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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo mapear, descrever e analisar os processos logísticos de uma 
empresa provedora de Internet no município de Cachoeira do Sul, no estado do Rio Grande do 
Sul,  Brasil. A pesquisa incluiu desde a etapa de recebimento de pedidos até o pós-consumo. A 
coleta das informações foi realizada através de entrevista, caracterizada como um estudo de 
caso, de cunho qualitativo-descritivo, pois buscou informações da empresa, no que diz respeito 
ao histórico, atuação, colaboradores, produtos e serviços oferecidos além dos setores, divisões, 
processos logísticos e sistemas de informação utilizados. A empresa foi fundada em 2010. Em 
2015, já havia uma carteira de clientes significativa e 17 torres com rádios digitais. No entanto, 
devido à obsolescência da tecnologia, a empresa implementou Fibra Óptica para oferecer 
Internet em banda larga. De forma geral, percebe-se que os processos logísticos estão bem 
estruturados, onde a empresa não mede custos e esforços para garantir a qualidade do produto 
entregue e prestando suporte rápido e resolutivo aos seus usuários. A qualificação da equipe foi 
observada como ferramenta de motivação e piloto para agregar conhecimentos ao grupo todo, 
com a plataforma Lerning, onde a empresa disponibiliza cursos direcionados à demanda da 
empresa, são também distribuídos materiais desenvolvidos pelo próprio setor. O sistema de 
informação, é adotado pela empresa com a finalidade de automatizar processos da rotina 
empresarial, sendo um dos diferenciais para entregar um produto com excelência. Embora 
apresente suas limitações e inconformidades com a política e maneira de trabalho da empresa, 
se consegue conciliar um bom diálogo com o departamento de desenvolvimento do Software.  
 
Palavras-chaves: Logística. Processos Logísticos. Provedor de Internet. Sistemas de 
Informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work aimed to map, describe and analyze the logistics processes of an Internet provider 
company in Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil. The research included from the stage 
of receiving orders to post-consumption. The collection of information was carried out through 
an interview, characterized as a case study, of a qualitative-descriptive nature, as it sought in-
formation from the company, with regard to the history, performance, employees, products and 
services offered in addition to the sectors, divisions, logistical processes and information sys-
tems used. The company was founded in 2010. In 2015, it already had a significant customer 
base and 17 towers with digital radios. However, due to the obsolescence of technology, the 
company has implemented fiber optics to offer broadband Internet. In general, it is clear that 
the logistical processes are well structured, where the company does not measure costs and 
efforts to guarantee the quality of the delivered product and providing fast and resolute support 
to its users. The qualification of the team was observed as a motivation and pilot tool to add 
knowledge to the whole group, with the Lerning platform, where the company offers courses 
aimed at the company's demand, materials developed by the sector itself are also distributed. 
The information system is adopted by the company with the purpose of automating business 
routine processes, being one of the differentials to deliver a product with excellence. Although 
it presents its limitations and non-conformities with the company's policy and way of working, 
it is possible to reconcile a good dialogue with the Software development department. 

Keywords: Logistics. Logistic Processes. Internet provider. Information systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

No atual cenário empresarial, os gestores estão enfrentando inúmeras dificuldades para 

se manterem competitivos no mercado. Dentre essas dificuldades estão: a concorrência de 

multinacionais, insatisfação de clientes, fornecedores sem suporte, além dos conflitos internos. 

Tais problemas se não forem tratados com a devida atenção e corrigidos, afetam diretamente 

na economia da empresa. 

Uma das principais dificuldades das empresas refere-se ao gerenciamento do fluxo 

logístico, que consiste em etapas que vão desde o recebimento de pedidos até a fase final, que 

é caracterizada pela pós-venda ou pós-consumo. A Logística faz parte do gerenciamento da 

cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente 

econômico de matérias primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as 

informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito 

de atender as exigências dos clientes, segundo o Council of Supply Chain Management 

Professionals (CARVALHO, 2002). 

O setor de compras também enfrenta as mesmas barreiras, o processo para a aquisição 

de suprimentos deve ser feito de forma ágil e eficaz, para que não ocorra aquisição em excesso 

de materiais e para que também não ocorra a falta de insumos no estoque. O processo para a 

compra de materiais é fundamental para que sejam atendidas as necessidades da empresa em 

tempo hábil, para que isso não gere transtornos e prejuízos para a organização. É no setor de 

compras que se tem um dos papéis mais importantes dentro das organizações, pois a matéria 

prima e suprimentos pode representar mais da metade dos gastos da empresa. O objetivo 

principal da organização é acompanhar e melhorar as formas de requisitar os matérias, para que 

esse processo possa ser otimizado diante da realidade enfrentada na empresa. 

Considerando a realidade de Cachoeira do Sul, o município é composto por pequenas, 

médias e grandes empresas de diversos ramos que contribuem significativamente para a 

economia do município. O PIB municipal é de 2.298.799.980 e a divisão por setores (comércio, 

indústrias e serviços). Um dos ramos se serviços é a Internet, cujo consumo cresceu 

significativamente nos últimos anos. No entanto, em termos de reclamações quanto aos serviços 

aos clientes, este também é um dos setores que mais recebe queixas, especialmente devido à 

qualidade da rede ofertada. Esse estudo foi feito em uma empresa do setor tecnológico, um 

provedor de Internet situado no centro do estado do Rio Grande do Sul, que atua no mercado 

desde 2010, entregando o serviço de Internet banda larga, aonde atualmente sou funcionário. 

Foi necessário ter o arranjo físico da empresa, ter conhecimento dos fluxos de funcionários, 
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analisando o fluxo de reabastecimento de matéria prima e insumos do setor de compras. 

Observa-se a necessidade de investigar sobre os processos logísticos, especialmente com a 

finalidade de obter um mapeamento de todas as etapas. Tal diagnóstico será útil para a empresa 

detectar falhas e planejar ações de correções, ao mesmo tempo em que possa elaborar 

estratégias e projetar investimentos futuros.  

Considerando a realidade da empresa, o provedor buscou realizar o processo de 

suprimentos e aquisição de materiais através da Internet, por meios das redes sociais, do 

comercio eletrônico, além do uso de aplicativos relacionados às compras. Após a compra, o 

recebimento do produto é realizado na empresa, com os funcionários do estoque que conferem 

o material e fazem a entrada deste mesmo, fisicamente no estoque, e via sistema de informação. 

No entanto, observa-se que a empresa não possuía um conjunto de dados organizados que 

permite visualizar um mapeamento das etapas, processos e fluxos.  

Partindo do exposto, este trabalho de conclusão de curso teve como principal finalidade 

responder a seguinte questão: como podem ser descritos e analisados os processos logísticos de 

uma empresa provedora de Internet localizada no município de Cachoeira do Sul, considerando 

desde as etapas de recebimento dos pedidos até o pós-consumo?  

Como objetivo geral, a finalidade foi descrever e analisar os processos logísticos de uma 

empresa provedora de Internet no município de Cachoeira do Sul, incluindo desde a etapa de 

recebimento de pedidos até o pós-consumo.  

Como objetivos específicos, este trabalho pretendeu atingir os seguintes:  

• Descrever o histórico da empresa, a atuação no município, colaboradores, produtos 

e serviços oferecidos, bem como os seus setores e divisões; 

• Descrever os processos logísticos, desde o recebimento de pedidos até a etapa de 

recebimento do produto, destacando o funcionamento de cada etapa; 

• Analisar qual é o sistema de informação utilizado para fazer o processo de compra 

e aquisição de materiais; 

• Descrever os sistemas de informação utilizados em todas as etapas do fluxo 

logístico, destacando as limitações, as potencialidades e os desafios da logística da 

empresa no que diz respeito ao provedor de Internet. 

1.1 JUSTIFICATIVA  

Este trabalho teve o intuito de desenvolver e aprimorar os conhecimentos do autor, 

obtidos na disciplina de logística, com a finalidade de tornar mais ágil e eficaz a cadeia de 
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suprimentos da empresa onde ele trabalha, conciliando a redução de custos, a qualidade e os 

prazos de entrega. 

Atualmente, o estudante gerencia o setor de Compras do Provedor de Internet CST, fato 

que despertou um maior interesse na logística, como a área escolhida para o trabalho de 

conclusão de curso. 

Devido à crescente expectativa e a exigência dos consumidores por maior qualidade nos 

produtos e serviços, as organizações estão direcionando suas atenções para as cadeias de 

suprimentos e assim conseguindo entregar um serviço de qualidade e ao mesmo tempo 

surpreendendo o cliente com serviços tecnológicos considerados essenciais. Neste contexto, o 

assunto selecionado teve o objetivo de mostrar conceitos e práticas de gestão da cadeia de 

suprimentos, que procurem aprimorar os processos de uma organização, visando observar 

indicadores de desempenho que tenham capacidade de fazer uma avaliação dos resultados, e 

atingindo as metas estabelecidas pela empresa. O tema do estudo selecionado foi diretamente 

conectado com as atribuições da corporação, que teve exemplos em vários quesitos, visando 

aplicar melhorias com base nas práticas da empresa e no estudo de novas ferramentas para a 

execução. 

Do ponto de vista pessoal e profissional, assim que concluir a graduação, o estudante 

pretende especializar-se nesta área de logística, pois acredita que este seja um dos principais 

problemas no mundo corporativo, tendo um extenso mercado de trabalho. Ademais, este 

trabalho agregou não somente na caminhada acadêmica e profissional, mas também aos demais 

estudantes, especialmente aqueles dispostos a compreender os fluxos e processos envolvidos 

na cadeia produtiva de serviços vinculada aos provedores de Internet. 

Ao que tudo indica não há estudos com este foco no município de Cachoeira do Sul, 

sendo uma oportunidade de contribuição tanto prática quanto acadêmica. Por fim, este estudo 

trouxe inúmeros benefícios a empresa, pois através dele a mesma pode analisar e controlar a 

sua cadeia de suprimentos e contornar outras diversas situações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Neste trabalho foi apresentado o referencial teórico que respalda as questões de 

pesquisas, justifica os objetivos do estudo e conduz a instrumentação da coleta de dados. Este 

referencial abordou as convicções fundamentais sobre logística, gestão na cadeia de 

suprimentos e a mensuração de custos e resultados das atividades logísticas em um Provedor 

de Internet. 

2.1 LOGÍSTICA: HISTÓRICO E DEFINIÇÕES  

Segundo Thorpe, a estratégia e a tática proporcionam o esquema da condução das 

operações militares, enquanto a logística proporciona os meios. Foi Thorpe que desvendou o 

uso da palavra logística, mais conhecida antigamente como administração ou organização, entre 

outros termos utilizados na época (MENDES, 2002).  

Da antiguidade sem mesmo saber, já se utilizava da logística, mas foi na segunda guerra 

mundial que ela ganhou espaço. Os líderes militares já faziam o uso da logística para tramar 

suas guerras e diversões. Geralmente as batalhas eram longas e distantes, sendo constantemente 

necessário deslocamento de recursos, para transportar tropas, utensílios, armamentos pesados e 

carros de guerra para os campos de batalha. Após a segunda guerra mundial as organizações 

perceberam a importância da logística para o sucesso das suas corporações (NOBREGA, 2020). 

A Logística segundo o National Council Physical Distribution Management – NCPTM, 

é definida pelo conselho em 1962 como sendo:  

Logística consiste das atividades associadas à movimentação eficiente de produtos 
acabados, desde o final da linha de produção até o consumidor, e, em alguns casos, 
inclui a movimentação de matéria-prima da fonte de suprimentos até o início da linha 
de produção. Estas atividades incluem o transporte, a armazenagem, o manuseio dos 
materiais, o empacotamento, o controle de estoques, a escolha da localização de 
plantas e armazéns, o processamento de ordens, as previsões de ordens e os serviços 
aos clientes (COELHO, 2010, p.8). 

Para Ballou, o termo movimentação de materiais significa transportar pequenas 

quantidades de bens por distâncias relativamente pequenas, quando comparadas com as 

distâncias na movimentação de longo curso executadas pelas companhias transportadoras. É a 

atividade executada em depósito, fábricas e lojas, assim como no transbordo entre modais de 

transporte (BALLOU, 1993, p. 172). 
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Embora todos os conceitos de estoques evidenciados ressaltem as regalias de manter os 

estoques, Slack, Chambers e Johnston afirmam que a manutenção de estoques apresenta, 

também, algumas desvantagens:  

Os gerentes de produção, usualmente, têm uma atitude ambivalente em relação a 
estoques. Por um lado, eles são custos, e algumas vezes empatam considerável 
quantidade de capital. Mantê-los também representa risco porque itens em estoque 
podem deteriorar-se, tornando-se obsoletos, ou perder-se. Além disso, ocupam espaço 
valioso na empresa. Por outro lado, proporcionam certo nível de segurança em 
ambientes complexos e incertos. Sabendo disso, mantêm-se itens em estoque, para o 
caso de consumidores ou programas de produção os demandarem (SLACK; 
CHAMBERS; JOHNSTON, 2002, p.380). 

A Council of Logistics Management considerou logística da seguinte forma:  

Logística é o processo de planejar, implementar e controlar, eficientemente, ao custo 
correto, o fluxo e armazenagem de matérias primas, estoques durante a produção e 
produtos acabados, e as informações relativas a estas atividades, desde o ponto de 
origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender aos requisitos do cliente. 
(CLM, 1986). 

Segundo Novaes (1989), a logística é o estudo que tem por meta, procurar a resolução 

de problemas na área de suprimentos e de insumos ao setor produtivo como as fontes de 

suprimento, políticas de armazenamento e meios de locomoção utilizados, além da resolução 

de problemas na distribuição de produtos concluídos ou em fase final de armazenagem, 

processamento de pedidos e transferências. Entre outros problemas logísticos gerais tais como 

os de localização de instalações de armazéns e processamento de informações. Tudo isso 

procurando englobar tanto restrições de ordem espacial (deslocamento de produtos, dos pontos 

de produção aos centros de consumo) quanto de ordem temporal (exigência de prazos de 

entrega rígidos, de níveis de confiabilidade e operacional). 

Para Daganzo (1996), a logística é o conjunto de atividades cujo objetivo é mover itens 

entre origens e destinos, ou seja, fazer o mapeamento dos pontos de produção aos pontos de 

consumo, considerando restrições de tempo e capacidade.  

Conforme Bowersox e Closs (2001), a logística é definida como o processo de gerir de 

forma estratégica a aquisição, movimentação e estocagem de materiais, parte de produtos 

acabados (com os correspondentes fluxos de informações) através da organização e dos seus 

meios de publicidade, para satisfazer as ordens da forma mais efetiva em custos. 
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2.2 CADEIA PRODUTIVA E FLUXOS LOGÍSTICOS: DO RECEBIMENTO DE PEDIDOS 
À ETAPA DE PÓS-CONSUMO  

Conforme Ballou (2001), o fluxo do sistema logístico são: serviços ao cliente, previsão 

das demandas de vendas, comunicação de distribuição, controle do fluxo de estoque, manuseio 

de materiais e utensílios, emissão de pedidos, oferta de equipamentos de reposição e serviços 

de suporte, seleção do local da planta e armazenagem (análise da localização), compras, 

embalagem, manuseio de mercadorias devolvidas, recuperação e descarte de sucata, tráfego e 

transporte, e armazenagem e estocagem. O fluxo da logística, como mostrado na Figura 1, a 

seguir: 

Figura 1 - Macro fluxo da Logística 

 
Fonte: Ballou (2001).  

O serviço ao cliente abrange uma série de componentes que influenciam o consumidor, 

e tem sido foco de muitos estudos ao longo dos anos. Como o cliente na maioria das vezes não 

consegue identificar facilmente o que motiva seus comportamentos, o serviço ao cliente, 

também, permanece sem uma definição precisa. Algumas definições de serviço ao cliente. Ter 

que fazer a entrega pontual de materiais e de acordo com o pedido e expectativa do cliente”  

(AZEVEDO, 2020). 

La Londe e Zinszer definem como: “todas as atividades necessárias para receber, 

processar, entregar e faturar os pedidos dos clientes e fazer o acompanhamento de qualquer 

atividade em que houve falha” (LA LONDE; ZINSZER, 1976). Pode-se dizer então, que o 

serviço ao cliente é determinado pela interação de todas as atividades logísticas que colocam o 

produto e os serviços disponíveis ao comprador. Em outras palavras, implica dizer que as 

atividades de suporte na logística são a base para a execução das atividades chaves,  estas por 

sua vez vão resultar num certo nível de qualidade do serviço ao cliente.  



14 

A Figura 2 abaixo mostra esta relação das atividades logísticas com o serviço ao cliente: 

Figura 2 - Relação entre as atividades logísticas 

  
Fonte: Ballou (2003) 

A Figura 3 a seguir ilustra a ideia dos quatro Ps de Philip Kotler (Produto, Preço, Praça 

e Promoção), eles geram demanda que foram retratadas na mesma Figura. Para Fleury, a 

logística tem de ser tratada como uma engrenagem, que trabalha alinhada e conectada na busca 

do mesmo objetivo. Apesar dos custos terem importância tratando-se de logística, não será o 

foco do trabalho em questão. 

Figura 3 - Modelo conceitual de logística integrada 

 
Fonte: Fleury et al., (2000). 
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Na logística, segundo Ballou, os componentes de um fluxo logístico estão representados 

na Figura 4: 

Figura 4 - Componentes de um sistema logístico. 

 
Fonte: Ballou (2001).  

2.3 LOGÍSTICA E APLICAÇÕES NO SETOR DE SERVIÇOS  

O serviço se enquadra como uma série de atividades realizadas por um grupo para 

corresponder as demandas do cliente, tornando o serviço um bem e não um material. É 

consumido apenas no momento que é prestado, e tem data de validade. 

Pode ser comprado ou oferecido e deverá ter requisitos básicos, como qualidade, 

especificações bem definidas, cumprir promessas e prazos, procurando sempre surpreender o 

cliente de forma positiva, solicitando assim um feedback do mesmo prestado. 

Kotler definiu serviço de maneira bastante objetiva: “Serviço é qualquer ato ou 

desempenho que uma parte possa oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não 

resulte na propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico”  

(KOLTER, 1998, p. 412). 

Fazer uma diferenciação entre produtos e serviços é uma tarefa nada fácil, pois em maior 

ou menor grau os dois aparecem. Na compra de um produto possivelmente receberá uma fração 
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de serviço (instalação de Internet). Na compra de um serviço uma parcela de produto deverá 

ser utilizada para satisfazer as necessidades do cliente (roteador de sinal wifi). 

Na próxima Figura 5, exibida por Fitzsimmons e Fitzsimmons, pode-se refletir sobre a 

proporção de produtos e serviços comumente consumidos. 

Figura 5 - Proporção de produtos e serviços 

 
Fonte: Mendes (2020).  

Corrêa e Gianesi (1996) destacaram a importância que as atividades de serviços 

desempenham em outros ramos da economia, principalmente no ramo industrial, apresentado 

em três categorias:  

Como diferencial competitivo: as atividades de serviços prestados ao cliente (crédito, 
assistência técnica, distribuição) pelas empresas industriais, na forma de um pacote 
produto/serviço, visam criar um diferencial competitivo em relação à concorrência.  
Como suporte às atividades de manufatura: muitas das atividades internas de apoio 
nas empresas industriais são na verdade operações de serviços (recursos humanos, 
manutenção, serviços de informática, atividades de crédito e cobrança etc.), 
fundamentais para o funcionamento da empresa.    
Como geradores de lucro: muitas das atividades de serviços podem atingir um grau 
de especialização elevado transformando-se em verdadeiros centros de lucro dentro 
da empresa (CORRÊA; GIANESI, 1996, p.17). 

Ainda que não tenha sido possível a composição de uma definição que observe os 

inúmeros aspectos dos serviços, pode-se considerar algumas peculiaridades comuns a muitos 

setores de serviços que contribuam com o seu conhecimento. 



17 

Intangibilidade: O serviço não pode ser associado a algo físico, não pode ser tocado ou 

sentido. Um provedor utiliza o link, equipamentos e materiais para atender seus assinantes, mas 

para o cliente o valor está na quantidade e na qualidade das informações que consegue obter. 

Considerar um serviço de qualidade é avaliar a parte intangível e não às coisas físicas 

associadas.  

Impossibilidade de estocar: Uma carteira vazia numa sala de aula, um quarto de hotel 

desocupado, uma hora sem cliente de um cabeleireiro, é uma perda de oportunidade e não 

poderá ser recuperada. O serviço é uma mercadoria perecível, não pode ser estocado e se não 

for usado, está extraviado (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000). Neste cenário, a escolha 

da capacidade ganha uma maior importância pois o excesso de capacidade representa custo 

adicional e falta de capacidade pode comprometer a qualidade do serviço.  

Produção e consumo simultâneo: É comum os produtos serem produzidos no momento 

do consumo e onde se encontra o consumidor: uma aula, um jantar num restaurante, a visita ao 

consultório médico.  

Schmenner (1999) chama atenção para o fato da necessidade de criar imediatamente um 

serviço de qualidade. A qualificação e a boa relação dos funcionários são muito importantes 

para a qualidade do serviço prestado. 

As empresas de um modo geral possuem uma quantidade significativa de seus postos 

de trabalho ocupadas com funções relacionadas com serviços. Estes serviços incluem 

contabilidade, finanças, vendas, entre outros. Embora muitas vezes o mercado não enxergue 

essas atividades. Nas empresas de serviços pode-se visualizar melhor as operações pois as 

empresas muitas vezes são organizadas em várias filiais tais como escolas, comércio varejista, 

provedores de Internet, lojas de assistência técnica,  com responsabilidade por áreas definidas. 

No que tange as operações, pode-se dividir as empresas de serviços em dois grupos 

principais de tarefas, segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons:  

Gerencia de linhas: refere-se aos gerentes diretamente envolvidos com a entrega do 
serviço. Gerencia de apoio: são os gerentes envolvidos com os serviços que estão fora 
do alcance do cliente. São os cargos mais invisíveis dentro da empresa de serviços. O 
serviço de suporte compreende informática, recrutamento, informações financeiras, 
serviço de cobrança, entre outros  (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000, p.43). 

Ballou afirma:  

Onde empresas e instituições de serviços se encaixam no escopo da logística? O 
campo da logística até hoje pouco fez para ter reconhecida sua importância na 
administração de bancos, hospitais, escolas, orquestras e assemelhados. Organizações 
de serviços têm muitos problemas logísticos, como localização de agências bancárias, 



18 

atendimento médico e serviços de manutenção telefônica. Os problemas logísticos 
concentram-se muitas vezes no lado do suprimento da firma de serviços, onde se pode 
identificar um bem físico em estoque ou como item de frete, um ponto de vista 
demasiado estreito (BALLOU, 1993)   

Conforme Ballou, abordar do tema logística só pela visão dos problemas de suprimento 

de bens físicos em estoque ou questões direcionadas ao frete é comprimir a hipótese de estudo 

do assunto. C exemplificando a logística nos inúmeros tipos de empresas afirmam: “um tipo de 

empresa que nós, usuários, quase nunca pensamos que tenha problema de logística: o banco” 

(BALLOU, 1993) 

Bowersox e Closs afirmam que a logística envolve a integração de informações, 

transporte, estoque, armazenamento e manuseio de materiais: “o objetivo da logística é tornar 

disponível  produtos e serviços no local onde são necessários, no momento em que são 

desejados”  (BOWERSOX; CLOSS, 2001, p.19).  

No conjunto apresentado na Figura 6 constata-se a logística de entrada, de prestação de 

serviços e de saída do sistema (resultado). 

A Figura 6 proposta apresenta elementos para exemplificar a cadeia de serviços. 

Observa-se a logística de entrada, a de prestação de serviços e a de saída do sistema para 

obtenção de resultado. Também mostra que é essencial a participação de cliente para um serviço 

adequado. Os elementos de processo e resultado exemplificam o modo de seguimento da 

cadeia. 

Figura 6 - A cadeia logística 

 
       Fonte: Mendes (2020). 
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2.4 GESTÃO LOGÍSTICA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Já no ano 2000 a logística é vista como meio de obter vantagem competitiva. Também 

se destaca o surgimento do conceito de gerenciamento da cadeia de suprimentos (Supply Chain 

Management). Na década de 2000 o CLM muda seu nome para Council of Supply Chain 

Management Professionals – CSCMP e a definição de logística do novo conselho passa a ser 

Gerenciamento Logístico é a parte da gestão da cadeia de suprimentos que planeja, implementa 

e controla de maneira eficiente e efetiva os fluxos diretos e reversos, a armazenagem de bens, 

os serviços e informações relacionadas entre o ponto de origem e o ponto de consumo afim de 

encontrar os requerimentos dos clientes. 

Segundo Fleury (2000), atualmente, três razões justificam a importância de informações 

rápidas e precisas para sistemas logísticos eficazes. Em primeiro lugar, os clientes percebem 

que informações sobre a situação do pedido, disponibilidade de produtos, programação de 

entrega e faturas são elementos necessários do serviço ao cliente. 

A segunda razão relaciona-se ao uso da informação para reduzir o estoque e minimizar 

as incertezas em torno da demanda. Finalmente, a informação aumenta a flexibilidade e permite 

identificar os recursos que podem ser utilizados para que se obtenha uma vantagem estratégica.  

As necessidades de informações logísticas podem ser divididas em quatro níveis funcionais 

dentro da empresa (BOWERSOX; CLOSS, 2001, p.176): nível transacional, que diz a respeito 

ao registro das atividades logísticas individuais e consultas; o nível de controle gerencial que 

está relacionado a avaliação de desempenho e elaboração de relatórios; nível de análise de 

decisão que utiliza a informação para identificar, avaliar e comparar alternativas logísticas e 

estratégicas; e finalmente o nível de planejamento estratégico que trata a estratégia logística, o 

qual envolve a definição de metas, políticas e objetivos, decidindo a estrutura logística global. 

Atualmente os principais Sistema de Informação aplicados nas organizações de uma 

empresa são: 

- SPT: Auxilia gerentes operacionais, oferecendo respostas rápidas as questões de 

rotina da organização; 

- STC: Atua nos Sistemas de Trabalhadores de Conhecimento e Sistemas de 

Automação de Escritório, responsáveis por possibilitar a integração de novas 

tecnologias e informações na empresa; 

- SIG:Se baseia no Sistema de Informações Gerenciais (SIG’s), como no Sistema de 

Apoio a Decisão (SAD). A função é produzir relatórios periódicos sobre 

procedimentos administrativos dos gerentes de uma indústria; 
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- SAEx:O Sistema de Apoio Executivo (SAEx). Ajuda os executivos a criarem 

estratégias a longo prazo para acompanharem as tendências do mercado 

(GRANBERY, 2020). 

Os maiores provedores do Brasil depois dos principais como: Claro Brasil, Telefônica, 

Oi, TIM, Algar Telecom e Sercomtel; São Brisanet, com 242.419 acessos, Grupo Acon com 

238.668, Vero com 117.070, Sumicity com106.497 e Unifique com 75.057 acessos ao ano 

(DIAS, 2020). 

O sistema de informação utilizado neste ramo é um software de gestão, um sistema 

desenvolvido exclusivamente para melhorar a logística interna de uma empresa. Com o objetivo 

de facilitar as demandas, o software de gestão logística automatiza vários processos da rotina 

empresarial, principalmente as que exigem um determinado padrão ou são mais burocráticas. 

Um sistema de gestão logística oferece ganhos em diversos aspectos, como 

automatização de processos e regras do negócio; Obtenção de dados de forma mais 

efetiva; Tomada de decisões mais conscientes; Possibilidade de implementação das melhorias 

operacionais; Redução de riscos e melhores aplicações em segurança do trabalho; Otimização 

da produção medindo desperdícios e perdas; Otimização do tempo gasto com o gerenciamento 

do negócio; Diferencial de mercado devido a agilidade no cumprimento de prazos e mais 

(FLORENZANO, 2015). 

Estes são alguns benefícios oferecidos pelos softwares de gestão logística para 

provedores ISPS. Uma outra super vantagem é a possibilidade de integração com softwares de 

gestão financeira, tornando possível uma otimização mais eficiente, que apresenta menos erros 

e com meios de pagamento mais eficazes (XAVIER, 2020). 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo teve como objetivo descrever a metodologia do Trabalho de Conclusão de 

Curso. Foram apresentados os seguintes itens: caracterização da pesquisa, caracterização da 

amostra, técnicas de coleta de dados. Como objetivo geral, a finalidade foi descrever e analisar 

os processos logísticos de uma empresa provedora de Internet no município de Cachoeira do 

Sul, incluindo desde a etapa de recebimento de pedidos até o pós-consumo.  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

A pesquisa foi caracterizada como um estudo de caso, de cunho qualitativo-descritivo, 

pois buscou informações da empresa, no que diz respeito ao histórico, atuação, colaboradores, 

produtos e serviços oferecidos, setores, divisões, processos logísticos e sistemas de informação 

utilizados.  

A coleta de dados foi realizada no mês de Agosto de 2020. Primeiramente, foi realizado 

um estudo exploratório na empresa para identificar as pessoas (colaboradores) que poderiam 

ser contatados com a finalidade de obter as informações pretendidas. Nesse sentido, foram 

entrevistadas quantas pessoas fossem necessárias para atingir os objetivos propostos pela 

pesquisa. Além do provedor de Internet, a empresa trabalha no ramo de segurança (alarmes e 

câmeras). No entanto, por questões de viabilidade para a execução da pesquisa referente ao 

tempo despendido para a realização do trabalho de curso, optou-se pelo foco sob o provedor de 

Internet. Ademais, esse setor carece de um estudo mais aprofundado no mapeamento logístico, 

especialmente para identificar as lacunas, dificuldades e potencialidades de melhoria. É 

pertinente ressaltar, ainda, que esse foco está direcionado ao momento atual, onde as pessoas 

estão trabalhando por meio do sistema de teletrabalho, necessitando, assim, de Internet com 

estabilidade e boa conexão.  

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra foi caracterizada como dirigida, pois foram entrevistados os colaboradores 

responsáveis pelo fornecimento de informações da empresa. Os colaboradores, bem como o 

número de entrevistados não foi definido a priori, pois tal tomada de decisão foi realizada 

durante o estudo exploratório, etapa anterior ao início da pesquisa, com o objetivo de identificar 

os informantes-chaves.  
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3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

Foi utilizado um formulário semi-estruturado (apêndice), contendo questões abertas e 

fechadas (com alternativas). As questões fechadas abordaram sobre o tempo de atuação da 

empresa no município, número de colaboradores, etc. As questões abertas tiveram a finalidade 

de captar a interpretação dos entrevistados sobre os processos logísticos, bem como as 

limitações, potencialidades e desafios na empresa no que diz respeito ao provedor de Internet. 

A identidade dos informantes foi preservada para manter a ética da pesquisa. Os colaboradores 

foram consultados previamente sobre a pesquisa, já que a mesma tem função acadêmica e 

poderia auxiliar em estratégias de logística para a empresa no que tange ao serviço de Internet.   

Como técnicas de coleta de dados complementares, foram utilizadas anotações 

correspondentes às observações realizadas durante a entrevista e na visitação nos locais onde 

os processos logísticos funcionam (tais como depósitos, armazenagem, chegada de pedidos, 

sistemas de informação, entre outros).  

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS  

Os dados foram analisados de forma qualitativo-descritiva. Os depoimentos dos 

entrevistados foram transcritos e posteriormente transformados em textos descritivos. O 

objetivo foi relatar as informações obtidas considerando o foco da descrição sobre os processos 

e fluxos logísticos. Foram elaborados fluxogramas para sintetizar e representar as etapas e 

operações da logística. Como complementos adicionais para a representação dos dados 

poderiam ser elaborados gráficos e tabelas de cunho qualitativo e quantitativo.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo está organizado em 3 seções, sendo que a próxima seção visa descrever o 

histórico da empresa, atuação do município e seus colaboradores. Os processos logísticos serão 

apresentados na seção 4.2, abordando com detalhes o fluxo do provedor desde o pedido de 

viabilidade feito pelo futuro assinante, até a entrega do produto final instalado, também há 

relatos de alguns sub processos internos para manter o serviço em funcionamento. 

A terceira seção tem como finalidade apresentar o software utilizado pela CST, 

demonstrando sua localidade e origens. Também e mostrado um pouco da sua trajetória até 

tornar-se um dos sistemas de informação mais conceituado do país para provedores de internet. 

Na última seção, será abordado com mais detalhes o funcionamento do sistema da 

empresa, citando suas inúmeras qualidades e também limitações descobertas pelo setor de 

processos. 

4.1 A HISTÓRIA DA CERENTINI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA (CST) 

A empresa começou no ano de 2010 no município de Cachoeira do Sul, quando um 

jovem e empreendedor decidiu colocar um antigo sonho em prática e com o apoio de seus 

familiares, que acreditaram juntos, foi dado o inicio a empresa.  Foi alugado um terreno para 

começar o atendimento do então, futuro provedor de Internet,  e assim construído a primeira 

torre. No inicio se vendia Internet com a tecnologia de Rádio Digital, de forma manual e com 

o material que havia na oficina. Um começo muito difícil, como todo o começo de um novo 

negócio, o jovem empreendedor, sempre buscou novas tecnologias e melhorias, desde então a 

empresa cresceu de forma surpreendente, conquistando novos clientes a cada dia.  

Em 2015, quando a empresa já tinha uma carteira de clientes significativa e 17 torres 

com rádios digitais, o fundador da empresa, sabia que aquilo iria tornar-se obsoleto com o 

passar do tempo, pois a tecnologia é uma área muito dinâmica e inovadora, e foi então que se 

pensou em transformar a empresa, para seguir atuando no mercado da cidade de forma 

competitiva.   Devido ao rápido crescimento da demanda de banda larga consumida por 

assinantes,  foi dado um grande passo com a implementação da tecnologia de Fibra Óptica, uma 

tecnologia que até então não havia muitas referências e nem acesso a informações. 

Na época não havia nenhum assunto relacionado a essa nova tecnologia, disponível na 

Internet, até por ser uma tecnologia muito nova e de alto custo. Foi então que a empresa decidiu 

investigar junto a alguns provedores maiores na região que estavam começando, foram muitos 
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quilomêtros percorridos, troca de ideias, conversa com fabricantes de equipamentos de rádio, e 

que também iriam precisar migrar para esse novo cenário, que após esse período de sondagem 

e especulações, foi decidido implantar esse novo sistema. 

 Por se tratar de uma enorme inovação o custo para começar era muito alto, tanto na 

parte de equipamentos e também na mão de obra, então a empresa teve que correr alguns riscos, 

para conseguir um crédito de um valor significativo, e então executar seu projeto tão almejado.  

A empresa começou a construção da sua primeira rede de Fibra Óptica, ainda com 

poucas informações, recursos limitados,  erros cometidos mas também com muito empenho e 

força de vontade, fato que fez com que a CST desse um grande passo para o seu sucesso e sua 

consolidação na cidade, passando confiabilidade para seus assinantes e colaboradores. 

No ano seguinte, 2016, quando a CST já estava melhor estruturada e com essa novidade 

tecnológica, chegou a Cachoeira do sul a concorrência de uma Multinacional, muito conhecida 

em todo o país, a empresa de telecomunicações VIVO, que iria implementar a sua primeira 

cidade no País na tecnologia de Fibra Óptica, uma ameaça para todos os provedores locais, 

devido a sua fama e poder econômico. Período de apreensão de todos envolvidos na empresa, 

colaboradores e diretoria,  fato que  fez com que a empresa desse outro salto, 

profissionalizando-se com foco na capacitação da equipe, reestruturação de RH e foco total em 

atendimento, para enfrentar a forte concorrência que chegava. 

Ainda em 2016, já com cobertura em Fibra Óptica em praticamente toda a cidade de 

Cachoeira do Sul e uma forte concorrência se aproximando, era preciso expandir suas fronteiras 

de atendimento para cidades menores, onde as multinacionais não tinham interesse em atender 

devido ao baixo número de habitantes, então a empresa decidiu dar outro grande passo, que foi 

a abertura da sua primeira filial na cidade de Agudo – RS. 

Figura 7 - Site de capa da empresa CST provedor de Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fonte: Site Cst Provedor (2020)  
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A cidade de Agudo era atendida por apenas um provedor local, com a tecnologia via 

rádio, e que tinha problemas frequentes de conexão e pouco investimento em novos 

equipamentos, isso fez com que o provedor parasse no tempo, deixando a cidade mal atendida, 

fato que fez com que a CST entrasse na cidade de Agudo com a rede 100% em Fibra Óptica, 

equipamentos de ultima geração e com foco em atendimento, motivo que fez com que a 

população abraçasse a empresa, confiando no seu trabalho. 

Depois de alguns meses atendendo a cidade de Agudo, clientes que moravam nas 

cidades vizinhas, relatavam que esse problema do descaso de provedores e tecnologias 

obsoletas, atingia não somente a cidade de Agudo, mas também todas as cidades da Quarta 

Colônia, que são: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Pinhal Grande, Restinga 

Seca, São João do Polêsine e Silveira Martins. Esse motivo fez com que a empresa expandisse 

ainda mais a sua cobertura naquela região. 

Em 2017 foi inaugurada a filial de Faxinal do Soturno – RS, e o atendimento das demais 

cidades que ficava, aos arredores da Quarta Colônia. No ano de 2018 a empresa começou com 

a telefonia fixa, mais um produto para agregar qualidade aos serviços da CST. Devido ao grande 

sucesso da CST na Quarta Colônia, a empresa constatou que havia uma outra localidade mal 

atendida e com um futuro promissor para expandir suas fronteiras, então em 2019 foi 

inaugurado a filial em Restinga Seca, com uma sede própria e com  mais um diferencial, 

fechando seu anel de fibra por todas as cidades atendidas pela CST . 

Os serviços disponíveis são de Internet banda larga, telefonia fixa e hospedagem de 

sites. O lema da empresa é de manter a rede distribuição mas garantindo estabilidade e 

comodidade aos usuários. 

No site é possível ter acesso aos planos que a empresa oferece, o contato referente a 

cada cidade que disponibiliza o serviço, além de existir a central do assinante aonde é possível 

realizar o login do cliente com  o número do documento vinculado ao contrato, CPF ou CNPJ  

e assim colocando a senha, o usuário pode gerenciar seu plano. 

Existe também no site a opção de "fale conosco, aonde o usuário poderá tirar suas 

duvidas mediante número de WhatsApp, que é fornecido no canal. Também existe a opção 

"trabalhe conosco", ao qual  primeiro passo é a pessoa criar o cadastro, aonde ela já fará parte 

do banco de talentos e podendo demonstrar interesse nas vagas abertas, é possível preencher o 

cadastro, demonstrando interesse em uma vaga aberta, a pessoa estará participando do processo 

de seleção para a vaga que aplicar, sendo essa uma ótima forma de contratar novos funcionários. 

A Figura 8 a seguir apresenta o mapa de localização da matriz da empresa, situada em 

Cachoeira do Sul. 
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Figura 8 - Site que mostra a descrição de serviços oferecidos pela CST. 

 
               Fonte: Site CST Provedor  (2020) 

 Nesse sentido, observa-se que a matriz está localizada na zona norte da cidade, região 

de intenso crescimento nos últimos anos. A norte da cidade é considerada, ainda, como um dos 

pontos comerciais do município, onde concentra-se inúmeros estabelecimentos, restaurantes, 

lojas, bancos e supermercados.  

A localização é um ponto chave para a visão bem estabelecida da empresa na cidade, 

por isso mesmo, a fachada vem mudando nos últimos anos, para tornar-se mais moderna e 

atrativa aos olhos da população. 

A figura 9 apresenta o mapa de localizado da sede principal da empresa. 

Figura 9 - Mapa de localização da matriz da empresa, em Cachoeira do Sul. 

 
Fonte: Google (2020) 
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Abaixo há a figura 10, mostra a localização das sedes da empresa, incluindo no 

município de Faxinal do Soturno, Agudo e Restinga Seca, no mapa do estado do Rio Grande 

do Sul. 

Em Cachoeira do Sul esta localizada a Matriz da empresa na Rua Ismael Pereira,23  – 

Oliveira, e o ponto de atendimento da Rua 7 de setembro, 1380 – Centro. 

A primeira filial fica na cidade de Agudo – RS, localizada na AV. Concordia, 591 – 

Centro. 

A segunda filial fica na cidade de Faxinal do Soturno, localizada na rua Alberto 

Pasqualino, 676 – Centro.  

E a terceira filial fica na cidade de Restinga Seca, localizada na rua Borges de Medeiros, 

149 – Centro, em frente a estação rodoviária. 

Figura 10 - Mapa de localidades que a empresa atende 

             

            Fonte: Google (2020) 

Os Horários de funcionamento da Matriz e filiais da empresa, do atendimento comercial 

é de segunda a sexta das 08:30 as 12:00 e das 13:30 as 18:30, o suporte técnico funciona das 

07:45 até as 23:00 todos os dias da semana, via telefone e via chat online. 
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As Figuras 11 a 13, a seguir demonstram os registros da empresa ainda na época da sua 

instalação do município. Percebe-se, pelas imagens, a simplicidade da construção quando os 

empreendedores iniciaram no negócio.  

Figura 11 - Inicio da construção da nova sede em 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: arquivo do setor de marketing da empresa. 

Nessa figura, observa-se o início da construção da empresa, com espaço pequeno, mas 

já dando início a modernidade visual da fachada, com espaço para estacionamento funcional 

dos funcionários e clientes, para melhor funcionamento e agilidade do local. 
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Figura 12 - Inicio da construção do segundo atendimento da CST em Cachoeira do Sul em 2011 

    Fonte: arquivo do setor de marketing da empresa. 

A empresa já havia dado o ponta pé inicial e começava a aumentar aos poucos a sua 

carteira de clientes, já atendendo todo o bairro Oliveira, Otaviano e Medianeira, na cidade de 

Cachoeira do Sul. 
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Figura 13 - Construção finalizada da primeira empresa CST em Cachoeira do Sul (2010) 

 Fonte: arquivo do setor de marketing da empresa. 

Na foto, o registro da primeira fachada da empresa, que foi de forma temporária, até a 

empresa gerar as receitas dos primeiros clientes, la no ano de 2010. 

Nas próximas figura, 14 e 15,  há uma comparação da fachada da empresa desde a 

abertura da sede até atualmente em uma de suas filiais. 
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Figura 14 - Fachada da CST em 2014, Cachoeira do Sul. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
                
                          

 
                        Fonte: arquivo do setor de marketing da empresa. 
 
 

Na foto, o registro da segunda fachada do provedor, com o nome fantasia CST Network. 

Figura 15 - Fachada da CST filial Restinga Seca em 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

       

                            Fonte: arquivo do setor de marketing da empresa. 
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Filial da CST Provedor em Restinga Seca, cidade que recebeu a empresa de braços 

abertos no ano de 2019. Se tratando de uma região mal atendida por provedores sem cadastro 

com a Anatel, sendo um sucesso de ativações em seu primeiro ano atendendo a cidade. 

Figura 16 - Atualmente o setor da Central de ajuda da empresa CST em Cachoeira do Sul. 

Fonte: arquivo do setor de marketing da empresa. 

Setor da empresa na matriz, em Cachoeira do Sul, onde fica concentrado todo o suporte 

do grupo CST, prestando atendimento via telefone, WhatsApp e via SAC.  
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Figura 17 - Fachada da CST filial de Faxinal do Soturno/RS 

 

                     Fonte: arquivo do setor de marketing da empresa. 

Foto da filial da CST Provedor de Internet na cidade de Faxinal do Soturno. Os 

moradores de Faxinal solicitaram para a empresa implementar a Fibra Óptica na região, que na 

época atuava somente com Internet via Rádio Digital e a velocidade era de até 3 Mega, 

considerada obsoleta nos dias de hoje. 
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Figura 18 - Fachada da CST filial Agudo/RS 

 

Fonte: arquivo do setor de marketing da empresa 

Nesta foto está a loja de Agudo, que foi inaugurada em novo local no ano de 2020, 

devido ao grande crescimento de assinantes, tanto na cidade como no interior. O antigo prédio 

já não suportava as demandas da empresa, sendo necessário um espaço físico maior para melhor 

atender o município. 

Figura 19 - Missão, valores e visão do Grupo CST 

 
Fonte: arquivo do setor de RH da empresa. 
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Segue o organograma com a missão, valores e visão da empresa, que foi todo refeito 

neste ano de 2020 pela diretoria e supervisores da empresa. 

Figura 20 - Fachada atual da CST sede em Cachoeira do Sul/RS. 

 
     Fonte: arquivo do marketing da empresa 

 

O diferencial da CST hoje, é o atendimento, que procura sempre fazer uma abordagem 

presencial com excelência, tratando o cliente como um membro da família CST, sanando 

dúvidas e explicando de forma clara ao assinante, as cláusulas contratuais do serviço prestado. 

Ainda há sorteios e promoções nos 12 meses do ano e suporte de qualidade, com horários 

especiais para melhor atender as demandas de chamados. Com isso, cria-se um laço de 

proximidade com a carteira de clientes. 

4.2 PROCESSOS LOGÍSTICOS 

Esta seção visa descrever cada etapa do processo de recebimento de pedidos de Internet 

(pelos consumidores) até a etapa de recebimento do serviço.  

O processo para a adesão de Internet banda larga começa pela viabilidade, que é o setor 

responsável por fazer a verificação da disponibilidade de portas livres na rede de determinada 
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localidade, esse processo tem um prazo de até quarenta e oito horas para dar o retorno ao cliente. 

Após isso, se a viabilidade for negativa, fica registrado e vai para o fluxo da equipe técnica de 

redes, para colocar nos projetos de ampliação de rede. A viabilidade sendo positiva o próximo 

passo é a adesão, onde o cliente se desloca até uma das lojas de atendimento para escolher seu 

plano, ou até mesmo explicar para os consultores como vai ser a sua demanda de uso, para 

assim ele auxiliar o assinante a escolher um plano adequado.  Essa etapa também pode ser feita 

através dos consultores de vendas externos ou pelas ações de vendas porta-porta que são feitas 

em alguns bairros das cidades atendidas. Após isso o cliente lê o contrato, assina e o mesmo é 

validado pelo consultor de vendas e gerado o carnê do assinante, tendo também a opção de 

débito em conta. Após essa etapa, o cliente vai para o fluxo de instalações, gerando uma ordem 

de serviço pelo setor operacional, com o prazo de até sete dias úteis para a instalação, 

normalmente esse processo demora até quatro dias úteis, se não haver mau tempo, que impede 

a execução de serviço externo e até mesmo causando danos as redes de Fibra Óptica. 

Depois de passar por esse processo, essa instalação é passada para o setor de 

agendamento, onde é feito o contato com o cliente, fazendo um pré agendamento, verificando 

o melhor horário para executar a ativação da parte interna do assinante. Após esse pré-

agendamento, o mesmo é passado à equipe técnica de instalação, que se desloca até a casa do 

cliente, para realizar a parte externa da instalação, que seria a puxada de um cabo Óptico desde 

a porta verificada pela viabilidade, processo explanado acima, que é inserir o conector e 

conectado a essa porta, e posteriormente esse cabo é passado, através de postes da rede elétrica 

até a entrada de luza da casa do cliente, onde o cabo é ancorado na entrada de luz do mesmo e 

posteriormente deslocado até a parte interna da casa do assinante, sendo inserido o conector na 

outra extremidade, para ser alocado nos equipamentos fornecidos pela empresa via como dato, 

que seria o conversor de Fibra Óptica e o roteador Wireless. Após esse trâmite, vem a parte de 

configuração e testes de navegação do ponto do assinante, onde é cadastrada a rede e a senha 

do sinal roteador, escolhida pelo titular do contrato. 

Quando se necessita de alguma compra para a estrutura da empresa, através das 

demandas vindas dos setores, a compra é feita através de uma requisição de compras, pelo 

software utilizado pela empresa, que pode ser feita pelo colaborador ou pelo seu supervisor do 

setor, pedido preenchendo o campo  descrição com nome do produto, justificativa e finalidade 

da aquisição nas observações, valor estimado, sugestão de fornecedor, setor onde será usado e 

o colaborador que ficará responsável pelo mesmo. 

Após esse trâmite, essa solicitação cai no fluxo da direção, onde ela é aberta por eles via 

sistema, sendo analisada por cada membro num primeiro momento e levada para a reunião de 



37 

gestão, que é feita semanalmente, como pauta, onde ela é discutida, analisada se aquela 

solicitação seria uma prioridade naquele momento, qual a finalidade e após esse consenso, ela 

tem que ser aprovada via sistema por no mínimo dois integrantes da direção. Se for reprovada, 

deve haver um parecer de no mínimo dois membros da direção, explicando o motivo da 

negação, se for aprovada, ela vai automaticamente para o fluxo de compras, onde o comprador 

terá acesso a essa requisição, para interpretá-la e dar seguimento no processo de cotação, onde 

é alimentado o sistema com os orçamentos e propostas formalizadas para indicadores futuros, 

negociação de prazos para pagamento e entrega, fazer o cálculo de impostos, substituição 

tributárias, diferenças de alíquotas, cotação do frete e após todo esse trâmite envolvendo o 

sistema, fabricantes ou fornecedores e transportadoras, é efetivada  aquisição do produto 

requisitado, informando detalhes na requisição, descrevendo a sua a provação e o prazo de 

entrega da compra. Outro ponto a ser explanado são os meios de comunicação utilizados para 

contatar os fornecedores e canais de compras, cada empresa tem um meio de comunicação 

padrão da mesma, algumas o processo é 100% via e-mail, para ficar formalizado, algumas são 

via Skype, WhatsApp ou Telegran com as tratativas e links para aprovação de propostas online 

e também via E-commerce, que seria uma espécie de comércio eletrônico,  comércio virtual ou 

venda não-presencial, é um tipo de transação comercial feita especialmente através de um 

equipamento eletrônico, como, por exemplo, computadores, tablets e smartphones. Esse 

processo pode se melhor observado na figura a seguir. 

Etapas do processo de solicitação de compras, figura 21: 

Figura 21 - Etapas do processo de solicitação de compra 

 
           Fonte: Da pesquisa (2020)  
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Figura 22 - Etapas da análise do pedido (pela supervisão e direção) 

 

                                     Fonte: Da pesquisa (2020) 

Figura 23 - Logística do processo de compras 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fonte: Da pesquisa (2020) 
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4.3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

O MK Solutions, o sistema de informação utilizado na empresa, que tem sua sede 

localizada na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e atende centenas de 

provedores pelo Brasil. O que chama a atenção na história do MK, é que ele surgiu de um 

provedor, no ano de 2008,  após os proprietários identificarem a necessidade de uma ferramenta 

de gestão completa e exclusiva para esse segmento, que até então tinha essa enorme carência. 

O MK Solutions é uma empresa especializada em software para provedores de Internet, 

ele foi eleito por 3 anos consecutivos o melhor software para provedores do país, por ajudar 

milhares de clientes a alcançarem um novo nível de performance dentre os servidores do país 

(MK SOLUTIONS, 2020) 

A seguir imagens do sistema, apresentando pela figura 24. 

Figura 24 - Imagem do sistema atual 

 

                   Fonte: Site do sistema em 2020 

O software utilizado pela empresa é direcionado apenas para provedores, sendo 

considerado hoje um dos melhores do Brasil (MK SOLUTIONS, 2020) 

O software é responsável pela parte comercial, onde se faz os cadastros de clientes; a 

parte técnica que monitora desde a estabilidade da rede, servidores e autenticação de clientes; 

técnica e operacional com instalações, abertura, deslocamento e fechamento de atendimentos 

via aplicativo (APP). 
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A parte financeira também tem suas inúmeras demandas, desde conferir caixas até 

remessas de faturamentos bancários e a parte que envolve o estoque e compras. E sempre que 

existe alguma dificuldade sempre há contato com o suporte de desenvolvimento do sistema para 

fazer as alterações necessárias e suprir as demandas do provedor. A próxima figura representa 

a interface gráfica do sistema utilizado na empresa. 

Figura 25 - Interface gráfica do sistema utilizado no provedor CST 

Fonte: Site do sistema em 2020 

Na foto, se observa, a interface da aba Estoque do MK Solutions. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho de conclusão de curso teve como principal objetivo descrever e analisar 

os processos logísticos de um provedor de Internet no município de Cachoeira do Sul, da qual 

sou funcionário. Os resultados apresentados buscaram caracterizar o funcionamento dos 

processos logística da empresa, acompanhando e melhorando as formas de requisitar seus 

materiais, buscando a otimização e eficácia neste processo, perante a realidade enfrentada pela 

empresa. Considerando os aspectos acadêmicos e científicos, os resultados permitiram entender 

um ramo diferente do habitual descrito pela logística. Do ponto de vista pessoal e profissional, 

o trabalho também atingiu a sua finalidade de obter conhecimentos e sintetizar dados que 

possam auxiliar a empresa e o acadêmico.  

De forma geral, percebe-se que os processos logísticos estão bem estruturados. 

Exemplos disso são os processos logísticos descritos acima, onde a empresa não mede custos e 

esforços para que eles ocorram da melhor forma, garantindo a qualidade do produto entregue, 

prestando suporte rápido e resolutivo aos seus usuários. A também qualificação de toda a equipe 

do provedor, tendo seu departamento pessoal como ferramenta de motivação e piloto para 

agregar  conhecimentos ao grupo todo, com a plataforma Lerning, onde a empresa disponibiliza 

cursos direcionados à demanda da empresa, são também distribuídos materiais desenvolvidos 

pelo próprio setor. 

Considerando o primeiro objetivo da pesquisa, foram observados os conceitos e práticas 

de gestão da cadeia de suprimentos, que procuram aprimorar os processos da organização, 

visando observar os indicadores  de desempenho que tenham capacidade de fazer uma avaliação 

dos resultados, e atingindo as metas almejadas pela empresa. 

 O sistema de informação, área correlatada à logística é adotado pela empresa com a 

finalidade de automatizar inúmeros processos da rotina empresarial, pois a empresa identifica 

que neste elo se concentra um dos diferenciais para entregar um produto com excelência. 

Embora apresente suas limitações e inconformidades com a política e maneira de trabalho da 

empresa, se consegue conciliar um bom diálogo com o departamento de desenvolvimento do 

Software que atende a CST. 

A empresa teve um crescimento surpreendente na sua não tão longa caminhada, que só 

foi possível, devido ao empenho da sua direção em sempre capacitar e melhorar as pessoas que 

fazem parte da equipe, oferecendo cursos e treinamentos sem medir custos e esforços pra isso 

ocorrer de forma continua, até pode chegar nos dias de hoje com o oferecimento de cursos em 

sua própria plataforma, criada dentro da empresa  pelo RH,  Marketing e técnicos da empresa. 
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Nos últimos 5 anos foram investidos alguns milhões em toda a estrutura da empresa, 

Backbone e clientes que se deslocam para fazer desde a adesão de planos até pagamentos, 

embora esse número tenha diminuído significativamente neste 2020, devido a pandemia do 

novo Corona vírus, fator que desafiou e também fez melhorar os processos e canais de 

atendimentos, com opções de pagamentos online, via transferências, PIX e cobranças em 

domicílio. Foi adquirido o prédio próprio da filial de Restinga Seca – RS, onde o prédio foi 

todo reformado,  sempre buscando um design inovador e direcionado a tecnologia, investimento 

pesado em um setor de RH diferenciado, onde são formamos ótimos líderes e profissionais que 

agregam qualidade aos serviços, diversos investimentos em Backbone, Servidores, Redes de 

Fibra Óptica em todos os bairros da cidade e também no interior. 

Finalizando, este trabalho encontrou-se algumas lacunas, como a baixa efetividade do 

sistema MK Solutions no quesito estoque e fiscal do sistema, no qual os setores atingidos fazem 

um trabalho contínuo em conjunto com o setor de desenvolvimento do sistema de software MK 

Solutions, onde boa parte dos problemas estão a caminho de ser resolvidos, tendo um enorme 

avanço nos últimos meses, mas ainda isso, acabou dificultando alguns processos essenciais para 

um melhor andamento da pesquisa aplicada, além da dificuldade na aplicação do questionário 

realizado em período de pandemia, cujas lacunas de pesquisa poderão ser aprofundadas em 

estudos futuros na área da Administração e Logística.   
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APÊNDICE 

Questionário: 

1.  Há quanto tempo atua no área de provedor de Internet? 

(   )  Menos de 1 ano 

(   )  Mais de 1 ano até 5 anos 

(   ) Mais de 5 anos até 10 anos 

(   ) Mais de 10 anos até 15 anos 

(   ) Mais de 15 anos até 20 anos 

(   )  Mais de 20 anos. 

2. Produtos e serviços disponíveis ao mercado: 

3. Número de colaboradores: 

4. Municípios e Estados que atuam: 

5. Descreva o histórico da empresa: ano de fundação, principais mudanças ocorridas: 

6. Descreva as funções dos colaboradores e o número de pessoas envolvidas em cada função. 

7. Dias e horários de funcionamento 

8. Número aproximado de clientes atuais: 

9. Perfil de cliente quanto a renda. 

10. Localização da sede e dos pontos e filiais. 

11. Qual é o principal diferencial da empresa? 

12. Qual é a missão e visão da empresa? 

13. A empresa investiu em tecnologia nos últimos 5 anos? Se sim, quais foram os 
investimentos e quais finalidades. 

14.  Considerando as opções abaixo, marque os meios e os canais utilizados para 
comunicação com os clientes e divulgação do serviço prestado. 
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(   ) WhatsApp 

(   ) Telefone Convencional 

(   ) Telefone Celular 

(   ) Facebook 

(   ) Instagram 

(   ) Blog 

(   ) Site 

(   ) Flyers e folders digitais 

(   ) Flyers e folders impressos 

(   ) Cartões de visitas 

(   ) Outros 

15. Descreva como o cliente faz para realizar pedidos: 

(   ) Telefone  

(   ) E-mail 

(   ) WhatsApp 

(   ) Aplicativo da empresa 

(   ) Outro 

16.  Durante o pedido, há uma conferencia sobre a disponibilidade de colaboradores ou 
técnicos para executar o orçamento e realizar o atendimento da visita? 

17.  Qual e o tempo médio para a realiza’;ao de uma visita na casa do cliente? 

18.  São feitas algumas perguntas chaves antes de realizar a visita? Se sim qual? 

19.  Quanto tempo demora para realizar um orçamento: 

20.  Como o orçamento é enviado ao cliente: 

(   ) Por telefone 

(   ) Por WhatsApp 

(   ) Por e-mail 

(   ) Presencialmente – empresa vai até a loja 

(   ) Cliente vai ate a loja 

(   ) Na hora da visita  

(   ) Qualquer uma das formas 
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(   ) Outro:____________________ 

21.  Algum contato é feito com o cliente se ele não retornar sobre o orçamento? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outro;____________________ 

22.  Há o planejamento de rotas para a realização das visitas? Se sim, como e feito? 

23.  É marcado um horário especifico para a realização de visitas? 

24.  Descreva os materiais para efetuar a instalação dos equipamentos e finalizar a instalação 
de acesso a Internet: 

25.  Qual (is) o ( s ) principal ( es )  dos materiais e equipamentos? 

26.  Como realizam a compra dos equipamentos e materiais? Com qual frequência (média) ? 
De onde são os fornecedores (municípios, estados, países) 

27.  Vocês terceirizam algum tipo de mão de obra? Se sim, qual? Numero de colaboradores? 
Nome da empresa contratada e localização dela: 

28.  Quanto tempo em media demora para executar o serviço de instalação da Internet? 

29.  Todos os materiais e equipamentos são vendidos ao cliente ou algum (ns) são em como 
dato ou aluguel? Descreva. 

30.  Há garantia do serviço? Se sim, qual o tempo ou quais tempos? 

31.  Há algum seguro sobre o serviço contratado? Por exemplo, seguro para proteção contra 
raios ou eventos? Se sim, explique: 

32.  As visitas são realizadas com veiculo próprio ou terceirizado? Quantidade de veículos e 
modelo. 

33.  Se os veículos são próprios, com que frequência as manutenções são realizadas? Quanto 
elas representam no custo do serviço. 

34.  Se os veículos são próprios, quanto o combustível representa no custo do serviço? 

35.  Qual sistema de informação utilizado para a compra de materiais? 

36.  Descreva como funciona o sistema de informação: 
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37.  Considerando uma escala de 0 a 10, qual e o nível de satisfação da empresa quanto ao 
sistema de informação utilizado para a compra de materiais. 

38.  A empresa possui um funcionário ou funcionários específicos para efetuar a compra de 
materiais ? Se sim, quantos funcionários estão envolvidos nesta tarefa? 

39.  Descreva como se da o processo de recebimento dos materiais solicitados (rotina, 
conferencia, protocolo). 

40.  Os pedidos de materiais são feitos para ter estoque ou conforme os pedidos dos clientes? 

41.  Após o serviço, a empresa utiliza alguma pesquisa de avaliação com o cliente? Se sim 
qual? 

 


