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Objetivos e Justificativa 

Inovação é a criação de novos produtos, novos métodos de produção e 

transporte, novos mercados ou novas formas de organização industrial. A 

inovação não decorre necessariamente de um novo conhecimento científico, 

podendo resultar da experimentação prática ou da combinação das 

tecnologias já existentes  (TIGRE, 2006). Na logística, inovação é definida 

como a criação de valor logístico a partir de novos produtos ou serviços, 

novos processos, novos relacionamentos, novos tipos de transação ou 

novos modelos de negócios.  

 
O objetivo da pesquisa era identificar e analisar inovações implementadas por 

dois operadores logísticos, entender seus motivadores e como estão 

relacionados com os três elementos que, segundo Chapman (2003), 

fundamentam as inovações no setor: tecnologias, gestão do conhecimento e 

redes de relacionamento.  

Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida utilizando o método de estudo de caso proposto 

por Yin (2009). As etapas desenvolvidas na pesquisa estão representadas na 

figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 
                           Figura 1 – Fluxograma adaptado do Estudo de Casos. Fonte: Adaptado de Yin (2009).  

Discussão 

Chapman et al. (2003), através de ampla revisão da literatura, apontam 

três fatores que estão nos fundamentos e, portanto, sustentam a inovação 

na logística: tecnologias, gestão do conhecimento e redes de 

relacionamento. Quanto às tecnologias, os autores as consideram o 

principal motor para a inovação no setor logístico, mas ressaltam que 

requerem maiores níveis de qualificação e conhecimento dos 

trabalhadores. A gestão do conhecimento envolve seis processos: 

identificação, aquisição, desenvolvimento, distribuição, utilização e 

retenção do conhecimento. Finalmente, quanto as redes de 

relacionamento, possibilitam o  aprendizado mútuo de novas práticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
 

 

    

 

 

     Quadro 1 – Caracterização e análise das inovações nos operadores logísticos. 
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Conclusões 

Após a realização das entrevistas, das análises individuais e comparativa 

notou-se que as inovações surgiram da análise crítica das necessidades da 

empresa e do mercado no qual estavam inseridas e, nos dois casos 

estudados, fundamentaram-se na implantação de tecnologias. No caso da 

empresa A, o novo modelo de negócio fundou-se na expertise da empresa no 

desenvolvimento de operações de logística reversa e na venda direta de 

mercadorias pela Internet. No caso de B, a inovação fundou-se no emprego 

de novos equipamentos que permitiram agilizar seu processo logístico. 

Finalmente, não foi identificada nenhuma relação entre as inovações e a 

gestão do conhecimento e o estabelecimento de redes de relacionamento.  

Resultados 

Foram selecionados dois operadores logísticos que inovaram: o primeiro, 

percebendo uma oportunidade no mercado, implantou um novo modelo 

de negócio e, o segundo, inovou em seu processo logístico. O Quadro 1 

apresenta as operações e a cadeia de suprimentos de cada empresa 

selecionada e também ilustra as inovações desenvolvidas e seus 

motivadores e fundamentos.  


