://blog.algartelecom.com.br/geral/como-lidar-com-os-

impactos-da-pandemia-na-gestao-de-frotas/ 

 

Soluções criadas: Manutenção deixou de ser uma prioridade, muitas 

organizações se viram obrigadas a priorizar outras tarefas em detrimento da 

manutenção de seus carros. Isso porque a lista de assuntos urgentes para lidar 

durante a pandemia é enorme, o que dificulta a gestão de frotas.Segurança dos 

colaboradores ganhou outros aspectos para diminuir o risco de acidentes e monitorar 

a condução dos motoristas. 
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Data:21/4/2020 do artigo. 

Data do acesso 26/05/2021 

 

Título: Empresas apostam em suporte para home office e atendimento online 

 

Endereço eletrônico: 

https://www.acidadeon.com/araraquara/economia/NOT,0,0,1512019,empresas-

apostam-em-suporte-para-home-office-e-atendimento-online.aspx 

 

Soluções criadas: Para aumentar a comunicação virtual entre cliente e empresa, 

uma das saídas para driblar o distanciamento é o atendimento por robôs nas 

plataformas digitais. O chatbot, como é conhecido esse sistema, utiliza inteligência 

artificial para interagir com os clientes.Os robôs interagem com clientes por 

mensagem de texto, são capazes de reconhecer voz e fazem leitura de imagem 

durante o atendimento. 
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Data: 18/02/2021 do artigo 

Data do acesso: 26/05/2021 

 

Título: Pandemia do novo coronavírus trouxe prejuízo ao transporte de cargas 

 

Endereço Eletrônico:  

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2021/02/18/internas_economia,12

38593/pandemia-do-novo-coronavirus-trouxe-prejuizo-ao-transporte-de-cargas.shtml 

 

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística 

de Minas Gerais (Setcemg), Gladston Lobato, lembra que 95% das empresas do setor 
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tiveram queda do faturamento de março a maio de 2020 e que, agora, elas 

vislumbram a recuperação, mas que será lenta e gradual. 

Acredito que teremos um cenário muito próspero neste ano e no próximo, com o 

crescimento da economia. A chegada da vacina, a retomada da produção e a 

aprovação das reformas pelo governo serão fundamentais para que o país retome o 

rumo do crescimento”, assegura Gladstone Lobato. 
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Data:10/08/2020 do artigo 

Data do acesso:26/05/2021  

 

Título: Nova era do transporte de carga: na pandemia, setor tenta se 

modernizar 

 

Endereço eletrônico: 

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/08/4867420-mas-busca-

saida-para-seguir-na-estrada--como-a-modernizacao-tecnologica-na-relacao-com-

consumidores-e-clientes.html 

 

Crise ou oportunidade de negócio? No setor de transporte de cargas e logística, 

as duas variáveis caminham juntas no cenário imposto pela pandemia mundial do 

novo coronavírus. A diferença entre o sucesso e o fracasso está na capacidade e 

rapidez com que empresários e trabalhadores do setor se adaptam à nova realidade 

de mercado. Para descobrir quais são as tendências atuais e para quando a pandemia 

acabar, o Correio entrevistou consultores, especialistas em logística, empresários e 

entidades de classe. 

Em apenas quatro meses, o mundo dos negócios, como se conhecia, ruiu e, com 

ele, o setor, que teve uma estimativa de faturamento próximo a R$ 369,6 bilhões em 

2019 e com mais de 4 milhões de empregos nas empresas associadas direta ou 

indiretamente à Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC), 

reinventou-se. “Para a logística, cuja origem remonta ao período das guerras no início 

da civilização, seus estágios de evolução e modernização coincidiram com eventos 

de profunda crise. A pandemia da covid-19, por exemplo, fez impulsionar os planos 

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/08/4867420-mas-busca-saida-para-seguir-na-estrada--como-a-modernizacao-tecnologica-na-relacao-com-consumidores-e-clientes.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/08/4867420-mas-busca-saida-para-seguir-na-estrada--como-a-modernizacao-tecnologica-na-relacao-com-consumidores-e-clientes.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/08/4867420-mas-busca-saida-para-seguir-na-estrada--como-a-modernizacao-tecnologica-na-relacao-com-consumidores-e-clientes.html
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de continuidade de negócios e acelerar o processo de transformação digital, 

colocando-a em outro patamar”, avalia Marcelo Almeida, doutor em transportes pela 

Universidade de Brasília (UnB) e pesquisador e coordenador de projetos da 

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas 

(Face-UnB). 
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Data: 15/04/2021 do artigo 

Data do acesso: 26/05/2021 

Título: Setor de serviços cresce 3,7% em fevereiro e supera nível pré-pandemia 

 

O volume de serviços do Brasil enfim superou o nível pré-pandemia pela 

primeira vez ao apresentar crescimento em fevereiro pelo nono mês seguido e bem 

acima do esperado, mas o setor passa a enfrentar agora uma piora nos casos de 

coronavírus no país e medidas de restrição mais rigorosas em vários locais. 

No mês de fevereiro, o volume de serviços registrou avanço de 3,7%, em dado 

que ficou bem acima da expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 1,5%. 

Com esse resultado, o setor acumula em nove meses de taxas positivas um 

crescimento de 24,0%, recuperando-se da perda de 18,6% registrada nos meses de 

março a maio de 2020 devido à pandemia. 

Também fica 0,9% acima do patamar de fevereiro de 2020, antes de o 

coronavírus provocar o fechamento dos negócios pela primeira vez, de acordo com 

os dados divulgados nesta  

Agora o setor, altamente dependente do consumo presencial, volta a enfrentar 

problemas conforme o Brasil se torna o epicentro da pandemia no mundo, com novos 

fechamentos em várias localidades. 

E além do recrudescimento da doença, os fornecedores de serviços enfrentam 

ainda o alto nível de desemprego e a inflação. 

Em fevereiro, foi registrado crescimento do volume de serviços em todas as cinco 

atividades pesquisadas. O destaque foi a alta de 4,4% em transportes, serviços 

auxiliares aos transportes e correio, atingindo seu ponto mais alto da série iniciada em 

janeiro de 2011. 

“Nesse segmento vêm se destacando as empresas que prestam serviço de 

logística, que já vinha tendo alta expressiva por conta do aumento das exportações 
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de petróleo e do agronegócio e, durante a pandemia, teve uma grande escalada de 

demanda, devido ao crescimento das vendas no comércio online", explicou gerente da 

pesquisa, Rodrigo Lobo. 


