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Transporte ganha a importância de seu sétimo volume.

Um setor que é fundamental para o desenvolvimento de um país e de suas riquezas, tem todo o
respeito e reconhecimento presente nessas páginas. E o apoio de quem sempre trabalhou para
oferecer o que existe de melhor em transportes no mundo

A oportunidade de colaborar com o trabalho do Coronel Marcelo Augusto Felippes e participar
desse lançamento é uma grande alegria para a Scania. Mais que isso. É poder mostrar, mais uma
vez, a dedicação que a Scania tem em fazer mais pelo setor de transportes. Apoiando não só a
logística para o desenvolvimento, mas o conhecimento sobre esse setor. E para o sucesso de todo
o mundo. Parabéns!

Scania Brasil.





AOS LEITORES DESTA OBRA

O livro VII – Gestão Administrativa, Logística, Transporte e Competitividade, está pronto. Como
já faço em todos os anos, venho com imenso prazer e satisfação saldar a qualidade da obra e a
dedicação do autor – Coronel de Intendência Marcelo Augusto de Felippes, em nos brindar com
atualizações precisas e oportunas do cenário vigente nas áreas da Administração da Logística e,
em especial, os Transportes e a Competitividade.

Dessa feita o conteúdo vem mesclado de matérias e artigos em Português, Espanhol e em Inglês.
Em verdade, essa é uma peculiar qualidade que nos atende, na Câmara Interamericana de Trans-
portes – CIT, que, já pelo sexto ano, adota os volumes do trabalho em questão como obras basilares
e exclusivas dos seus cursos desenvolvidos.

Ressalto que, tais obras vêm atendendo perfeitamente aos requisitos previstos pelos projetos do
GETRAM - Gerência Executiva de Transporte e Mobilização, programa desenvolvido pela parce-
ria da CIT e com a Universidade Católica de Brasília – UCB e pelo CELTEM - Certificate in
Logistics and Transportation for the Executive Manager, desenvolvido em parceria com a Universi-
dade de Miami. Tal observação consta das avaliações dos corpos discente e docente dos referidos
cursos.

Este volume VII, em especial, também atenderá ao novíssimo programa CABEM - Certificate in
Administration and Business for the Executive Manager e ao CISMEM – Certificate in
Competitiveness and Innovation Strategil Management for the Executive Manager,ambos realiza-
dos anualmente na  Universidade de Miami.

Ao parabenizar o meu dileto amigo e autor por essa magnífica coletânea, o faço na certeza de
havermos, com seu atual lançamento, enriquecido ainda mais o acervo de nossas obras de pes-
quisa e consulta. É mais um ganho para a comunidade nacional e internacional de Logística e
Transporte.

PAULO VICENTE CALEFFI - SECRETÁRIO-GERAL
CÂMARA INTERAMERICANA DE TRANSPORTE – CIT





Gerdau, além de empresário muito bem- sucedido, é um dos criadores do Movimento Brasil Com-
petitivo (MBC), que tem o Council on Competitiveness (CoC) como o seu correlato nos Estados
Unidos. Durante um evento, Gerdau nos disse: “O programa de qualidade de Exército é um dos
principais motores da modernização da gestão no Brasil”.

O Programa Excelência Gerencial (PEG-EB), evoluiu para Sistema de Excelência no Exército
Brasileiro (SE-EB) e tem como principal resultado o despertar dos integrantes da Força para as
fortes mudanças que as primeiras décadas do século XXI irão influenciar na cultura e na maneira
das pessoas de viver e sobreviver.

A Sabedoria sempre teve muitas dúvidas acerca do PEG-EB/SE-EB, mas a ignorância muitas
certezas: isso é modernismo; não vai dar certo; logo logo acaba,...

Peter Drucker, referindo-se ao empreendedorismo, escreveu: “Sempre que se vê um empreendi-
mento de sucesso, é porque alguém antes tomou uma decisão destemida”. Toda decisão deve ser
analisada no contexto de sua época e, ainda, pelos resultados e conseqüências advindas.

O sucesso exige esforço e dedicação, e sempre nasce de um “sonho”, pois: “algumas pessoas
fazem as coisas acontecerem; algumas pessoas olham as coisas acontecerem; e algumas pessoas
se perguntam o que aconteceu”. Para esta última categoria de pessoas, eu sempre respondo com
as palavras de Gandhi: “ Se quisermos progredir, não devemos repetir as história, mas fazer uma
história nova...”

“Ou pomos em prática o que sabemos ou ficaremos olhando
o mapa de uma caminho que nunca terá marcas das nossas pegadas”

Luna, 2007
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INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
devem ser perseguidas, pois geram lucros às empresas
ou aumentam a relevância de organizações públicas.

Criar algo novo ou fazer a mesma coisa de maneira diferente pode permitir que se alcance metas
muito além do planejado.

Inovação e competitividade exigem, não somente estratégias, mas muita ação.

Não basta ter um quadro de pessoas inteligentes. Torna-se imperiosa e determinante a vontade de
querer fazer e, sobretudo, caráter apropriado e condizente aos princípios, crenças e valores da
Sociedade.

Na sociedade do conhecimento, vale o que se sabe e com quem se relaciona. Conhecimento e
ações nobres tornam o agente decisor de qualquer organização dignos de serem admirados e
merecedores da afeição de todos.

A organização que premia o medíocre está fadada ao declínio. Pode falir ou perder a credibilidade,
mesmo que não seja de forma imediata. A única vantagem de quem possui o poder decisório é
poder fazer o bem à organização e às pessoas que direta ou indiretamente orbitam no seu ambien-
te interno ou externo. O resto, tudo é vaidade ou um capricho vulgar.

Quando o medíocre tem poder, ele se aproxima à condição de besta, se vangloriando constante-
mente de sua rude e grosseira ignorância.  Não aspira a elevação e tornam-se mesquinhos no
proceder. O pior: não se dão conta. Entretanto, quando perdem o poder são evitados por todos
aqueles que um dia com ele conviveram. O semear é livre, mas a colheita obrigatória, não é
mesmo?

Um saber prático e atualizado, voltado para o bem influencia pessoas e isso depende muito do
exemplo que passamos e de alguma habilidade. O bom não está na quantidade, mas sim na
qualidade. Portanto, o sábio permanece na área central da sensatez, percebe que é mais importan-
te evitar o perigo do que enfrentá-lo mesmo vencendo-o, domina a situação e não deixa que ela a
domine, e tem o domínio de si próprio na prosperidade como na adversidade.

Nas situações adversas, o gerente executivo deve saber esperar e agir rumo ao centro da oportuni-
dade. Às vezes demora, mas ela aparece. Ousar com muita prudência e saber esperar são condi-
mentos essenciais nos momentos difíceis da organização. Agir ponderadamente, saber dosar a
intensidade de cada ação e concluir bem cada passo devem ser  considerados após a decisão e o
início das ações.

Gestão Administrativa, Logística, Transporte e Negociação - Volume VII tem um formato diferente
dos anteriores. Buscou-se reunir as principais palavras e sentenças utilizadas no cotidiano daque-
les que estão envolvidos com as áreas temáticas do título desse compêndio.

Não há a pretensão de esgotar o assunto nem de se colocar todos os possíveis termos utilizados,
contudo, alguns dos mais importantes são definidos e poucos deles são brindados com estudos de
casos, experiências ou explicações mais detalhadas.

Finalizando, os americanos dizem: “To be big, think big” (Para ser grande, pense grande). Eu
interpreto: Medimos a grandeza do talento de alguém por suas aspirações. Somente as coisas
altivas podem satisfazer uma grande capacidade humana.
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Agradeço profundamente a inspiração que recebi das ações dos medíocres, pois foram tolos insu-
portáveis que tentaram regular tudo segundo seu próprio conceito, normalmente relacionados com
a tola vaidade, inimiga número um da inovação e competitividade.

Marcelo Augusto de Felippes
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Abastecimento – é objeto de estudo da administração de materiais. Trata-se do suprimento, a
um processo administrativo ou operacional, dos elementos necessários (recursos) a um órgão ou
instituição para que possa atingir seus objetivos. É a fase em que o consumidor (interno ou exter-
no) recebe o material de que necessita para realizar sua atividade ou, então, consumir/utilizar o
material. Na Marinha do Brasil, esse termo é utilizado para significar o ato de prover as necessida-
des da tropa. No Exército o termo equivalente é Suprimento.

ABC (1) – classificação de materiais - vide classificação ABC.

ABC (2) – Activity Based Costing - custeio baseado em atividades. Trata-se de uma metodologia
de custeio que se baseia nas atividades desenvolvidas para a execução dos processos. Não é uma
metodologia contábil aceita pelos órgãos fiscalizadores.

ABALEM – Associação Brasileira de Administração e Logística Empresarial e Militar.

Access Point – ou Ponto de Acesso, em informática pode significar um ponto que permite
entrada de dados no sistema, por exemplo, o local de localização de um berço para descarga de
dados (ERP), ou ainda pontos que permitem acessos não autorizados aos sistemas (segurança).
Na logística, pode significar os pontos de acesso a informações relacionadas com etiquetagem de
mercadorias nas docas de carga ou descarga ou em pontos estratégicos nos armazéns ou centros
de distribuição.

Ação corretiva – é a ação que elimina o problema através da eliminação de sua causa originária.

Ação adaptativa – é a ação tomada para bloquear ou atenuar os efeitos do problema quando
constatada a impossibilidade de sua eliminação. Normalmente, nesses casos a causa do problema
está fora da área de influência e controle do processo.

Ação provisória – é uma ação-tampão que deve ser adotada quando o processo não pode
parar ou quando os efeitos do problema são bastante sérios. Esta medida dará tempo para se
completar as especificações e a análise do problema.

Acionistas (shareholders) – pessoas ou organizações que patrocinam o projeto, usualmen-
te através de recursos financeiros, sendo responsáveis imediatos e os mais penalizados com os
riscos do mesmo.

Acondicionamento – atividade que visa proteger e acomodar materiais e equipamentos em-
balados ou para os quais não se utiliza embalagem, por ser inaplicável (em função de suas dimen-
sões) ou desnecessário.

Acuracidade  – grau de conformidade com determinado padrão ou grau de ausência de erros.

Administração da Cadeia de Abastecimento (Supply chain management) –
trata-se de uma abordagem que objetiva oferecer o máximo valor ao cliente e o máximo retorno

AA
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sobre os ativos fixos, através de uma gestão efetiva dos fluxos materiais, produtos, informações e
recursos financeiros, desde o fornecedor primário até o consumidor/usuário final da cadeia de
abastecimento, de um extremo a outro da cadeia. É a integração de todos os membros de determi-
nada cadeia de abastecimento, sem verticalização, mas de forma que cada empresa esteja focada
em seu negócio principal, mas agregando valor em cada etapa dentro da cadeia.

Administração de Categorias (Category Management) – técnica de gestão de cate-
gorias de produtos como centros de resultados, de forma a garantir que todas as categorias de
produtos contribuam com margens de lucros positivas. Visa minimizar a possibilidade de que
algumas categorias de produtos subsidiem outras categorias.

Administração de Materiais – disciplina da ciência da Administração. Segmento da logística
empresarial, também chamada de logística de entrada (inbound logistics), que corresponde ao
conjunto de operações relativas ao fluxo de materiais e informações desde a fonte de matéria-
prima até a entrada no processo produtivo. Pode ser chamada, também, de logística dos insumos
de uma empresa.

Administração da Produção e Operações – função administrativa que se ocupa de
administrar o sistema de produção de uma organização, tendo como função principal a transfor-
mação de insumos e matérias-primas em produtos finais, que são os produtos acabados ou servi-
ços da organização.

Administração por processos (Process management) – trata-se de agrupar cargos
em torno de um fluxo de atividades que visam atender às necessidades dos clientes.

Afretador – aquele que aluga um navio para sua utilização ou exploração comercial.

Agilização – em termos logísticos, significa agilizar o atendimento de um pedido através de
todo ou parte do sistema logístico.

Alinhamento – consistência entre planos, processos, ações, informações e decisões para apoiar
as estratégias, objetivos e metas globais da organização. O alinhamento eficaz requer o entendi-
mento das estratégias e metas e a utilização de indicadores e informações complementares para
possibilitar o planejamento, monitoramento, análise e melhoria nos setores de trabalho, nos princi-
pais processos e na organização como um todo.

Alta Administração – corpo dos dirigentes máximos da organização, conforme definição
normativa ou decisão consensual. Geralmente abrange o principal dirigente, o seu substituto ime-
diato e o seu staff.

Análise crítica – verificação profunda e global de um projeto, produto, serviço, processo ou infor-
mação com relação a requisitos, objetivando a identificação de problemas e a proposição de soluções.

Atividade crítica (Critical task) – na técnica PERT, é definida como uma atividade que
não possui folga. Qualquer atraso verificado em uma atividade deste tipo implica em atraso na
conclusão do projeto.

Almoxarifado – Órgão da Administração de Materiais destinado a depósito, guarda e controle
dos diversos materiais que uma organização transporta, usa ou produz, a fim de evitar os desvios,
deterioração e mantê-los de forma que possibilitem pronta utilização/consumo. Local de entrada,
controle e saída dos materiais utilizados por uma organização.

Análise de Suporte Logístico – processo interativo analítico, parte do processo de enge-
nharia de sistemas, realizado com o objetivo de identificar e avaliar o suporte logístico de determi-
nado sistema e auxiliar a: a) gerar considerações de suporte que podem influenciar o projeto; b)
definir necessidades de suporte relacionadas à otimização do projeto e umas às outras; c) aquisi-
ção do suporte necessário; e, d) fornecer o suporte necessário durante a fase de operação do
sistema.
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APS – Advanced planning scheduling, ou Planejamento da Demanda de Suprimentos, progra-
mação, execução avançada e otimização.

Aquaviário – modal de transporte utilizando as vias aquáticas, ou seja, abrangendo o trans-
porte marítimo, fluvial e lacustre.

Armazém – expressão genérica para indicar qualquer área, ou espaço físico, destinada à guar-
da de materiais em geral.

Armazém Geral – armazém operado por terceiro que presta serviços, operações logísticas de
armazenagem e movimentação, a clientes do mercado.

Armazém Privado – armazém operado por uma empresa, ou por empresa terceirizada, única
e exclusivamente para seus próprios produtos.

Armazém Público – vide armazém geral.

Armazenagem – denominação genérica e abrangente que inclui todas as atividades de um
local destinado à guarda temporária e à distribuição de materiais (consolidação, desconsolidação,
triagem etc.) e engloba as denominações relativas a: depósitos, almoxarifados, centros de distri-
buição etc.

Arranjo Físico – vide leiaute (ou layout).

ASLOG – Associação Brasileira de Logística. Entidade que reúne empresas, profissionais, aca-
dêmicos e demais interessados na área de Logística, com atuação no território brasileiro.
(www.aslog.com.br).

Assemble-to-order – processo de fabricação mediante encomenda, conforme especificação
do cliente, após a emissão do pedido. Fabricação mediante ordem. Também se utiliza a expressão
Make-to-order, com o mesmo significado.

Assemble-to-stock – processo de fabricação para estoque, ou fabricação contra previsão de
demanda. É o processo de fabricação e manutenção de produtos em estoque antes da existência
de pedidos de clientes, a partir de previsões de vendas. Também se utiliza a expressão Make-to-
stok, com o mesmo significado.

Associação Internacional de Transporte Aéreo - vide IATA.

Atendimento ao Cliente – é o tratamento dispensado aos clientes da organização antes,
durante e depois do processo de venda.

Atividade (activity) – um elemento de trabalho executado durante o curso do projeto. Uma
atividade usualmente tem um tempo estimado de execução, um custo esperado e uma expectativa
quanto às necessidades de recursos. As atividades podem ser subdivididas em tarefas.

Atividade - parcela de uma atribuição que caracteriza determinada carga de trabalho e respon-
sabilidade de uma função, formada pela integração das operações que podem ser realizadas numa
jornada de trabalho. Expressão utilizada no PERT para identificar a parcela do fluxo total que une
dois eventos constituindo uma fase ou etapa de um processo que consome recursos e tempo. Na
gestão da qualidade, atividade é qualquer ação ou trabalho específico em determinado processo.

Atividade crítica (Critical task) – na técnica PERT, é definida como uma atividade que
não possui folga. Qualquer atraso verificado em uma atividade deste tipo implica em atraso na
conclusão do projeto.

Atividade Fantasma – expressão utilizada no PERT para identificar a atividade artificial,
criada para ajudar na montagem lógica de uma rede, sendo representada no diagrama por uma
linha pontilhada, que configura um grau de interdependência entre os eventos que estão ligados.
Também chamada de Atividade Fictícia, simplesmente indica relações de precedência.
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Auditor – é um especialista em controle administrativo, financeiro, contábil e operacional não
subordinado à estrutura organizacional em que atua; dispõe de autoridade e todas as facilidades
necessárias para, periodicamente, conferir os resultados apresentados pelos órgãos, dirigentes,
executivos e rotinas sob seu controle, avaliando a eficiência dos métodos de trabalho e a eficácia
dos resultados, propondo medidas acauteladoras e acompanhando as possíveis discrepâncias na
implantação de políticas assim como na consecução dos objetivos da organização para a qual
trabalha.

Auto id – expressão utilizada para designar a identificação automática de produtos.

Automação – é a integração de uma ampla variedade de recursos tecnológicos e de engenharia
em processos de produção/operações para o atingimento de objetivos estratégicos das organiza-
ções.

Automação Flexível – utilização de máquinas e equipamentos acionados e programados por
computador que permitem fácil reprogramação para outros produtos, ou linhas.

Automação Rígida – é o oposto da automação flexível; utilização de maquinas e equipamen-
tos acionados e programados por computador em que é difícil modificar para outros produtos,
linhas ou processos.

Avaliação – técnica de aferição de resultados, realizada através da comparação dos resultados
obtidos com parâmetros de desempenho preestabelecidos, aplicando-se critérios próprios com o
objetivo de conhecer dispêndios, características e tendências de determinada situação diante do
maior ou menor ajustamento com o padrão de desempenho dentro de uma escala de valores que
deve refletir a aproximação aos objetivos desejados.

AWB (Airwail Bill) – conhecimento de transporte aéreo.
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Backbone – Espinha Dorsal. Na Internet significa um meio de transferência de dados em alta
velocidade e alta capacidade ao longo de centenas ou milhares de quilômetros.

Backlogging de pedidos – expressão utilizada para designar a prática de guardar pedidos
para posterior faturamento e embarque.

Back to Back – operação de comércio internacional que consiste na aquisição, por empresa de
determinado país, de produto no exterior, sendo que a entrega do bem adquirido é feita em um
terceiro país. O bem adquirido não transita pelo país do comprador, uma vez que o vendedor
embarca diretamente, por conta do comprador, para o local determinado pelo comprador. O com-
prador paga ao vendedor e recebe do destinatário no terceiro país.

Balanceamento de Linha – processos de linhas de produção que podem ser divididos em
atividades elementares, cada qual com um tempo necessário por unidade de produto e uma rela-
ção seqüencial com outras atividades. O balanceamento de linha é a designação dessas ativida-
des para postos de trabalho visando minimizar o número de postos de trabalho e/ou o tempo
ocioso nesses postos. Pode ser definido ainda como uma técnica para determinar o mix de produ-
tos que pode ser inserido em uma linha de montagem proporcionando um fluxo de trabalho con-
sistente que permita trabalhar em um ritmo planejado naquela linha.

Balança de Pagamentos – contabilidade de todas as transações com moedas internacio-
nais e comporta três categorias: Balança Comercial, Balança de Serviços e Balança de Capitais.

Bar code – código de barras, utilizado para identificação automática de itens, em pontos de
venda ou em processos de movimentação. Método de codificação de dados alfanuméricos para
leitura ótica rápida e precisa. São constituídos por uma seqüência de barras e espaços alternados
impressos ou estampados em produtos, etiquetas ou outra forma de fixação, representando infor-
mações codificadas que podem ser reconhecidas por leitores eletrônicos, utilizados para facilitar a
entrada de dados em sistemas de processamento de dados.

Barra – ancoradouro, ou seja, o local próximo aos portos onde os navios ficam ancorados aguar-
dando autorização para atracarem ao cais.

Benchmark – resultado ou prática que é considerado um referencial ou padrão de excelência o
melhor da classe.

Benchmarking (1) – técnica que consiste em acompanhar o que as empresas líderes em seus
respectivos segmentos estão utilizando processos/técnicas/métodos e adaptar o modelo para as
operações da empresa, utilizando-o como referência/padrão a ser copiado. Trata-se de definir
padrões internos de desempenho a partir da observação dos procedimentos adotados pelas em-
presas de classe mundial. É um processo de medição e comparação sistemática dos processos dos
negócios de uma empresa com os líderes naqueles processos em qualquer parte do mundo, para

BB
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obter informações que ajudarão a empresa a implementar ações para melhorar seu desempenho.

Benchmarking(2) – atitude de comparar processos, práticas, funções e resultados com os
líderes reconhecidos para identificar as oportunidades para melhoria do desempenho. Trata-se de
um processo contínuo, que pode incluir a comparação de estratégias, produtos, serviços, opera-
ções, processos e procedimentos. Essa comparação pode ser feita inclusive com líderes de ramos
de atuação diferentes da organização.

Bens – os bens são classificados como complementares ou concorrentes. Os produtos são
concorrentes ou substitutos quando diante do aumento de preço de um, sobe a demanda pelo
outro. Os bens são complementares quando o aumento do preço de um bem determinar a
queda da procura por outro.

BI-TREM – é um semi-reboque conjugado que se constitui em uma combinação de dois semi-
reboques, acoplados entre si através de uma quinta roda na traseira do primeiro semi-reboque.
Esta combinação possui um peso bruto total combinado (PBTC) de 57 T, o que possibilita um
aumento de 27% no PBTC, em comparação com uma combinação tradicional de 03 eixos com
cavalo mecânico 6 x 2 ou 6 x 4.

Brainstorming (1) – procedimento utilizado para auxiliar um grupo a criar o máximo de
idéias no menor tempo possível.

Brainstorming(2) – tempestade cerebral ou tempestade de idéias. Trata-se de uma técnica utiliza-
da em criatividade, quando se reúne um grupo de pessoas para terem idéias sobre um determina-
do assunto, situação, ou problema, sem  censuras, com alguém estimulando a todos e anotando
tudo o que é apresentado para, posteriormente, escolher-se as melhores idéias e, então, colocá-las
em prática.

Break-Bulk – expressão utilizada no transporte marítimo que significa o transporte de carga
geral.

Brokerage Houses – também é uma expressão do transporte marítimo para indicar empresas
especializadas em intermediar o afretamento marítimo.

Broker - Corretor – na acepção mais pura, um broker é uma empresa prestadora de serviços de
vendas, promoção, merchandising, pesquisa de mercado e ações no ponto-de-venda, como de-
gustação e abordagem, sem comprar ou vender nada, trabalhando para um número limitado de
empresas e nunca para mais de uma num mesmo segmento.

BTB ou B2B – Business-to-business ou negócios feitos entre empresas; transações comerciais
realizadas através de redes de computadores, públicas ou privadas, incluindo negócios públicos
ou privados que utilizam a Internet como veículo. Tais transações incluem transferências financei-
ras, intercâmbios on line, leilões, entrega de produtos e serviços, atividades de cadeias de abaste-
cimento e redes integradas de negócios. Compreende a logística de suprimentos, logística de pro-
dução e a logística de distribuição física. Normalmente, implica em entregas de grande volume
(físico e/ou financeiro), em fluxos contínuos, na maioria dos casos, e com rapidez variável, defini-
da no momento da negociação do pedido (normalmente exige agilidade por parte do fornecedor).
Não precisa, necessariamente, acontecer apenas via Internet. Numa ótima da Tecnologia da Infor-
mação, implica na aplicação dos equipamentos de processamento eletrônico de dados e utiliza-
ção de sistemas informatizados para resolver problemas de natureza comercial e/ou administrati-
va entre empresas. É a área responsável pelo desenvolvimento de novos negócios, mercados li-
nhas de produtos/serviços ou canais, parcerias e alianças estratégias de uma empresa.

BTC ou B2C – Business-to-consumer ou comércio eletrônico entre empresas e consumidores
finais, através de sítios (sites) e portais na Internet. Como compreende as compras feitas por
consumidores (clientes finais), para seu uso ou consumo próprio, implica apenas na logística de
distribuição uma vez que envolve a necessidade de entregar no local e no momento solicitados.
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Numa abordagem da TI é a capacidade de realizar transações envolvendo a troca de bens ou
serviços entre duas ou mais partes, utilizando ferramentas eletrônicas e tecnologias emergentes.
Vide E-Commerce.

Bucket – trata-se da unidade principal de medição de tempo nos sistemas de planejamento das
necessidades de materiais. Usualmente, utiliza-se uma semana igual a um bucket.

Budget – orçamento, para indicar que a organização trabalha com sistemas orçamentários uti-
lizados como métodos de planejamento e controle. É o relacionamento e distribuição racional de
recursos financeiros para a implantação de programações previstas e planejadas, considerando a
organização como um todo e objetivando integrar de forma sistêmica as disponibilidades a fim de
constituir uma administração financeira capaz de nortear a execução planejada.

Build to Order – Construir sob ordem. Trata-se de abordagem dos processos Assemble to
order e/ou make to order numa abordagem do comércio eletrônico. Os produtos oferecidos em
sítios (sites) ou Portais de comércio eletrônico passam a ser produzidos seguindo exatamente as
especificações dos clientes. Através da utilização de regras de negócios voltadas para a configura-
ção de produtos. Os sistemas podem guiar o usuário/cliente durante todo o processo de configura-
ção, possibilitando a criação de produtos totalmente personalizados. O mesmo que Mass
Customization.

Burocracia – para Max Weber, a burocracia é a organização administrativa impessoal que se
fundamenta em um “sistema consistente de regras abstratas... e a aplicação dessas regras a situ-
ações particulares”. Segundo Weber, a administração se divide em três categorias: a) a realizada
pelo líder carismático; b) a tradicional, baseada na consolidação dos costumes; e, c) a burocráti-
ca, que se baseia na divisão do trabalho, na especialização, na criação e provimento de cargos
considerando as necessidades da organização e a capacitação dos candidatos, visando estruturar
o mecanismo administrativo de forma despersonificada, objetivando dispor de continuidade e
unidade de ação, subordinação claramente definida, chefias imparciais, buscando diminuição de
custos e mantendo documentação rigorosamente arquivada.

Business Game – vide Jogo de Empresas.

Business Intelligence – conjunto de softwares utilizados nos processos decisórios estratégi-
cos das organizações.
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CABEM – Certificate in Business and Administration for the Executive Manager.Curso de pós-
graduação em negócios e administração da Universidade de Miami – EUA, em parceria com a
Câmara Interamericana de Transportes (CIT)..

Cabotagem (navegação de) – trata-se da navegação em águas territoriais de determinado
país (próxima a sua costa). Navegação doméstica.

Cadeia de Suprimento ou Abastecimento (Supply Chain) – a cadeia de abasteci-
mento (supply chain) é constituída pelo conjunto de organizações que se inter-relacionam, agre-
gando valor na forma de produtos e serviços, desde os fornecedores de matéria-prima até o consu-
midor/usuário final.

CAD (Computer Aid Design) – desenho auxiliado por computador. É a utilização de com-
putador para auxiliar nos projetos de desenhos de produtos.

CAD/CAM – é a utilização de softwares CAD e CAM nos processos industriais.

Cadeia de Valor (Value Chain) – conceito criado por Michael Porter em que se desagrega
uma empresa em atividades estratégicas para se compreender o comportamento dos custos e as
fontes de receitas e os potenciais de diferenciação. Trata-se de identificar as atividades, dentro de
uma empresa, que agregam valor aos produtos e/ou serviços que a empresa vende e que, como
conseqüência, geram recursos podendo ser fontes de diferenciação competitiva. O conceito tam-
bém se aplica ao conjunto de empresas de uma mesma cadeia de abastecimento.

Algumas variáveis serão cada vez mais exigidas pelo mercado. Observe a variável tempo. As
pessoas estão cada vez mais impacientes e não suportam esperar muito tempo pelo seu produto.

Olha só! Você acredita que em muitos lugares do mundo o dinheiro está comprando o tempo?
Como assim? Bem, um exemplo interessante. Você sabe o que é Gold Flash?

Gold Flash é um passe que se vende nos parques de diversão da Europa e Estados
Unidos para não entrar em fila. Sim, aquelas filas de montanha-russa, trenzinhos,...
Custa cerca de US$ 50,00 (cinqüenta dólares americanos). Mas aí vêm conseqüênci-
as: você gostaria de ficar horas numa fila com a sua família e assistir alguns adinhei-
rados furarem a fila?

Montado no Observatório de Paris, o relógio mais preciso do mundo, que levou 6 anos
para ser montado, e é a referência de precisão do tempo. A internet e as empresas de
telefonia se guiam por ele.

CC
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Para que você tenha uma idéia sobre a importância cada vez maior dada a variável
tempo, este relógio em 32 bilhões de ano só atrasa um segundo.

Nos relógios tradicionais que funcionam a césio, um segundo é feito de 9.192.631.770
vibrações, mas cada 52 milhões de ano atrasam um segundo.

Para os logísticos, há sempre que avaliar o custo benefício das ações a serem
implementadas: o que representa para logística um atraso de um segundo a cada 32
bilhões ou 52 milhões de anos?

Mas as pessoas não querem perder tempo. Aquelas que têm dinheiro pagam para não
perdê-lo. Até pouco tempo atrás poderíamos dizer: mercadorias podem esperar na
fila, mas hoje também não, e exigem cada vez mais uma logística sensata, rápida,
efetiva, eficiente e eficaz dentro de uma cadeia de valor.

Calado – expressão de transporte marítimo que significa a profundidade dos canais dos portos e
a capacidade dos navios para atracagem ao cais.

Fonte: PACHECO, Ivan Sérgio. Transporte de Combustíveis pelo Rio Amazonas e Solimões. 2º Seminário
Internacional sobre Hidrovias. Brasil / Estados Unidos, BR Petrobrás Distribuidora, Brasília, 2007.
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Fonte: PACHECO, Ivan Sérgio. Transporte de Combustíveis pelo Rio Amazonas e Solimões. 2º Seminário
Internacional sobre Hidrovias. Brasil / Estados Unidos, BR Petrobrás Distribuidora, Brasília, 2007.

Fonte: PACHECO, Ivan Sérgio. Transporte de Combustíveis pelo Rio Amazonas e Solimões. 2º Seminário
Internacional sobre Hidrovias. Brasil / Estados Unidos, BR Petrobrás Distribuidora, Brasília, 2007.



Marcelo Augusto de Felippes

27

CAM (Computer Aid Manufacturing) – trata-se da utilização de computadores para o
planejamento e a programação de equipamentos de produção, na fabricação de itens manufatu-
rados.

Câmbio Fixo – é usado nas operações de importação e exportação, empréstimos, investimentos
e na remuneração destes últimos (dólar comercial).

Câmbio Flutuante – é aplicado, por exemplo, sobre compras feitas com cartões de créditos
no exterior (dólar flutuante).

Caminho crítico (critical path) – numa rede de atividades, é o caminho de duração mais
longa, isto é, a seqüência de atividades que determina o tempo de execução de todo o projeto,
desde seu início até a sua conclusão, sem folgas.

Canais – em produção, canal é o número de filas de espera num sistema de serviço.

Canal de Distribuição – caminho percorrido pelos produtos/serviços de uma empresa até
chegarem aos seus clientes/usuários finais, ou o roteiro pelo qual uma empresa distribui seus
produtos/serviços. Pode ser definido, ainda, como todos os indivíduos ou organizações envolvidos
no processo de movimentação de produtos/serviços desde o fabricante até o consumidor/usuário
final.

Canal Logístico – Logistics Channel ou a rede de intermediários (indivíduos ou organizações)
envolvidos na transferência, armazenagem, movimentação e comunicações ao longo do canal de
distribuição, exercendo as funções necessárias para um fluxo eficiente de produtos/serviços.

Capacidade – quantidade de materiais (matérias-primas e demais insumos) que um sistema
produtivo consegue processar (transformar em produtos acabados) em determinado período de
tempo.

Capacidade de Armazenagem – quantidade de materiais (matérias-primas, insumos, pro-
dutos acabados, embalagens etc.) que um armazém consegue abrigar em determinado espaço
físico disponível.

Capacidade de Produção – é a taxa de produção máxima de uma organização. Também
chamada de capacidade efetiva.

Capacidade de Processo – é a capacidade do processo produtivo para fabricar produtos
dentro das expectativas dos clientes.

Capacidade Efetiva – também denominada capacidade real, é a capacidade que uma insta-
lação industrial efetivamente consegue obter dos equipamentos produtivos no trabalho normal.

Capacidade Instalada – é a soma da capacidade nominal de todos os equipamentos produ-
tivos.

Capacidade Nominal – a capacidade que se consegue quando os equipamentos trabalham a
plena carga e sem interrupção ou com eficiência 100%. Trata-se da capacidade informada pelos
fabricantes dos equipamentos.

Capacidade Ociosa – é a diferença entre a capacidade efetiva e a capacidade nominal. Por
exemplo, se uma indústria possui capacidade nominal para produzir 100 unidades de produto
diariamente e somente produz 70 unidades, diz-se que a mesma está operando com uma ociosi-
dade de 30% ou que possui capacidade ociosa de 30%.

Carga a granel – designação dada para qualquer tipo de carga homogênea não embalada.

Carga Conteinerizada – carga geral unitizada (acondicionada) em contêineres intermodais
ou multimodais.
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Carga fracionada – carga geral solta, não unitizada (acondicionada).

Carga paletizada – carga geral unitizada (acondicionada) em paletes.

Carga Unitizada – vide unitização.

Cargo Broker – Corretor de carga. Intermediário que faz a ligação do armador/agente maríti-
mo com o embarcador, para reserva do espaço para carga. Atualmente, a expressão já está sendo
utilizada também para os demais modais de transporte.

Cartel – é o acordo entre empresas visando a fixação de preços e, eventualmente, fatias de
mercado, anulando a evolução dos preços pela lei da oferta e procura. Nunca confunda a palavra
Cartel com Quartel.

CD - Centro de Distribuição. É um armazém que tem por objetivo realizar a gestão de estoques de
mercadorias na distribuição física. Trata-se de armazém de produtos acabados, prontos para
serem encaminhados a pontos de vendas de uma empresa ou diretamente a seus clientes finais. As
atividades desenvolvidas nos CD’s englobam a recepção, expedição, manuseio e armazenamento
de mercadorias, administração de informações, emissão de notas fiscais, conhecimentos de trans-
porte e outros documentos. Além disso, em alguns casos, envolvem a agregação de valor intrínseco
(físico) como embalagem, rotulagem e preparação de kits comerciais (compre dois e leve três, por
exemplo).

CELTEM (Certificate in Logistics and transportation for the Executive Manager)
– Curso de pós-graduação em logística e transporte da Universidade de Miami – EUA, em parce-
ria com a Câmara Interamericana de Transportes (CIT).

CEP – Controle Estatístico do Processo. Técnica utilizada nos processos de controle da qualidade
em que se faz o controle da qualidade através de análises estatísticas.

Ciclo de Estoque – compreende o período desde a necessidade de um material, sua aquisi-
ção, recebimento e utilização.

Ciclo PDCA – vide PDCA.

CIF (Cost, Insurance and Freigth) – expressão do transporte internacional (INCOTERM)
que significa Custo, Seguro e Frete, para indicar que o material/produto cotado já está com tudo
embutido no seu preço final, ou seja, é posto no destino. É a operação em que o vendedor se
incumbe de fornecer o seguro contra o risco de perdas e danos dos produtos no decorrer do
transporte. É o vendedor que firma contrato com a seguradora e paga o prêmio do seguro.

CIM (Computer Integrated Manufacturig) – Manufatura Integrada com Computadores.
Trata-se de um sistema de computador que integra as diversas atividades automatizadas pelo
controle das máquinas e fluxos de recursos pela fábrica.

CISMEM (Certificate in Competitiveness and Innovation for the Executive
Manager) – Curso de pós-graduação gestão estratégica da competitividade e inovação da Uni-
versidade de Miami – EUA, em parceria com a Câmara Interamericana de Transportes (CIT).

CIT, Câmara Interamericana de Transportes – entidade que reúne associados que
atuam nos transportes da América Latina (www.citamericas.org).

CKD (Completely Knocked Down (completamente desmontado) – sigla utiliza-
da quando um produto acabado é transportado desmontado para ser montado no destino final.
Este conceito foi criado na indústria automobilística como forma de atender requisitos de nacio-
nalização nos países destinatários dos veículos além de baratear os custos de transporte, seguros
etc. Atualmente, outras indústrias utilizam o conceito CKD em suas operações (eletrodomésticos,
eletroeletrônicos etc.).
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Classificação ABC – no final do século XIX, o economista italiano Vilfredo Pareto constatou
que a maioria da riqueza dos países é controlada por uma minoria de pessoas. Posteriormente,
verificou-se que esse mesmo princípio aplicava-se a uma série de outros aspectos da atividade
empresarial e passou a ser conhecido como Curva de Pareto, Curva 80-20 ou Curva ABC. Trata-
se de classificação estatística de materiais, baseada no Princípio de Pareto, em que se considera a
importância dos materiais, baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor. Também pode ser
utilizada para classificar clientes em relação aos seus volumes de compras ou em relação à
lucratividade proporcionada; classificação de produtos da empresa pela lucratividade proporcio-
nada, etc.

Cliente – é qualquer setor, pessoa ou organização que recebe, é usuário ou se beneficia dos
resultados (produtos/serviços) de um processo.

Clientes – são as pessoas físicas e/ou jurídicas (públicas ou privadas), que demandam ou utili-
zam diretamente serviços/produtos fornecidos por organizações públicas. São denominados tam-
bém usuários.

CLM (Council of Logistics Management ou Conselho de Administração da
Logística) – trata-se do órgão máximo da Logística, em termos mundiais. www.clm1.org.

Cluster ou Condomínio Industrial – é a configuração onde um determinado número de
fornecedores selecionados pelas montadoras instalam-se no interior de suas plantas, nas
adjacências, e passam a fornecer-lhes componentes ou subconjuntos completos

Co-Carregar – ato de combinar cargas, compartilhadas, para atingir o menor custo de frete
possível. Normalmente é o processo de recebimento, por um transportador, de cargas de outro
transportador para transporte, com o objetivo de obter o menor custo de frete possível.

Co-Customership – conceito utilizado para a medição do desempenho do valor real de pro-
dutos/serviços do fornecedor para o cliente, a partir de índices de desempenho estabelecidos pelo
próprio cliente.

Código de Barras – vide Bar code.

Código EAN (European Article Numbering) – código de barras utilizado na Europa,
elaborado pela European Article Number Association em Bruxelas, para identificar produtos nos
canais de distribuição (supermercados e similares).

Código de Unidade de Distribuição (Distribution Unit Number – DUN) – trata-
se do código de barras em que se acrescenta um dígito que trata da variante logística utilizada nos
processos de distribuição física.

Co-Fabricação (Comakership)  – ou o processo de fabricação de produtos em que o forne-
cedor é envolvido desde a etapa de planejamento e design do produto; o fornecedor participa no
desenvolvimento do projeto do produto, na análise e melhorias do processo produtivo de seus
clientes, garante qualidade, abre planilhas de formação de custos e preços e, como contrapartida,
recebe contratos de fornecimento de longo prazo (normalmente durante todo o ciclo de vida do
produto que ajudou a desenvolver). Trata-se de um relacionamento de longo prazo com base em
confiança mútua, visando otimizar os processos produtivos e logísticos de todas os membros do
canal de abastecimento.

Código Uniforme de Produto (Uniform Product Code – UPC) – é o sistema pa-
drão norte-americano para aplicação de números únicos por artigo (item) e código de barra em
produtos.

Coletor – leitora ótica (scanner) de códigos de barras utilizada para o reconhecimento de volu-
mes (coleta de dados) em centros de distribuição. Utilizado em conjunto com sistemas de Rádio
Freqüência e de Administração de Armazéns se constitui numa das principais ferramentas para
operações de alta velocidade nos centros de distribuição.



Gestão Administrativa, Logística, Transporte e Competitividade – Volume VII

30

Comakership – vide co-fabricação

Combustível alternativo – combustíveis não tradicionais

O mercado de carros biocombustíveis, vem ultrapassando a barreira de 50% do total
comercializado ao longo do ano. Essa inovação foi reconhecida pela Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP) através de seu Prêmio 2005.

O motor biocombustível já é uma realidade automobilística que está sendo incorporada
pela aviação, através do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), o qual escolheu a aerona-
ve Neiva Regente Lycoming 0-360, da Força Aérea Brasileira (FAB) para ser testada.

Já é de conhecimento público o Flex múltiplo, também conhecido como o tetrafuel, ou
seja, que são motores que utilizam 4 tipos de combustível: álcool, gasolina brasileira
(que contém 20% de álcool), gasolina pura e gás natural (GNV). O condutor não
necessita acionar chaves ou botões, pois o motos passa a funcionar automaticamente
com o combustível que estiver disponível no tanque. A possibilidade de utilizar gasoli-
na pura, padrão na maioria dos países vizinhos, facilita o emprego de veículos em
qualquer parte da América do Sul. Outra conseqüência positiva, é a possibilidade de
exportação que aumenta significativamente.

Segue, abaixo, alguns exemplos de combustível alternativo que estão sendo experi-
mentados na indústria nacional que podem servir de base de desenvolvimento de
pesquisas tecnológicas no Exército Brasileiro.

– Éter Metílico

DME (éter dimetilíco) é um dos mais promissores combustíveis alternativos que po-
derão vir a substituir o diesel. A Volvo desenvolveu um motor pesado a DME, o qual
foi colocado em 1999 em um ônibus de teste. Análises indicam que as emissões de
NO são reduzidas em 60%, enquanto hidrocarbonetos, monóxido de carbono e
particulados caem em 90% se comparados aos limites de emissão Euro2. Portanto,
o motor a DME atende confortavelmente aos limites mais restritos impostos pelas
legislações Euro3 e Euro4, uma vez que o DME pode ser produzido a partir de ma-
térias primas renováveis.

– Veículos a gás

O gás natural apresenta varias vantagens em um ambiente urbano. O ruído do motor
é menor e as emissões de particulados, NO, N02 e CO são 60-90% menores que os
limites da Euro2. O motor a gás desenvolve uma potência um pouco menor que o
motor convencional a diesel, mas este ponto negativo é contrabalançado pelas vanta-
gens ambientais desse combustível.

Para os distribuidores locais de bens de consumo em grandes cidades, o caminhão a
gás oferece a possibilidade de contribuírem para a qualidade do ambiente urbano e assim
aprimorarem suas imagens ambientais. Muitas cidades no mundo já oferecem concessões
e incentivos em taxas e impostos visando a promover o uso de veículos a gás.

Mais de 300 ônibus a gás produzidos pela Volvo estão em serviço em vários paises.
Mais dez ônibus movidos a biogás estão em operação na Suécia. E estes modelos
apresentam emissões consideravelmente menores.

Os principais fatores limitantes no desenvolvimento de ônibus a gás até o momento,
são os custos mais altos do produto e a falta de uma infra-estrutura desenvolvida de
abastecimento. Outra agravante está na variabilidade, em função da origem, da qua-
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lidade tanto do gás natural como do biogás.

Nas etapas iniciais de desenvolvimento, a tolerância dos motores para a variação de
qualidade de combustível era de aproximadamente 2%. No entanto, controles
computadorizados de combustão atualmente em desenvolvimento, permitirão que o
próprio motor se adapte a estas variações. Com isto, a necessidade de uma qualidade
constante de combustível será superada.

– Viaturas Híbridas gás-elétrica

Dois ônibus híbridos foram colocados, em 1999, em teste junto à empresa de trans-
porte urbano Swebus de Gotemburgo. A tecnologia é baseada no ECB (ônibus de
conceito ambiental) construído em 1995. O trem-de-força é um híbrido em série com
uma turbina a gás associada a um motor elétrico.

Os eixos são movimentados pelo motor elétrico, enquanto qualquer excesso de potên-
cia da turbina não transferido para os eixos pelo motor elétrico é armazenado em uma
bateria. Portanto, o ônibus pode deslocar-se por curtas distâncias movido por uma
bateria elétrica e isento de emissões. Nas conduções normais a turbina a gás funciona
de forma continua.

Esta é movida a etanol contendo 15% de gasolina embora, na essência, possa rodar a
base de qualquer combustível liquido ou gasoso. Uma vez que a turbina trabalha em
velocidades ideais, a combustão é completa e o consumo de energia é reduzido.

O mesmo conceito, porém com um motor a diesel e não com uma turbina a gás, foi
utilizado no ônibus híbrido Eletra apresentado em 1999 em São Paulo pela Volvo do
Brasil.

– Células-combustível

O metanol é convertido em hidrogênio para suprir as células e as emissões consistem
quase na totalidade por vapor d’água. Atualmente, há testes sendo realizados em Nova
Jersey, EUA.

Das várias soluções disponíveis para Air Independent Propulsion (AIP) em submari-
nos, a mais popular é a célula-combustível, sendo já utilizada em mais de 20 subma-
rinos em 5 países do mundo.

Embora de geração finita, diferentemente da nuclear, a AIP é mais eficiente que o uso
de baterias.

Atualmente, a célula-combustível é muito indicada para meios auxiliares ou alternati-
vos de propulsão. São capazes de recarregar as baterias ou acionar um motor elétrico
sem que seja necessário o concurso de motores diesel.

Competência – mobilização de conhecimentos (saber), habilidades (fazer) e atitudes (querer)
necessários ao desempenho de atividades ou funções, segundo padrões de qualidade e produtivi-
dade requeridos pela natureza do trabalho.

Competição – disputa que as empresas travam entre si por consumidores, fazendo uso de
vantagens competitivas e/ou de mercados por meio de diferenciais mercadológicos.

Competitividade, exemplo de fatores de – são exemplos de fatores de competitividade
que podem gerar ou influenciar positiva ou negativamente a vantagem competitiva: remuneração
de mão-de-obra; eficiência de mão-de-obra; materiais/recursos materiais; fornecedores eficientes;
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tecnologia de processo; e escala de produção.

Conhecimento de Transporte – documento emitido por transportador, que confirma o
recebimento das mercadorias a serem transportadas e constitui um contrato de transporte entre o
embarcador e o transportador, para os diversos modais de transporte. É o documento que repre-
senta o transporte de um bem de um ponto a outro. É enviado pelo embarcador ao recebedor para
sua retirada no destino, com o transportador. No caso do comércio internacional, um importador
somente pode fazer o desembaraço aduaneiro de seus bens se estiver de posse do conhecimento
de transporte original respectivo. Ver tipos de conhecimento na descrição dos diferentes tipos de
Transporte (diferentes modais).

Consignatário – parte que recebe uma carga, conforme mencionado no conhecimento de trans-
porte. Também chamado de destinatário.

Consolidação (em operações de transporte) – operação logística que implica em agru-
par várias remessas pequenas de produtos em uma remessa maior, com o objetivo de facilitar
manuseio e reduzir custos de movimentação e transporte.

Consolidação de Frete – agrupamento de expedições visando obter reduções de custos ou
utilização aperfeiçoada de determinado modal de transporte. A consolidação pode acontecer a
partir do agrupamento por áreas geográficas do mercado, conforme as entregas de programação
ou utilizando-se serviços de terceiros, como armazéns públicos e agentes de transportes de frete.
Trata-se do embarque de cargas de pequeno porte em conjunto com outras cargas, com o objetivo
de evitar desperdício financeiro através do encarecimento do frete, onerando, assim, o preço final
do bem.

Container ou Contêiner – Contenedor. Equipamento de transporte, de diferentes tipos, com
dimensões padronizadas próprio para unitização de carga geral, granéis sólidos e líquidos.

Conteinerizar – termo utilizado para expressar a unitização de cargas em contêineres. Trata-
se de um método de expedição em que os produtos são colocados em contêineres e, depois do
carregamento inicial, os produtos não tornam a ser movimentados na expedição, até o momento
da descarga no destino.

Contenedores Padrão – Standard Containers ou contenedores especificamente dimensionados,
utilizados para armazenagem e movimentação de componentes. Esses contenedores têm por obje-
tivo proteger os componentes de danos ou avarias e, além disso, simplificar o processo de conta-
gem de componentes.

Controlador Lógico Programável  (Programmable Logic Controller  – PLC) –
trata-se de dispositivo eletrônico programado para testar o estado dos dados de entrada em pro-
cessos e determinar linhas de setup de acordo com o estado de entrada fornecendo, assim, instru-
ções de controle ou alternativas para outros testes. Os controladores programáveis fornecem ás
operações industriais de “chão de fábrica” capacidade de monitorar e controlar quase que instan-
taneamente centenas de parâmetros como temperatura e pressão, por exemplo.

Controle – métodos utilizados para verificar se os padrões de trabalho das práticas de gestão
estão sendo cumpridos, estabelecendo prioridades, planejando e implementando, quando neces-
sário, ações de correção e/ou de prevenção.

Controle (controling processes) – é o processo de medir e acompanhar o progresso e
tomar as devidas ações corretivas quando necessário, visando assegurar que o projeto alcance
seus objetivos.

Cost Drivers (Direcionadores de custos). são os elementos utilizados na metodologia
ABC para direcionar os rateios dos custos.

CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) – ou Planeja-
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mento Colaborativo. É uma estratégia de planejamento combinado entre parceiros, onde ambos
trabalham com uma previsão em comum, bem como condições acordadas para a comunicação e
reposição de estoques.

CRM (Customer Relationship Management) – ou administração do relacionamento
com consumidores. Trata-se de um software utilizado no gerenciamento das relações das empre-
sas com os consumidores no processo de Marketing individualizado, que trata cada cliente como
se fosse único. Os sistemas de comércio eletrônico (B2B, B2C etc) passam a incorporar regras de
negócios voltadas para a determinação do perfil dos clientes e oferecimento de promoções e pro-
dutos complementares (vendas adicionais). Através das técnicas do “marketing um-a-um” pode-
se personalizar totalmente as sessões de consulta de clientes a sites de comércio eletrônico,
maximizando as possibilidades de vendas e oferecendo um tratamento totalmente personalizado.

CRP (Capacity Requirements Planning) – trata-se de um Software que calcula as neces-
sidades de capacidade produtiva com base no tempo e por tipo para possibilitar a execução do
programa de produção.

Cross Docking – é uma operação logística de rápida movimentação de produtos acabados
para expedição entre fornecedores e clientes. Utilizado também pelos operadores de transportes
de carga, para garantir ganhos de tempo nos processo logísticos. Trata-se de sistema de distribui-
ção em que os produtos recebidos em um depósito ou Centro de Distribuição (CD) não são arma-
zenados, mas sim preparados para serem enviados aos pontos-de-venda de destino, com outro
caminhão. Essa operação necessita de grande exatidão quanto aos tempos de entrada e saída dos
produtos e permite aumentar o giro do estoques. Pode englobar atividades de recebimento,
desconsolidação, separação, roteirização e despacho de produtos e, em alguns casos, atividades
que agregam valor físico como etiquetagem e re-embalagem.

A globalização da economia e explosão das possibilidades oferecidas pela revolução
tecnológica criaram um ambiente de negócios em que reduzir custos tornou-se impe-
rativo para a competitividade de uma empresa.

Reduzir custos virou estratégia competitiva. Clientes exigem que os seus fornecedores
entreguem produtos pontualmente, para que possam manter menos unidades em es-
toques. Também exigem que as entregas sejam feitas sem erros porque não existe
estoque para encobrir falhas.

Como é desgastante para uma empresa não atender seu cliente por falta de estoques?

Mas para que os estoques permaneçam baixos, é preciso fazer freqüentes entregas de
pequenas quantidades, ao invés de entregas mais espaçadas de maiores quantidades.
Do ponto de vista técnico, a questão é a seguinte: como fazer entregas freqüentes, sem
erros e a custos baixos?

Uma possibilidade é a utilização da técnica chamada: o cross-docking.

Empresas como o Wal-Mart, K-Mart, etc, reabastecem diariamente suas lojas por meio
do cross-docking. Ao invés de entregar diretamente nas lojas, fornecedores entregam
produtos para uma transportadora contratada. Cada fornecedor prepara o seu cami-
nhão com cargas separadas para cada uma das lojas e que foram preparadas de
acordo com a venda recente em cada loja.

Assim, a carga preparada para cada loja repõe os produtos vendidos. Todos os cami-
nhões de fornecedores devem chegar às instalações da transportadora simultanea-
mente.

Com a chegada dos caminhões, a transportadora redistribui a carga e carrega os
caminhões de entrega; um por loja e com as cargas de todos os fornecedores para
aquela loja.
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O processo de descarga e carga é eficiente porque é seqüencial e sem intervalos; isto
é: a carga não pára no armazém, ou seja, vai de caminhão para caminhão. Caminhão
do fornecedor para o caminhão da transportadora. Não utilizada armazém para esto-
car.

A área reservada para a redistribuição geralmente tem forma retangular e é bem estrei-
ta, para obrigar o operador a carregar o caminhão de entrega imediatamente após
descarregar o caminhão de recebimento.

O cross-docking é uma forma de distribuição de produtos bem diferente da tradicio-
nal.

CTI (Computer Telephony Integrated) – ou sistema integrado de telefonia e computa-
ção, em que se integram os sistemas de telefonia com os sistemas de computação da empresa.

Curva ABC – vide Classificação ABC

Curva de Pareto – vide Classificação ABC

Custo Logístico – usualmente, define-se como a somatória dos custos de Transportes, com os
custos de Armazenagem e com os custos de Manutenção de Estoques.

Customer Care – Cuidar do Consumidor. Trata-se de “cuidar” bem do cliente/consumidor,
antecipando-se às suas necessidades. Este também é um dos desafios que se impõem aos siste-
mas de comércio eletrônico. São regras de negócios que automatizam a condução do relaciona-
mento com o cliente através da emissão inteligente de comunicações com os mesmos.

Customizar – vide personalizar.

Customização em Massa (Mass Customization) – é a capacidade de produzir em
massa produtos personalizados a um custo baixo.

CVCs (Combinações de Veículos de Carga) – são composições utilizadas para veícu-
los de transporte rodoviário, regulamentadas pela Portaria nº 68 – de setembro de 1998 – do
CONTRAN, chamadas de Bi-trens, rodotrens ou tritrens.



Marcelo Augusto de Felippes

35

DD

Fonte: PACHECO, Ivan Sérgio. Transporte de Combustíveis pelo Rio Amazonas e Solimões. 2º Seminário
Internacional sobre Hidrovias. Brasil / Estados Unidos, BR Petrobrás Distribuidora, Brasília, 2007.

Data Warehouse (DW) – Armazenamento de Dados. Trata-se de softwares destinados a
armazenar dados a serem utilizados por Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD)

DEC (Delivered ex QUAY) – ou Entrega no Cais. Termo do transporte marítimo em que o
vendedor entrega a mercadoria/produto no cais do porto de destino.

Demand Chain Management – Administração da Cadeia de Demanda.

Demanda Elástica – são aqueles que não se consideram indispensáveis ou que podem ser
substituídos por similares.

Demanda Inelástica – são aqueles de primeira necessidade, indispensáveis, dos quais os
consumidores não abrem mão, mesmo diante do aumento do preço ou do barateamento de outros
produtos.

Demurrage ou Sobreestadia – multa determinada em contrato, a ser paga pelo contratan-
te de um navio quando este demora mais do que o acordado nos portos de embarque ou de
descarga. Valor aplicado quando o importador descumpre os prazos acordados para a utilização
de um contêiner, ou seja, quando o contêiner é utilizado por um tempo além do concedido pelo
free-time.

Densidade Circulatória – relação entre os quilômetros de estrada transitáveis para um total
de território (Km2).
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Desdobramento – ato de desenvolver, de estender, de abrir, de aprofundar ou de fracionar
uma prática de gestão, uma estratégia, um plano de ação, uma diretriz estratégica ou um enfoque.

Desempenho – resultados obtidos dos principais indicadores de processos e de produtos que
permitem avaliá-los e compará-los em relação às metas, aos padrões, aos referenciais pertinentes
e a outros processos e produtos. Mais comumente, os resultados expressam satisfação, insatisfa-
ção, eficiência e eficácia e podem ser apresentados em termos financeiros ou não.

Desempenho global – desempenho da organização como um todo, explicitado por meio de
resultados que refletem as necessidades de todas as partes interessadas. Está relacionado com os
resultados planejados pela estratégia da organização.

Despacho Aduaneiro – é o procedimento fiscal pelo qual se processa o Desembaraço Adua-
neiro das mercadorias, mediante o qual se verifica a exatidão dos dados declarados pelo Importa-
dor em relação a mercadoria importada. Também é o procedimento fiscal do desembaraço adua-
neiro de mercadoria destinada ao exterior. O Desembaraço Aduaneiro é processado através do
SISCOMEX – Sistema Integrado de Comércio Exterior.

Despatch ou Presteza – prêmio determinado em contrato, a que faz jus o contratante de um
navio, quando este permanece atracado menos tempo do que o acordado, nos portos de embar-
que ou de descarga.

Desconsolidação – operação inversa à consolidação, que implica em desagrupar remessas
únicas para re-despacho.

Direct Store Deliver – método de entrega de produtos dos fabricantes diretamente nas lojas,
sem passar pelo distribuidor/atacadista ou Centro de Distribuição do varejo. Seria aquilo que, em
marketing, se considera como um Canal de Distribuição de nível zero (sem intermediários).

Dirigível – meio de transporte mais leve que o ar.

O dirigível, por ter a capacidade de navegar  de dia e de noite, seja  por  vôo visual
(VFR), seja por instrumento (IFR), permite uma autonomia em grande escala, ofere-
cendo um excepcional conforto  aos usuários, pois  está livre de ruídos, tem baixíssima
vibração e boa visibilidade.

Sofre baixa interferência eletromagnética, fruto da sua estrutura ser de material com-
posto (composite).

Oferece possibilidades de cumprir missões de busca e salvamento, vigilância aérea,
patrulha, hospital aeromóvil, plataforma de telecomunicações, pesquisas, extrativismo
responsável, apoio em calamidade pública, transporte de pessoal  e material.

Um dirigível é, por definição, um veículo que se desloca no ar, sustentado por um gás
mais leve  do que aquele e equipado com motores de propulsão e mecanismos de
controle. 0 gás  de sustentação é, usualmente, o hélio, mas pode ser, também, o hidro-
gênio, o ar aquecido (normalmente usado em balões) e mesmo o vapor de água.

Os dois principais tipos de dirigíveis são o não rígido  (ou flexível) e o rígido. O não
rígido (“blimp”) colapsa quando o gás é removido. A nacele é suportada por cabos
presos no topo do envelope que tem a forma aproximada de um charuto. O “Goodyear”
é um exemplo famoso de dirigível não rígido.

O dirigível do tipo rígido, semelhante ao Zeppelin, foi construído na Alemanha no
início deste século, conforme  invento do General Aeronauta Von Zappelin. O sucesso
deste tipo de veículo como meio de transporte  e sua reconhecida segurança  termina-
ram com o célebre acidente  que destruiu pelo fogo o Hindenburg, em Lakehurst, New
Jersey (EUA), em 6 de maio de 1937. Até a presente data, não se conseguiu apurar as
verdadeiras causas do acidente, apesar de inúmeras tentativas.
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Distribuição Física – segmento da logística empresarial relativo ao conjunto das operações
associadas ao fluxo físico de materiais desde o local de sua produção até o local de consumo/
utilização final e do fluxo de informações relacionado. Também chamado de outbound logistics,
ou logística externa, tem o objetivo de garantir que os materiais cheguem ao destino em condições
de consumo/utilização, no tempo certo e com custos competitivos. De forma simplificada, é o
processo de fazer com que os produtos/serviços de uma organização cheguem ao cliente/usuário
final de forma eficaz e lucrativa.

Talvez você já tenha ouvido muito falar em distribuição física, Contudo, tecnicamente,
a distribuição física contempla ações que não são muito conhecidas por muitos pro-
fissionais. Podemos defini-la como o ramo da logística empresarial que trata da movi-
mentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da empresa.

Normalmente, caracteriza-se por ser  a atividade mais importante em termos de custo
para a maioria das organizações, pois absorve aproximadamente dois terços dos cus-
tos logísticos.

A distribuição física preocupa-se principalmente com bens acabados ou semi-acaba-
dos, ou seja, com produtos que a organização entrega para vender e não planeja
executar processamento futuros.

Do final da produção até o momento do recebimento do produto pelo comprador, as
mercadorias são responsabilidade da logística, que deve armazená-las  no depósito
da fábrica e transportá-las até os postos de vendas ou diretamente ao cliente final.

Segue, abaixo, duas categorias de distribuição física:

– usuários finais – são aqueles que usam o produto tanto para satisfazer suas neces-
sidades como aqueles que criam novos produtos, que é o caso dos consumidores
industriais. Os consumidores finais também podem ser companhias que, por sua vez,
vendem os seu produtos a seus clientes.

– intermediários – não consomem o produto, mas que oferecem para a revenda, em
geral para outros intermediários ou consumidores finais.

A diferença básica entre estas categorias de compradores está no volume e no perfil
da compra.

Consumidores finais comumente adquirem pequenas quantidades e são em grande nú-
mero, com  compras mais freqüentes do que aquelas realizadas pelos intermediários.

Usuários finais do tipo firma de manufatura geralmente compram em grande quanti-
dade. Não raro empresas têm uma mistura destes dois tipos de clientes.

Sistemas de distribuição física devem ser flexíveis para atender às necessidades dos
clientes de maneira ótima.

Há três formas básicas de distribuição física estratégica:

– entrega direta a partir de estoques de fábrica – quando clientes adquirem
bens em quantidade suficiente para lotar um veículo, as entregas podem ser feitas
diretamente a partir de vendedores, dos estoques de fábrica ou da linha de produção

– entrega direta a partir de vendedores ou da linha de produção – Uma vez
que os fretes são menores quando cargas completas de veículos vão até a última loca-
lização do cliente, este método de entrega incorre no menor custo total do transporte.

– entrega feita utilizando um sistema de depósitos – quando os clientes não
desejam comprar em quantidade suficiente grande para gerar entregas com carga
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completa se emprega uma estratégia alternativa - suprir através de um sistema de
depósitos. Isto é motivado pela redução dos custos de distribuição e pela melhoria dos
serviços prestados.

A administração da distribuição física é desenvolvida em três níveis:
– estratégico;
– tático; e
– operacional.

Estratégico – caracteriza-se por decidir qual deve ser a configuração global do siste-
ma de distribuição, ou seja, a localização dos armazéns, a seleção dos modais de
transporte e o projeto do sistema de processamento de pedidos.

Tático –planejamento de curto prazo. Quando uma firma investe em alguma parte de
seu sistema de distribuição, deve utilizar seus equipamentos e facilidades de maneira
eficiente. Por exemplo, se os equipamentos de transporte podem movimentar-se sem-
pre completamente carregados, se a área dos armazéns pode ficar totalmente ocupa-
da e se o equipamento de transmissão de pedidos nunca está ocioso, o custo de pos-
suí-los seria mínimo. Dessa forma, com planejamento cuidadoso dos fluxos de distri-
buição efetuado rotineiramente, seus responsáveis tentam atingir a maior utilização
possível.

Operacional – refere-se às tarefas que deve garantir que os produtos fluam através
do canal de distribuição até o último cliente. Isto inclui atividades como recolher pro-
dutos dos estoques armazenados, carregar caminhões para entrega, embalçar produ-
tos para carregamento, manter registros dos níveis de inventário, preparar pedidos
para ressuprimento de estoques, etc.

Em suma, o Estratégico – como deve ser nosso sistema de distribuição? Tático –
como o sistema de distribuição pode ser utilizado da melhor maneira possível?
Operacional – vamos fazer as mercadorias sair! Este pode ser um modo de classificar
a administração da distribuição (Fonte: CONTRAN – CONSELHO NACIONAL DE
TRÂNSITO).

Além da função tradicional de armazenagem, os depósitos oferecem funções
operacionais diversificadas.

O depósito de consolidação consiste em juntar pedidos de baixos volumes feitos a
vários fornecedores e acumulá-los para conseguir uma entrega consolidada a um cli-
ente.

Desconsolidação de carga, ou break bulk, ocorre quando grandes volumes são trans-
feridos do fornecedor a um depósito e, a partir daí, volumes menores e fracionados
são entregues aos clientes. A função complementar exercida por esse tipo de depósito,
denominada cross-docking, corresponde a um desembarque e imediato embarque em
outro veículo de carga. O produto não chega a ser propriamente armazenado, ficando
retido somente o tempo necessário para seu redirecionamento mediante troca de veí-
culos.

Um centro de distribuição (CD) reúne a função armazenagem e as diversas fun-
ções básicas apresentadas acima. O CD recebe cargas consolidadas de vários forne-
cedores, agrupa os produtos e os redespacha para clientes nas proximidades ou, even-
tualmente, armazena o produto até sua futura requisição pelo cliente.

As vantagens do uso dos CDs são significativas. Para o fornecedor de produtos e
serviços, o ganho relaciona-se com a qualidade do atendimento ao cliente, agora
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servido mais rapidamente a partir de pontos mais próximos. Para as grandes redes de
varejo, os ganhos são variados.

O sistema libera espaços nobres na ponta da cadeia, na medida em que os pontos
finais de venda reduzem seus espaços de armazenagem. Ao transferir atividades de
recepção e controle das lojas para um posto especializado, há uma redução dramáti-
ca dos espaços exigidos para estacionamento de caminhões, movimentação de carga
e administração dos procedimentos de recepção de mercadorias e pagamento, libe-
rando espaços de elevado custo justamente nos pontos finais de venda.

A sistemática do processo consiste em receber e armazenar volumes agregados rece-
bidos dos fornecedores e abastecer as lojas com caminhões menores, quando neces-
sário, nas exatas quantidades demandadas, com produtos conferidos e liberados.

Muitos CD são infláveis e alugados. Essa é uma solução rápida e eficiente para em-
presas que precisam de armazenagem por tempo determinado. A facilidade de insta-
lação é uma das vantagens

A situação não é rara: crescimento rápido da produção, necessidade de maior área de
estocagem, imóvel alugado ou pouca área coberta são uma combinação de fatores
que poderia ser danosa para qualquer empresa, mas que pode ser solucionada com a
instalação de um armazém inflável.

Podem ser permanentes ou transitórios. Sua montagem é rápida e podem ser desmon-
tados ou realocados em seguida, de acordo com a conveniência. Normalmente, são
fixados ao solo por meio de estacas metálicas ou chumbadores e o acesso a elas são
feitos por eclusas. As portas podem ser projetadas para cada estrutura e podem ser
dimensionadas para permitir a passagem de empilhadeiras, caminhões ou carretas.

Distribuição Reversa (Reverse Distribution) – vide logística reversa.

DPS (Digital Picking System) – ou Sistema de separação (de pedidos) digitalizado.

Dragagem – serviço de escavação nos canais dos portos para manutenção ou aumento dos
calados.

Drawback – regime de comércio internacional que envolve a importação de componentes, com
a suspensão temporária de tributos, destinados a serem agregados a um produto destinado a
exportação. É uma forma de incentivo às exportações, uma vez que compreende a suspensão ou
isenção do recolhimento de impostos e taxas, que incidem sobre a importação de mercadorias
que sejam utilizadas na industrialização ou acondicionamento de produtos destinados à exporta-
ção.

DRP (Distribution Resource Planning) – ou Planejamento dos Recursos de Distribui-
ção. Trata-se de um software destinado a planejar e alocar corretamente os recursos a serem
utilizados na distribuição física, calculando o reabastecimento de estoques de forma a incluir
outros fatores nos cálculos, como número de pedidos por período para repor exatamente a quan-
tidade vendida, em vez de limitar-se a tradicional abordagem de ponto de pedido, por exemplo.
Neste sistema, a demanda nas fontes de suprimento é reconhecida como variável dependente e
aplica-se a lógica padrão MRP.

DRP II (Distribution Resource Planning II) – trata-se de uma extensão do DRP no
planejamento dos recursos chave contidos em um sistema de distribuição, como: espaço em ar-
mazém, mão-de-obra, veículos, recursos financeiros etc.

DUN (Distribution Unit Number) – vide Código de Unidade de Distribuição.
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EE
EADI – Estação Aduaneira do Interior. São terminais alfandegados de uso público, situados em
zona secundária. Destinam-se a prestação de serviços de movimentação e armazenagem de mer-
cadorias que estejam sob controle aduaneiro.

EAN – vide Código EAN.

EAV – Engenharia e Análise do Valor.

E-Commerce (Eletronic Commerce) – expressão utilizada para indicar o comércio ele-
trônico de maneira geral seja entre empresas, seja entre empresas e consumidores finais. Vide
BTB e BTC.

ECF – Emissor de Cupom Fiscal, que permite conexão com outros equipamentos de automação
comercial.

ECR  (Efficiente Consumer Response) – ou Resposta Eficiente ao Consumidor. Trata-se
de software que permite o gerenciamento automático de estoques visando a reposição automática
de itens, utilizando-se de código de barras, scanner, EDI etc. É um modelo estratégico de negócios,
no qual fornecedores e varejistas trabalham de forma integrada, visando melhorar a eficiência na
cadeia de abastecimento, de forma a entregar maior valor agregado ao cliente/usuário final. Pro-
cura-se relacionar vendas finais no varejo com as programações de produção e a expedição com
a cadeia de abastecimento. Também chamado de Programa de Resposta Rápida (quick response)
ou, simplesmente, Resposta Rápida.

EDI (Electronic Data Interchange) – ou Intercâmbio Eletrônico de Dados. É a troca
automatizada, computador-a-computador, de informações de negócios/estruturas, entre uma em-
presa e seus parceiros comerciais, de acordo com um padrão reconhecido internacionalmente.
Trata-se da troca eletrônica de documentos padronizados entre parceiros de uma cadeia de abas-
tecimento ou entre unidades de uma mesma empresa separadas fisicamente. Quando associado
ao uso do código de barras, leitoras óticas e sistemas de informações logísticas, constitui a base
sobre a qual se viabiliza a implantação do ECR.

Os procedimentos relativos à distribuição física internacional acarretam uma gama imensa de
documentos eas informações relativas ao comprador e vendedor  bem como outros detalhes sobre
a carga, rota, meio de transportes, etc, são inúmeras vezes repetidas.

Há a necessidade de integrar e coordenar as diferentes partes envolvidas, tais como, bancos,
aduanas, seguradoras, compradores, vendedores, agenciadores, consolidadores, transportadores,
armazenadores,etc.

O EDI disponibiliza de maneira imediata essas informações,  arregimentando-as desde a reserva
de praça, o embarque, a emissão do Bill of Landing (B/L’s), o faturamento, a cobrança, a docu-
mentação relativa ao transbordo (Transhipment Bill), pagamentos, etc.
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Portanto, EDI é a transmissão de dados de computador a computador, integrando sistemas e
informações, resguardando o devido sigilo.

EDIFACT – vide Intercâmbio Eletrônico de Dados para Administração, Comércio e Transporte.

Eficácia – representa o grau de atingimento dos resultados institucionais ou o nível de atingimento
de uma meta.

Eficiência – define a taxa de valor agregado do desempenho institucional, ou seja, a relação
entre o custo e o benefício envolvido na prestação de um determinado serviço. Está relacionada
com o modo pelo qual são utilizados os recursos  disponíveis.

Efetividade – representa a capacidade da organização coordenar, no tempo, esforços e energi-
as, tendo em vista o alcance dos resultados globais e a manutenção da instituição no ambiente.
Para se ter efetividade é preciso se eficiente e eficaz.

Elasticidade da Demanda ou Oferta – é a relação entre as diferentes quantidades
demandadas (ou ofertadas) de um produto em função das alterações de seus preços ou da renda
do consumidor.  Ver demanda inelástica e demanda Elástica.

Para um vendedor ou empreendedor é muito relevante o fato de se trabalhar com um bem ou
serviço de demanda elástica ou não. A elasticidade serve de base para a política de preços e para
estabelecer a estratégia de vendas.

A elasticidade-renda ocorre diante da variação de renda do consumidor e sob esse conceito os
bens podem ser classificados como:

- Normais: o produto que registra aumento de demanda quando há crescimento de renda é cha-
mado bem normal.

- Inferiores: o produto que apresenta queda de demanda quando a renda aumenta é o bem inferi-
or. Os consumidores tendem a querer bens melhores se tiverem mais recursos disponíveis.

- De luxo: são aqueles que registram aumento de demanda acentuado quando a renda do consu-
midor cresce.

- De primeira necessidade: bens que não apresentam alteração de demanada conforme a varia-
ção de renda, pois são produtos de consumo mínimo das pessoas.

Embalagem – invólucro ou recipiente utilizado para embalar determinado produto. A embala-
gem tem o objetivo de expor o produto e/ou proteger de riscos facilitando movimentação e trans-
porte.

Embarcador – parte que embarca uma determinada carga, conforme mencionado no conhe-
cimento de transporte.

Empilhadeiras - equipamentos com garfos, utilizados para movimentação e empilhamento de
pallets.

Empresa de Classe Mundial – são as empresas cujas atividades, produtos e/ou serviços
podem ser considerados como “o melhor da classe” por clientes, fornecedores, concorrentes etc.

Encerramento (closing process) – é o processo de formalizar o aceite da entrega do pro-
jeto, fase e/ou produto/serviço, conduzindo sua conclusão com a devida documentação.

Endereçamento – sistema de localização de materiais dentro de um armazém. O sistema visa
estabelecer locais específicos dentro dos armazéns para a armazenagem dos materiais, providen-
ciando “endereços” para cada material, visando facilitar as operações de movimentação, inventá-
rios etc.
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Endereço Aleatório (Random Adress) –trata-se de processo de endereçamento que
aceita a armazenagem sem endereço fixo para qualquer material acondicionado em UNIMOV. O
processo é gerido por um sistema de informações e objetiva gerar maior produtividade.

Entreposto Aduaneiro – trata-se de uma alternativa oferecida a importadores e/ou exporta-
dores para armazenagem de mercadorias em recintos alfandegados com a suspensão de tributos,
em consignação e sob controle fiscal.

Entreposto Industrial – é um regime aduaneiro especial, que permite a determinado estabe-
lecimento industrial importar, som suspensão de tributos, mercadorias que, após submetidas a um
processo de industrialização, sejam destinadas ao mercado externo.

E-procurement – Eletronic procurement – ou Procura Eletrônica. Concorrência on line.
Trata-se de um processo de aquisição de materiais, usualmente commodities, através de comércio
eletrônico (portais, marketplaces, leilões, hubs ou variações). O comprador identifica, qualifica,
avalia, formaliza o pedido e realiza o pagamento através desses canais, ampliando suas fontes
alternativas de fornecimento.

Equilíbrio de Mercado – os preços de mercado tendem a chegar a um valor que equalize as
quantidades ofertadas e as demandas de um produto.

Equipamentos de Armazenagem – são todos os equipamentos utilizados em armazéns,
podendo ser: prateleiras, empilhadeiras, porta-paletes, sistemas para armazenagem dinâmica etc.

ERP (Enterprise Resource Planning) – ou Planejamento dos Recursos Empresariais, ou
ainda, Planejamento dos Recursos do Negócio. Trata-se de sistema que tem a missão de gerenciar
as áreas comercial, financeira, industrial, administrativa e de recursos humanos das organiza-
ções, de forma totalmente integrada.

Escopo – é o somatório de produtos e serviços realizados como um projeto.

Escritório (Centro) de Projetos (project office) – trata-se de uma estrutura
organizacional desenhada para ambientes de projetos. Também denominado superintendência de
projetos.

ETA - expressão do transporte marítimo que significa Dia da Atracação (chegada do navio ao
cais).

Estratégia - são os caminhos escolhidos para alcançar os objetivos da organização.

Estratégia de layout ou leiaute por colocação alfanumérica – todos os itens são
colocados em uma seqüência rigorosa alfanumérica.

Estratégia de layout ou leiaute por colocação rápida e outros – itens selecionados
são segregados de outros itens restantes e estocados em seqüência alfanumérica tão próximos
quanto possível do local de trabalho do seletor.

Estratégia de layout ou leiaute por freqüência de colocação – os itens de movimen-
tação rápida são colocados tão próximos quanto possível do local de trabalho do seletor (Nota:
isto é o mesmo que o método de leiaute por popularidade).

Estratégia de layout ou leiaute por seleção de colocação por fator densidade
(SDF) – quanto maior o quociente de número de seleções por ano em relação ao volume de
estocagem, exigido em pés cúbicos, mais próximo o item é colocado do local de trabalho do seletor
(Nota: Isto é o inverso do índice cúbico por pedido).

Estocagem (Storage) – é uma das atividades da armazenagem. Trata-se de uma das ativi-
dades do fluxo de materiais em um armazém e o local físico destinado à locação estática dos
materiais/produtos. Dentro de um armazém podem existir vários locais de estocagem (endereços).
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Estoque Administrado pelo Fornecedor (Vendor Management Inventory) –
vide VMI.

Estrados (Skids) – são peças utilizadas sob estruturas, caixas ou embalagens para mantê-las
elevadas do solo e permitir fácil acesso para empilhadeiras ou outros equipamentos de movimen-
tação.

Estrutura analítica do projeto (EAP) – também chamada Estrutura de Divisão do Tra-
balho ou  Work Breakdown Struture (WBS). É um agrupamento dos elementos do projeto que
organiza e define o escopo global do projeto. Cada nível inferior representa uma definição
crescentemente detalhada de um componente do projeto. Os componentes do projeto podem ser
produtos, ou serviços.

Estrutura de concorrência – a concorrência é um mecanismo de organização dos merca-
dos e uma forma regular o preço e a quantidade de equilíbrio de produtos e serviços. Podem ser:

- Mercados de concorrência perfeita: ambiente no qual existam tantos compradores quanto ven-
dedores, de modo que nenhuma das partes exerça influência sobre o preço. São suas característi-
cas: homogeneidade de produto; transparência do mercado; e liberdade de entrada e saída de
empresas. A oferta, a demanda e o preço são determinados pelo mercado.

- Monopólio: apenas um vendedor e muitos compradores.

- Oligopólio: poucos vendedores e um grande número de compradores.

Estrutura por processo – é uma forma de organização do trabalho em que as atividades se
agrupam em função dos processos a que se referem, podendo coincidir com a estrutura
organizacional ou não.

ETS – expressão do transporte marítimo que significa Dia da Saída do navio do porto (ou o dia
que o navio zarpa rumo a outro porto).

EVA (Economic Value Added) – ou Valor Econômico Adicionado (ou agregado).

Excelência – situação excepcional da gestão e dos resultados obtidos pela organização, alcançada
por meio da prática continuada dos fundamentos do modelo sistêmico.

Execução (executing processes) – é o processo de conduzir as pessoas e os demais recur-
sos durante o andamento do plano.

Expectativas – necessidades importantes dos clientes ou das demais partes interessadas, em
relação à organização, que normalmente não são explicitadas.

Expedição de Ordem (ou de Pedido (Order shipment) – é a atividade que se dá a
partir do momento em que uma ordem (ou pedido) é carregada num veículo até o momento de seu
recebimento, verificação e descarga no destino final.

Exportação – é a venda de produtos e/ou serviços para um comprador localizado em outro
país.
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FF
Fábrica Focalizada – também chamada de focada ou dedicada, é a unidade fabril que é
especializada de alguma maneira. Seja no atendimento a um único cliente, na fabricação de um
único produto, ou fabricação de uma única linha de produtos.

FAS (Free Alongside Ship) – ou Livre no Costado do Navio. Modalidade de comércio
internacional em que o vendedor entrega a mercadoria ao comprador no costado do navio, no
porto de embarque e, a partir daí, todos os encargos passam a ser por conta do importador.

Fator de Ocupação (ou de Carga (Load Factor) – trata-se do quociente de carga real
de determinado equipamento produtivo (ou grupo de recursos de produção) ou unidade produtiva
(departamento, armazém/estoque etc.) e a capacidade disponível durante um período específico.
Esse quociente indica até que ponto a capacidade é utilizada durante um período específico.

Fatores críticos de sucesso – são áreas de atividades nas quais o alcance de resultados
favoráveis é absolutamente necessário para o êxito da implantação da visão da organização.

Fatura Comercial – é o documento fiscal que formaliza a transferência de propriedade de um
bem para um comprador.

Fazer ou Comprar – vide Make-or-Buy.

FCA (Free Carrier) – ou Transportador Livre. Modalidade de comércio internacional em que
o vendedor está isento de responsabilidades a partir do momento em que entrega a mercadoria
para o agente ou transportador indicado pelo importador.

FCS (Finite Capacity Schedule) – ou Programação de Capacidade Finita. Metodologia de
Programação da Produção.

FEFO (First to expire first out) – Primeiro que  entra, primeiro que sai. Trata-se de sistema
de controle de estoques semelhante ao PEPS, com uma única diferença relacionada à questão do
vencimento dos materiais. Assim, o material com prazo de validade mais curto deve sair primeiro.
Visando minimizar perda por produtos vencidos no estoque.

FIFO (First in First out) – Vide PEPS.

Fila – Ou Linha de Espera. Nos processos fabris, trata-se das tarefas que estão em dado centro
de trabalho aguardando para serem processadas.

Fill-in Order – trata-se de pedido que conta com tempo de entrega prolongado. O objetivo é
que esse pedido possa ser concluído nos períodos em que a capacidade disponível não está sendo
utilizada, ou completamente utilizada para pedidos normais.

FILO (First in Last Out) – Primeiro que entra último que sai. Trata-se de sistema de controle de
estoques semelhante ao UEPS, em que o material que entra primeiro deve ser utilizado por último.
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Flexibilidade - a facilidade de um sistema ou processo em ser manejado, maleabilidade, a
aptidão para várias coisas ou aplicações. Podemos entender por flexibilidade a capacidade que
tanto o cliente quanto o fornecedor devem ter para rapidamente adaptarem-se a alterações e
solicitações de mercado.

Flow Shop – tipo de unidade fabril com focalização no produto, em que grandes lotes de produ-
tos padronizados são produzidos no mesmo sistema de produção.

Fluxograma (1) – é a representação gráfica da seqüência ou rotina de um trabalho de forma
analítica. Ou, é a representação gráfica de um processo, em que se caracterizam as operações,
transportes, esperas, inspeções, conexões ou interrupções, situando os executores e suas respecti-
vas participações, assim como o canal do fluxo de informações. É relevante para o levantamento,
simplificação e racionalizações de um trabalho, funcionando como instrumento imprescindível
nas atividades de organização.

Fluxograma (2) – diagrama que apresenta um fluxo ou seqüência normal de um trabalho ou
um processo, através de uma simbologia própria. Maneira gráfica de se visualizar as  etapas de um
processo.

FMEA - Análise do Modo de Falha e Efeito.

FOB (Free on Board) – ou Livre a Bordo. Modalidade de contrato de Comércio Exterior
(INCOTERM) em que o preço é cotado sem frete incluso, devendo a mercadoria ser carregada no
navio às custas do exportador. Existem algumas variações, entre as quais: FOB Fábrica, quando
o material tem que ser retirado na indústria e FOB Cidade, quando o fornecedor coloca o material
em uma transportadora escolhida pelo cliente. No Brasil, a expressão FOB é usada indistintamen-
te para qualquer modal de transporte, quando existe terminologia própria para cada modal (FOT
- Free on Truck - para caminhões, FOR - Free on Rail - para o modal ferroviário etc.).

Follow Sourcing – é a política que algumas empresas estão adotando, de trabalhar com o
mesmo fornecedor de um item em todas as suas unidades produtivas, independente da localiza-
ção geográfica dessas unidades.

Food Town - local que reúne vários fornecedores de um mesmo cliente em comum.

Forecasting (previsões de tempos) – planejamento em que se incluem previsões de de-
manda ou de vendas ao longo do tempo. Recorrendo-se a métodos e sistemas de previsão, procu-
ra-se estimar os resultados futuros e nestes dados baseia-se a reposição dos materiais. Este instru-
mento revela-se aplicável quando o lead time de ressuprimento é demasiado elevado e a acuracidade
da previsão é elevada.

Fornecedor – é qualquer setor, pessoa ou organização que fornece insumos (produtos /
serviços) a outro processo ou organização.

Fornecimento Único (Single Sourcing) – trata-se da eleição de um único fornecedor
para trabalhar com a empresa no atendimento de determinado produto e/ou material.

Frete – Valor cobrado pelo transporte de mercadorias. Transporte de mercadorias de um local
para outro. É o rendimento resultante da movimentação de cargas.

Frete Porta a Porta (Door to Door Freight) – trata-se do processo de transporte em que
o transportador coleta a mercadoria na origem (fornecedor) e a entrega no destino final (local
designado pelo destinatário da mercadoria).

Fullfilment - expressão para indicar o atendimento em tempo e no prazo acordados (de pedi-
dos) entre fornecedor e cliente/usuário.
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GG
Garantia da qualidade – parte da gestão da qualidade focada em prover confiança em que
os requisitos da qualidade serão atendidos.

Gargalo – ponto de determinado processo produtivo em que se formam filas devido a este ponto
possuir capacidade inferior ou idêntica à demanda por sua utilização. Tal ponto pode ser um
departamento, setor, seção ou recurso.

GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos.

GEM – Global Entrepreneurship Monitor – instituto que por meio de pesquisas mede as taxas de
empreendedorismo mundial. Em 2006, o Brasil ocupava o sétimo lugar no mundo como país
empreendedor.

Gerenciamento (management) – processo de controlar aquilo que foi planejado, acompa-
nhando e conduzindo pessoas e os acontecimentos através da tomada de decisões, visando alcan-
çar os resultados desejados. (Este é um outro entendimento)

Gerenciamento de riscos (risk management) – processo de planejar, identificar, ca-
racterizar, quantificar, responder e controlar os riscos de um projeto.

Gerenciamento por Categoria – é um processo no qual categorias/grupos de produtos são
gerenciados como unidades estratégicas de negócios (UENs), sendo, portanto, avaliadas em fun-
ção dos resultados atingidos.

Gestão da mudança (change management) – processo de avaliação e revisão do esco-
po. Devido à alteração de necessidades ou premissas  após a aprovação original do plano pelos
acionistas.

Gestão pela Qualidade – ação gerencial participativa, baseada em dados e fatos, voltada
para a satisfação do cliente.

Gestão pela Qualidade – ação gerencial participativa, baseada em dados e fatos, voltada
para a satisfação do cliente.

Gestão Pública Empreendedora – forma de exercer a gestão pública, centrada em resul-
tados benéficos para o cidadão, caracterizada pelo compromisso, inovação, liderança, parceria e
melhoria contínua.

GETRAM – curso de pós–graduação que enfatiza a logística, transporte, empreendedorismo,
inovação, competitividade, ética, princípio e valores, empregando o modelo andragógico, realiza-
do pela Câmara Interamericana de Transportes (CIT)

Giro de Inventário – número de vezes que o inventário movimenta durante determinado
período (normalmente um ano).
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Global Sourcing – trata-se de uma visão mais abrangente da Cadeia de Suprimentos, pois se
procura comprar de fornecedores/parceiros independentemente da sua localização geográfica no
globo terrestre.

Giro de Estoque – importante indicador contábil que demonstra o número de vezes em que o
estoque “girou” em determinado período; é obtido pela fórmula: CMV (ou CPV) dividido pelo
estoque médio do período. Alternativamente, utiliza-se a Demanda anual dividida pelo estoque
médio mensal. Também chamado de Quociente de Rotação do Estoque.

GPS (Global Positioning System) – ou Sistema de Posicionamento Global. Trata-se de
sistema de rastreamento de objetos (normalmente veículos ou cargas) baseado em satélites. Ver
NAVSTAR GPS.

Guia do Projeto Definitivo (project charter) – parte integrante do plano (guia) global
do projeto, que trata da caracterização formal do projeto (descrição). Alguns autores entendem
como “Termo de Abertura” ou Proposta Executiva.
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HH
Handheld - computador de mão que possui teclado real/físico (não digital) como nas agendas
eletrônicas. Bastante utilizado em CDs e Armazéns para utilização no controle de inventário.

Housekeeping – técnica ocidental equivalente aos 5S da “filosofia japonesa”, utilizada para
iniciar e manter os processos de gerenciamento da Qualidade e Produtividade Total nas empresas.
Abaixo os 5S japoneses:

– SEIRI

Organizar significa colocar as coisas no lugar certo. Significa resolver as causas dos
problemas. Este item é de prioridade máxima dentre os 5S’s. comece com a organiza-
ção no ambiente de trabalho. Existem pilhas de coisas das quais você não precisa?
Livre-se delas. Isso é fundamental para o gerenciamento cotidiano.

Na maioria das vezes, trata-se de uma campanha constante para que todas as pesso-
as, no ambiente de trabalho, dêem um passo adiante, analisem os resultados e, em
seguida, avancem mais ainda.

– SEITON

Depois de eliminar tudo o que não se precisa, a próxima questão é resolver quanto
guardar e onde. Isso é arrumação. Como tal, arrumar significa guardar, tendo em
mente a eficiência, a qualidade e a segurança, ou seja, procurar a forma ideal de se
guardar as coisas.

Comece analisando como as pessoas pegam e guardam as coisas, e porque conso-
mem tanto tempo. Isso é particularmente importante nos locais de trabalho onde são
utilizadas muitas ferramentas e materiais diferentes, pois o tempo gasto para buscar e
guardar as coisas é perdido. Por exemplo, se uma pessoa pega ou guarda alguma
coisa 200 vezes por dia e gasta 30 segundos cada vez que faz isso, o tempo total gasto
é 100 minutos – mais de uma hora e meia – por dia. se fosse possível reduzir o tempo
médio para 10 segundos, economizar-se-ia mais de uma hora, a arrumação tem uma
participação na vida cotidiana, já que a troca de mãos e de posição é uma perda de
tempo. Em algumas das fábricas mais desorganizadas, as pessoas gastam um tempo
enorme vagando em busca das coisas, No caso de ferramentas e documentos, as
pessoas devem consegui-los e guardá-los em 30 segundos, Isso também tem implica-
ções em termos de custos.

– SEISO

Um assunto relacionado a muitos problemas. Limpar significa muito mais do que
manter as coisas limpas. É mais uma filosofia, um compromisso de se responsabilizar
por todos os aspectos das coisas que você usa e garantir que sejam mantidas em
perfeitas condições.
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Deve encarar a limpeza como uma forma de inspeção. Com a crescente sofisticação
dos modernos produtos industrializados, a poeira, a sujeira, substâncias estranhas, as
rebarbas e outros problemas têm uma probabilidade maior de causar defeitos, danos
e até acidentes. A limpeza é uma forma de eliminar as causas dos problemas uma a
uma.

Uma limpeza adequada compreende três etapas. A primeira se dá no nível macro,
limpar tudo. A segunda se dá no nível individual, os locais de trabalho específicos. E a
terceira no nível micro, onde peças e ferramentas específicas são limpas e as causas
da sujeira são identificadas e corrigidas.

Como a limpeza é inspeção, portanto, estará em melhores condições de detectar pro-
blemas enquanto eles ainda são pequenos. Sendo assim, a limpeza é também um
processo de detecção e correção. Recentemente, as pessoas começaram a quantificar
o grau de limpeza, percebendo que isso é crucial para a segurança e qualidade. Hoje,
em muitas empresas, o lema é zero sujeira.

– SEIKETSU

Consideraremos padronização simplesmente como o estabelecimento dos procedi-
mentos de organização, arrumação e limpeza, e como uma preocupação e atividade
constantes para garantir a manutenção dos 5S’s, para que as anormalidades apare-
çam, e exercitar a engenhosidade na criação e manutenção de controles visuais.

É importante exercitar a criatividade para tornar as anormalidades mais visíveis e
para que qualquer pessoa bastante atenta possa identificá-las. Na verdade, o objetivo
desse processo é garantir que as anormalidades venham à tona. É importante que
qualquer um possa identificá-las.

É a visão é o sentido mais importante. Estima-se que 60% da atividade humana co-
mece pela visão. Evidentemente, também aprendemos com a audição e o tato.

A não ser que você padronize, cada um fará as coisas do seu jeito e julgará segundo
seus próprios critérios. É preciso padronizar e explicar a idéia e em seguida, é preciso
praticar até que todos consigam fazer tudo corretamente.

Os 5S’s são fáceis de fazer uma única vez. A constância é que é difícil. A repetição é
trabalhosa. Contudo, a repetição é essencial e a única alternativa ao retrocesso. Por
isso, o gerenciamento visual é tão importante – para que todos saibam imediatamente
quando surge um problema e para que você possa manter as coisas do jeito que
devem ser.

– SHITSUKE

Começando pelo mais fácil. Disciplina é praticar e praticar para que as pessoas fa-
çam a coisa certa naturalmente, é uma forma de transformar maus hábitos e criar
bons hábitos. Isso significa que cada pessoa se comprometa a fazer seu trabalho cor-
retamente. Os gerentes são responsáveis pelos resultados, mas os operários são res-
ponsáveis pelo processo. Todos têm responsabilidades importantes e todos precisam
ter consciência de suas responsabilidades. A disciplina não tem apenas uma dimen-
são ética. Também significa pensar nos diversos problemas que ocorrem no dia-a-dia,
procurando melhorar da próxima vez e submetendo-se aos rigores do aprimoramento.

Quando os pequenos erros se acumulam, surgem problemas de qualidade e
confiabilidade, o que significa insatisfação do cliente e problemas de mercado.

Em muitos aspectos, a criação de um ambiente de trabalho disciplinado é a medida
mais importante para garantir a qualidade.
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II
IATA (International Air Transport Association) – Associação Internacional de Trans-
porte Aéreo - organização internacional de companhias de transporte aéreo, fundada em 1945,
com o objetivo de regulamentar e promover o tráfego aéreo comercial. Sua influência se dá atra-
vés da cooperação entre as partes envolvidas e o cumprimento de certas regras, procedimentos e
pagamento de tarifas relacionadas ao transporte de cargas e de passageiros.

IBC (Intermediate Bulk Container) – ou Contenedor Intermediário para Granel. Trata-se
de equipamento com padronização internacional, utilizado para o transporte de mercadorias a
granel.

Implementação (Implementation) – termo mais abrangente que lançamento, onde a ên-
fase é assegurar a continuidade e independência do projeto, alcançando seu regime normal de
operação.

Importação – é a atividade comercial que consiste na compra de bens no exterior por parte dos
países que deles necessitam e na entrada de mercadorias/produtos num determinado país, prove-
nientes do exterior.

INCOTERMS (International Commercial Terms) – ou Termos de Comércio Interna-
cional. Conjunto de Termos internacionais que uniformizam as 13 condições usuais de venda
(EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU e DDP), uniformes e impar-
ciais, válidas para todo o mundo e emitidas pela Câmera Internacional de Comércio, em Paris,
cuja edição em vigor é de 1990. Quando agregados a um contrato internacional passam a ter
força legal, com significado jurídico preciso e interpretado uniformemente por todas as cortes
internacionais.

Indicador – um conjunto de dados que geram informações quantitativas, possibilitando análise
e ações gerenciais.

Indicadores da Capacidade – medem a capacidade de resposta de um processo, por meio
da relação entre as saídas produzidas por unidade de tempo.

Indicadores de Desempenho – dados ou informações numéricas que representam e
quantificam um determinado fenômeno. Podem ser, também, simples específicos de uma ativida-
de ou processo globais da organização.

Indicadores de Efetividade (impacto) – focam as conseqüências dos produtos / serviços
(fazer a coisa certa da maneira certa).

Indicadores Estratégicos – informam o “quanto” a organização se encontra na direção da
consecução de sua Visão de Futuro. Refletem o desempenho em relação aos Fatores Críticos de
Sucesso.
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Indicadores de Processo – são formas de representação objetiva de características do pro-
cesso que devem ser acompanhadas ao longo do tempo para avaliar e melhorar o seu desempe-
nho. Medem o esforço que é realizado nas atividades do processo.

Indicadores de Produtividade (eficiência) – medem a proporção de recursos consu-
midos com relação à saída dos processos.

Indicadores de Qualidade (eficácia) – focam as medidas de satisfação dos clientes e as
características do produto / serviço.

Índice – expressão numérica do indicador, uma relação entre medidas.

Índice de Flexibilidade – representa a relação entre o tempo médio do ciclo de produção e o
tempo médio do ciclo de entrega (lead time de produção e lead time do pedido). Para alguns,
representa a relação entre a média do lote de produção e a média do lote de entrega.

Indução – é a entrada para o sistema de classificação e tem por objetivo identificar cada caixa
e seu destino antes do sortimento, por inspeção visual ou identificação automática, leitura de
código de barras ou peso.

Industrialização brasileira – teve início a partir da década de 30, durante o governo
Getúlio Vargas, e seguiu com fôlego até o final dos anos 70, mudou a estrutura da economia
brasileira, antes respaldada principalmente pela atividade agrária. O governo passa a investir na
criação dos conglomerados industriais e estimulava a indústria privada. A evolução foi crescente
desde 1930, com atenção no governo de Juscelino Kubitschek (1956 – 1961) e durante o período
de orientação militar (1964 – 1984), quando o país atingiu o ápice do seu desenvolvimento econô-
mico, saltando de 50º para a posição 10º no ranking mundial do PIB. O período de orientação
militar foi conhecido como a era do Milagre Econômico, diminuindo as diferenças sociais e levan-
do o Brasil a uma posição de destaque no cenário internacional, situação jamais conquistada até
os dias de  hoje. Após esse período, o país foi vítima de erros sucessivos, chegando em fevereiro de
1990, último mês do governo Sarney, atingir a maior inflação de sua história, 83%, bem como
vivenciar inacreditáveis escândalos de corrupção durante os dois governos Lula, a partir de 2003.

Insumos – são matérias-primas, equipamentos, serviços e informações, necessários à transfor-
mação em produto. Os provedores de insumos são os fornecedores internos ou externos à organi-
zação.

Intercâmbio Eletrônico de Dados – vide EDI.

Intercâmbio Eletrônico de Dados para Administração, Comércio e Transpor-
te (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport
– EDIFACT) – regras de sintaxe em nível de aplicação ISO para estruturação de dados de
usuário e de serviços associados na troca de mensagens em um ambiente aberto.

Interessados (stakeholders) – são todas as pessoas e  organizações que têm interesses ou
que são direta e ou indiretamente afetados (penalizados ou o beneficiados) pelo projeto.

Intermodalidade – é a prática de transportar bens através de mais um modal de transporte,
utilizando-se de diferentes operadores de transporte, em que cada operador se responsabiliza pelo
seu trecho.

Inventário – estoques ou itens que servem para dar suporte à produção (matéria-prima, insumos
e materiais em processo), atividades de apoio (itens MRO - suprimentos de manutenção, reparo e
operação) e atendimento ao cliente (produtos acabados e sobressalentes).

Item de Estoque – vide SKU.
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JJ
JIT (Just in Time) – ou Justo no Tempo. É a operacionalização da “filosofia japonesa” de
produção, que significa atender ao cliente interno ou externo no exato momento de sua necessida-
de, com as quantidades necessárias para a operação / produção. Nas indústrias, a tendência é
que sistemas de comércio eletrônico sejam conectados a softwares de ERP para que se possa
viabilizar a fabricação JIT em função de pedidos oriundos da Internet.

Job Shop – modelo de processo de manufatura em que os centros de trabalho são organizados
em torno de tipos particulares de equipamentos ou operações; assim, os produtos fluem através
dos centros de trabalho em lotes que correspondem a pedidos do estoque ou pedidos do cliente.

Jogo de Empresas – também conhecido como Jogo de Negócios. É um método de ensino e/
ou treinamento essencialmente objetivo que visa transportar o aluno / treinando no tempo e no
espaço para situação semelhante à problemática operacional que ele efetivamente irá encontrar
nas empresas em que irá trabalhar ou que já trabalha, proporcionando contato direto com todos
os problemas organizacionais e administrativos que irá enfrentar no processo decisório, quando
ocupando cargos executivos, levando-o a viver situações administrativas e operacionais em que
tem que resolver problemas práticos que podem ocorrer no cotidiano da administração. Leva os
participantes, através de atividade lúdica, a competir para obter as melhores soluções para os
problemas propostos.
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KK
Kaizen - processo de melhoria contínua, sempre se utilizando o bom senso de baixos investimen-
tos. Parte da “filosofia japonesa” de gerenciamento pela qualidade total.

Kanban - parte da “filosofia japonesa” de produção puxada, que consiste em “puxar” a produ-
ção através da utilização de cartões, com a finalidade de proporcionar redução de estoques,
otimização do fluxo de produção, redução de perdas e aumento da flexibilidade no sistema.

KLT (Klei Lagerung und Transport) – ou acondicionamento e transporte de pequenos
componentes.
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LL
LAN (Local Area Network) – Ou simplesmente Rede Local. Trata-se de rede de computa-
dores que conecta computadores em uma área geográfica limitada de modo que usuários possam
trocar informações e compartilhar hardware, software e recursos de dados.

Lastro - expressão do transporte marítimo, que significa a água que é posta nos porões dos
navios para dar-lhes peso e equilíbrio, quando os mesmos estão sem carga.

Layday ou Laytime - eempo de estada ou de permanência do navio no porto, que significa o
período previsto para acontecer toda a operação (atracar, carregar, zarpar).

Layout - Vide leiaute.

Lead Time (Tempo de Ciclo) – utiliza-se para o ciclo produtivo (Lead Time de Produção),
para o ciclo de pedido (Lead Time do Pedido) e para o ciclo total da operação logística (Lead Time
de ressuprimento) sendo entendido como o tempo de compra mais o tempo de transporte. O Lead
Time Logístico ou Tempo de Ciclo total, é o tempo decorrido desde a emissão de uma ordem a um
fornecedor até o atendimento da ordem do cliente final. Também chamado de Tempo de Resposta,
para designar o tempo compreendido entre o início da primeira atividade até a conclusão da
última, em uma série de atividades.

Lead Time de Ressuprimento – vide tempo de compra.

Lead Time Total –numa visão de processos, é o tempo que se leva para que um serviço ou
operação seja completamente executado, desde sua solicitação até sua entrega.

Lean Manufacturing – Manufatura limpa ou Manufatura enxuta. Também chamado de Lean
Production ou produção limpa ou produção enxuta.

Lean Seis Sigmas – é o somatório da filosofia enxuta”com o método Seis Sigmas. Combina-
ção que colabora com o corte de excessos de seus processos e reduzir o retrabalho.

Lei da Oferta – trata do comportamento dos vendedores, que variam sua disposição de vender
mais ou menos um produto a determinado preço. Se o preço de um bem sobe, aumenta a quanti-
dade desse bem ofertada no mercado.

Leiaute – aportuguesamento da expressão inglesa layout, que significa a representação gráfica,
em escala reduzida, do local e das partes componentes de uma unidade produtiva, incluindo seus
móveis, utensílios, equipamentos e demais facilidades que devem ser posicionados e configurados
de forma a permitir a otimização dos fluxos existentes, com o objetivo de racionalizar o aproveita-
mento dos recursos disponíveis.

Leitor Ótico – vide leitor de código de barras.
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Leitor de Código de Barras – equipamento que permite a leitura de códigos de barras
impressos em embalagens ou diretamente em produtos. Muito utilizado em PDVs - Pontos de Vendas
e em Centros de Distribuição e/ou armazéns para controlar a entrada e saída de mercadorias.

LIFO (Last in Last out) – vide UEPS.

Linha Azul – trata-se de um regime aduaneiro implantado de forma pioneira no aeroporto de
Viracopos (São Paulo) que permite a liberação de cargas com considerável redução do tempo de
permanência das mercadorias/produtos importados em local alfandegado.

Lista de Materiais (Bill of Material – BOM) – lista de todas as peças, submontagens e
matérias-primas que constituem uma montagem específica, indicando a quantidade necessária
de cada item. A lista pode, ou não, ser estruturada de forma a demonstrar os níveis de montagem
pertencentes a cada item da lista.

Lista de Separação – vide Picking List.

Logística – segundo o CLM, Logística é a atividade de planejar, implantar e controlar o fluxo
consciente e eficaz de matérias-primas, estoque em processo, produtos acabados e informações
relacionadas, desde seu ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender aos
requisitos dos clientes, a um custo mínimo.

A Logística é uma ciência repleta de paradigmas. Até mesmo a sua conceituação não
recebe unanimidade.

De acordo com a definição de Logística adotada, em 1998, pelo Council of Logístics
Management, “Logística é  a parcela do processo da cadeia de suprimento que plane-
ja, implanta e controla o fluxo eficiente e eficaz de matérias-primas, estoques em pro-
cesso, produtos acabados e informações relacionadas, desde seu ponto de origem até
o ponto de consumo, com o propósito de atender aos requisitos dos clientes”.

Observa-se que este conceito foi estipulado concordante a um sentido estrito em relação
àquele adotado ao longo da história da humanidade, no qual a Logística  engloba atividades
mais amplas, não somente em relação ao material, mas também ao pessoal, serviços, etc.

Atualmente, nenhum dos conceitos adotados basta para corresponder à complexida-
de dos processos logísticos que envolvem organizações civis e militares.

Logística de Abastecimento – é a parte da Logística Empresarial que se ocupa de adminis-
trar o transporte de materiais desde os fornecedores até a empresa, o descarregamento no recebi-
mento e o armazenamento das matérias-primas e componentes. Para alguns, pode ser definida
como a estruturação da modulação de abastecimento, embalagem de materiais, administração do
retorno das embalagens e acordos realizados na cadeia de abastecimento da empresa.

Logística de Distribuição (Distribution Logístics ou Outboun Logistics) –
compreende a administração dos Centros de Distribuição (CD’s), a localização de unidades de
movimentação nos seus endereços, abastecimento da área de picking, o controle da expedição, o
transporte de cargas entre diferentes unidades produtivas e centros de distribuição e a coordena-
ção dos roteiros de transportes urbanos (roteirização).

Logística Empresarial – compreende a logística dentro de um sistema organizacional. Vide
Logística.

Logística de Produção (ou de Manufatura) – trata-se da administração da movimenta-
ção no abastecimento das linhas de produção (postos de conformação e/ou montagem), segundo
ordens e cronogramas estabelecidos pela programação da produção (PCP). A desova das peças
conformadas como semi-acabados e componentes e armazenamento nos almoxarifados de semi-
acabados. Compreende, ainda, o deslocamento de produtos acabados no final das linhas de pro-
dução até os armazéns de produtos acabados.
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Logística em Comércio Exterior – embora não muito utilizada, a expressão significa o
planejamento e a gestão integrada de serviços relativos a documentação, manuseio, armazenamento
e transferência de bens, objeto de uma operação de comércio nacional ou internacional.

Logística Organizacional – vide Logística Empresarial e Logística.

Logística Reversa – atividade logística em que uma empresa ocupa-se da coleta de seus
produtos usados, danificados ou ultrapassados, embalagens e/ou outros resíduos finais gerados
pelos seus produtos. A logística reversa inclui a distribuição reversa, que faz com que os fluxos
físicos, informacionais e financeiros sigam na direção oposta das atividades logísticas usuais. São
as atividades e habilidades gerenciais logísticas que se relacionam com a administração, redução
e disposição de resíduos/detritos, perigosos ou não, derivados de produtos e/ou embalagens. Por
exemplo, a operação de coletar baterias utilizadas.

A logística reversa é ainda, de maneira geral, uma área com baixa prioridade. Isso se
reflete no pequeno número de empresas que têm gerências dedicadas ao assunto.
Pode-se dizer que estamos em um estado inicial no que diz respeito ao desenvolvimen-
to das práticas de logística reversa.

Essa realidade está mudando em resposta às pressões externas, como um maior rigor
de legislação ambiental, a necessidade de reduzir custos e a necessidade de oferecer
mais serviços por meio de políticas de devolução mais liberais.

Essa tendência deverá gerar um aumento do fluxo de carga reverso e, é claro, de seu
custo. Por conseguinte, serão necessários esforços para aumento de eficiência, com
iniciativas para melhor estruturar os sistemas de logística reversa. Deverão ser aplica-
dos os mesmos conceitos de planejamento do fluxo logístico direto, tais como estudos
de localização de instalações e aplicações de sistemas de apoio à decisão (roteirização,
programação de entregas, etc.).

Isto requer vencer desafios adicionais, vista ainda a necessidade básica de desenvol-
vimento de procedimentos padronizados para a atividade de logística reversa, princi-
palmente quando nos referimos à relação indústria - varejo, notamos que este é um
sistema caracterizado predominantemente pelas exceções, mais que pela regra. Um
dos sintomas dessa situação é praticamente a inexistência de sistemas de informação
voltados para o processo de logística reversa.
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MM
Macroprocessos – conjunto de processos que se inter-relacionam diretamente com os clientes
e fornecedores, fundamentais no desempenho da missão da organização e no atendimento às
expectativas dos clientes.

Make-or-Buy – processo em que se deve decidir entre produzir um item internamente ou adqui-
ri-lo de fonte externa.

Make-to-order – fabricação conforme o pedido. Vide Assemble-to-order.

Make-to-stock – fabricação contra previsão de demanda. Vide Assemble-to-stock.

MAM (Movimentação e Armazenagem de Materiais) – Em inglês: Material Handling
Storage.

Manifesto – vide Manifesto de Carga.

Manifesto de Carga – lista, ou relação, contendo todos os itens de carga expedidos em
determinado modal de transporte.

MANTRA – é o sistema integrado eletrônico que possibilita o controle aduaneiro sobre os veícu-
los, as cargas procedentes do exterior, os trânsitos pelo território brasileiro e sobre a movimenta-
ção e a colocação dessas cargas em armazéns alfandegados.

Manufatura Síncrona – vide Teoria das Restrições.

Manutenção – trata-se da atividade responsável por manter equipamentos e demais recursos
produtivos em condições normais de funcionamento.

Manutenção Emergencial – trata-se do processo de manutenção efetuado apenas quando
ocorre parada, quebra, ou falhas de operação dos equipamentos ou recursos produtivos. Também
chamada de manutenção corretiva, quando os responsáveis pela manutenção corrigem as pres-
sas, falhas, quebras ou defeitos de um determinado recurso produtivo.

Manutenção Preventiva – atividade de manter os recursos produtivos permanentemente em
condições ideais de funcionamento através de um processo de planejamento que direciona o
trabalho dos responsáveis pela manutenção. Caracteriza-se pela inspeção periódica realizada jun-
to aos recursos produtivos, obedecendo ao plano previamente estabelecido.

Manutenção Produtiva Total – vide MPT.

Marco (milestone) – ponto de controle, indicando um evento de duração nula. Geralmen-
te define um momento, com data e/ou hora especifica. Exemplos: Data de início, conclusão,
entrega de um produto, pagamento. Também é possível associar uma despesa ou receita ao
marco.
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Market Share (Participação de Mercado) – Trata-se do quociente de vendas (físicas ou
financeiras) de uma categoria ou produto específico de determinada empresa ou marca em rela-
ção ao total das vendas de todas as empresas da categoria ou produto em determinada área
geográfica, durante determinado período de tempo.

Mass Customization -Vide Build to order.

Material em Processo – Vide produtos em processo.

Meios de Transportes Especiais – MTE – São meios de transportes não convencionais,
tais como, movimentadores de carga, empilhadeiras, transportadores de cargas perigosas, cargas
de grande volumes ou peso, etc.

Transportador Contínuo VerticalTransportador de Talisca

Transportador de Correa Transportadores de Correntes

Transportadores de Rolos Transportadores de Rosca
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Transportador Monotrilhos Transportador ou Elevadores de Caneca

Transportadores Telescópicos Transportadores de Rolos

Fonte: MOURA, Reinaldo. Transportadores contínuos: diversos tipos e aplicações. Logística,

Movimentação e Armazenagem de Material. Ano XXVII, número 1999. São Paulo: IMAM, 2007. P. 32-38.



Transportadores de Carga Volumosa

Mercado – é a relação entre a oferta  - desejo de vender bens e serviços – e a procura – desejo
de comprar os mesmos bens ou serviços.

MES (Manufacturing Execution Systems) – ou Sistemas de Execução da Produção.

Metas – objetivos mensuráveis a serem alcançados em um prazo.

Milha – unidade de medida itinerária britânica e norte-americana, equivalente a 1609m.

Milha Marítima – ou milha náutica. Unidade de distância utilizada em navegação, igual ao
comprimento de um minuto de meridiano terrestre, equivalente a 1852m, vide NL.

Elevação de Carga Volumosa
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Milha Terrestre – o mesmo que milha. vide ML.

Milk Run – processo de suprimento que consiste na busca do material diretamente junto ao(s)
fornecedor(es) da empresa, normalmente instalados numa mesma planta industrial.

Minicontentor – é uma opção versátil para estocar de forma organizada itens de pequeno
porte em linhas de produção, almoxarifados e depósitos.

Qualquer sistema de estocagem demanda uma solução correta para atender as neces-
sidades específicas da organização, propiciando facilidade na separação e o controle
eficiente do estoque.

Também conhecidos como bins, os minicontentores são extremamente flexíveis e po-
dem ser usados para acondicionamento, estocagem, distribuição e transporte. Nas
linhas de produção podem ser usados em carrinhos, estanterias, painéis ou transpor-
tadores contínuos. Admitem, ainda, etiquetagem e códigos de barras, assim como
cores diferenciadas facilitando a diferenciação do tipo de material que está sendo
estocado.

Existem, ainda, bins anti-estáticos para proteger os componentes eletrônicos sensíveis
às descargas estáticas.

MIS (Manufacturing Integrated Systems) – ou Sistemas Integrados de Produção.

Missão – é a razão de ser, o escopo, de uma organização em que se estabelece o compromisso
do negócio com os clientes. Delimita, ainda, as atividades requeridas para o cumprimento deste
compromisso.

ML – Abreviatura utilizada para indicar Milha Terrestre.

Modal – expressão simplificada para referir-se a modal de transporte. Vide Modal de Transporte.

Modal de Transporte – expressão utilizada para indicar a modalidade de transporte que se
utiliza para a movimentação de materiais/produtos de um ponto a outro. As modalidades de trans-
porte existentes são divididas em: a) transporte rodoviário; b) transporte ferroviário; c) transporte
aéreo; d) transporte aquaviário (marítimo –de cabotagem e de longo curso, lacustre ou fluvial -
hidroviário); e, e) transporte dutoviário.

Modelo Andragógico – criação de competências em adultos. Modelo que para pessoas ex-
perientes em suas atribuições, profissões, tarefas, etc.

Montagem de Carga – trata-se de definir a melhor distribuição da carga em um veículo.
Normalmente, utiliza-se de softwares do tipo TMS com o objetivo de prestar excelentes serviços
aos embarcadores, com preços competitivos.

MPS (Master Program Schedule) – vide Programa Mestre de Produção.

MPT (Manutenção Produtiva Total) – filosofia de manutenção que objetiva o envolvimento
de todos os membros da organização nos processos de manutenção. Vide TPM.

MRP (Material Requirements Planning) – ou Planejamento das necessidades de materi-
ais. É um método para planejamento das prioridades, orientado por um Programa Mestre de
Produção e que relaciona as demandas de componentes aos programas de produção. Através do
algoritmo de cálculo MRP, desdobra-se a programação de entregas (seja previsão ou em carteira)
de cada SKU nas respectivas necessidades líquidas de seus componentes, considerando-se os
lead times de reposição e as disponibilidades distribuídas no tempo.
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MRP II (Manufacturing Resources Planing) – ou Planejamento dos Recursos da Manu-
fatura. É um método de planejamento e programação eficiente dos recursos utilizados nos proces-
sos de manufatura, como: pessoas, recursos financeiros, ferramentas, materiais etc.

MRP III – é uma evolução do MRP II por associar a utilização do Kanban, de forma eletrônica.

Multimodalidade – é a prática logística em que mercadorias são transportadas através da
utilização de mais de um modal de transporte, sob responsabilidade de um único operador, sob o
ponto de vista legal e contratual.
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NN
Navegação de cabotagem – conexão entre portos do mesmo país, podendo ser também
chamada de navegação costeira nacional. Vide Cabotagem.

NAVSTAR GPS (Navigation System With Time and Ranging Positioning
System) – sistema de radionavegação por satélites, que fornece ao usuário, com equipamentos
apropriados, coordenadas precisas de posicionamento tridimensional e informações de navega-
ção e tempo. (Controlsat - Brasil 1999).

Necessidades – conjunto de requisitos, expectativas e preferências dos clientes ou das demais
partes interessadas.

Nexialismo  - vem da palavra nexo que quer dizer ligação, vínculo, união, junção comunicante.
Alguns ao lerem essa palavra já devem estar pensando: mais um modismo. Talvez, mas esse con-
ceito foi utilizado pela primeira vez em 1950, pelo escritor canadense A.E. van Vogt no seu livro de
ficção Voyage of the Space Beagle. Esse romance tem como herói o Dr. Elliott Grovesnor, um
nexialista que conseguia ser multiciplinário, integrando muitos sistemas de conhecimentos práti-
cos. O Dr. Eliott considerava o nexialismo como uma disciplina que trazia o conhecimento prático
de onde era estabelecido para onde era necessário, criando soluções inovadoras e valiosas, na sua
missão interplanetária enfrentando alienígenas e ambientes hostis.

Na sociedade do conhecimento, vale o que se sabe e com quem se relaciona.

Conhecimento e ações nobres tornam o agente decisor de qualquer organização dignos de serem
admirados e merecedores da afeição de todos. Nessa sociedade o nexialismo passa a ter espaço
para inovar processos e melhorar sua condição para competir no mundo globalizado cada vez
mais turbulento.

Negócio – entende-se por negócio um empreendimento que visa lucro, no qual os riscos, após
análise prévia, foram considerados suportáveis e proporcionais ao esforço necessário, aos recur-
sos investidos e ao retorno esperado. Em gestão da qualidade, um negócio é um conjunto de
processos (meios) destinados a gerar produtos (fins ou saídas) sob a forma de bens e/ou serviços,
de forma a atender às necessidades dos clientes da organização (internos e/ou externos).

Nível de Serviço – é a medida pela qual os pedidos de clientes podem ser processados em
condições de entrega que estejam em conformidade com os padrões de atendimento esperados
(desejados) pelos clientes. Ver Serviço ao Cliente.

NL – abreviatura utilizada para indicar Milha Marítima.

No-Break – dispositivo que fornece energia para equipamentos para equipamentos durante um
determinado período de tempo, caso ocorra a falta de energia.

Numeração Européia de Artigos – vide Código EAN.
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NVOCC (Non-Vessel Owning (Operating) Commom Carrier) – ou Operador de
Transporte Marítimo sem Embarcação (não proprietário). Trata-se de armador sem navios, que se
utiliza de navios de armadores estabelecidos e emite seu próprio Conhecimento de Embarque.
Através de acordo com armadores, o NVOCC compra espaço em navios em número de
contêineres.
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OO
One to One Marketing – ou marketing um a um. Os sistemas de comércio eletrônico passam
a incorporar regras de negócios voltadas para a determinação do perfil dos clientes e oferecimento
de promoções e produtos voltados a este perfil, levantado através dos softwares de CRM. Busca-se
a personalização dos serviços e produtos.

Operador Logístico – um operador logístico é um provedor de serviços logísticos terceirizados.
São empresas que, embora terceirizadas, atuam independentemente de seus clientes oferecendo
ampla gama de serviços logísticos realizados internamente. São prestadores de serviços que com-
binam serviços físicos (armazenagem e transporte) com serviços gerenciais. Podem ser divididos
em operadores baseados em ativos e operadores baseados em informação e gestão. Os primeiros
são caracterizados pelo fato de possuírem investimentos próprios em transporte, armazenagem e
equipamentos para execução das operações logísticas. Os do segundo tipo vendem know-how de
gerenciamento, baseando-se em sistemas de informação e capacidade analítica, buscando solu-
ções customizadas para cada cliente, utilizando ativos de terceiros.

OPT (Optimized Production Technology) – tecnologia otimizada de produção. Trata-se
de um software, destinado aos processos produtivos, criado pelo físico israelense Eliyahu Goldratt,.
O OPT é um sistema de informação de planejamento e controle da produção completo especial-
mente apropriado para ambientes de job-shop complexos.

Orçamento (budget) – demonstrativo da composição dos valores financeiros previstos para
a execução do projeto.

Ordem de Separação – vide Pick Order.

Organização – companhia, corporação, firma, órgão, instituição ou empresa, ou uma unidade
destas, pública ou privada, sociedade anônima, limitada ou com outra forma estatutária, que tem
funções e estruturas administrativas próprias e autônomas, no setor público ou privado, com ou
sem finalidade de lucro, de porte pequeno, médio ou grande.

OTM (Operador de Transporte Multimodal) – empresa apta a executar um transporte
em vários modais com um único documento de transporte. Qualquer pessoa jurídica, transportador
ou não, que celebre um contrato de transporte multimodal e atue como principal, e não como agente,
assumindo a responsabilidade pela execução do transporte porta-a-porta frente ao contratante.

OTS - One Time Shipping ou Recipiente de Apenas uma Viagem.

Outsourcing (Terceirização) – trata-se da utilização de provedores de serviços, ou da compra
externa de componentes, como estratégia de redução de custos. É a prática em que parte do
conjunto de produtos e serviços utilizados por uma empresa (dentro da cadeia produtiva) é provi-
denciado por uma empresa externa, num relacionamento de interdependência e estreita colabora-
ção, permitindo que a empresa cliente concentre-se naquilo que é sua competência principal (core
competence). Nessa visão, o outsourcing vai muito além da simples terceirização, uma vez que o
fornecedor mantém uma integração profunda e de colaboração estreita com o cliente.



Gestão Administrativa, Logística, Transporte e Competitividade – Volume VII

66

PP
Padrão – referenciais escolhidos para comparação do desempenho.

Padrões de trabalho – são as regras de funcionamento que regulam a execução das práticas
de gestão, podendo estar sob a forma de diretrizes da direção da organização, procedimentos,
rotinas de trabalho, dentre outros.

Padronização – ato ou efeito de padronizar, de estabelecer padrões. A padronização é conside-
rada a mais fundamental das ferramentas gerenciais nas empresas.

Paleteiras – equipamentos com garfos utilizados para movimentação de pallets no próprio piso
do armazém.

Paletização – ato de unitizar determinada carga sobre um pallet, permitindo o arranjo e o
agrupamento de materiais em UNIMOV ou UNICOM’s, possibilitando o manuseio, estocagem,
movimentação e transporte como carga unitizada. Ver unitização.

Pallet ou Palete – unidade semelhante a um estrado, em geral de madeira, utilizado para
unitização de cargas com peso de até 2000 Kg. Tal “estrado” pode ser formado por dois planos
separados por vigas, ou uma base única sustentada por pés, cuja altura é reduzida ao mínimo
compatível com seu manuseio por empilhadeiras, paleteiras ou outros sistemas de movimentação
de cargas. Pode ser construído de madeira, plásticos, metal, papelão, ou combinações desses
materiais. Pode ter dimensões variadas, embora no Brasil se utilize o pallet denominado PBR.

Parceiros – organizações públicas ou privadas que mantêm uma atuação conjunta na consecu-
ção de projetos comuns, em regime de colaboração e co-responsabilidade.

Parceirização – processo de conhecimento mútuo e aceitação, pelo qual duas empresas devem
passar para estarem realmente integradas, visando atingir objetivos comuns.

Partes interessadas – são todas as pessoas físicas ou jurídicas (públicas ou privadas) envol-
vidas ativa ou passivamente no processo de definição, elaboração, implementação e prestação de
serviços/produtos públicos. Podem ser servidores/empregados públicos; organizações públicas;
instituições privadas; cidadãos considerados individualmente ou em grupos ou associações; soci-
edade como um todo; na qualidade de clientes, agentes, fornecedores ou parceiros.

Participação no Mercado – vide Market Share.

Payload (Carga útil) –  quantidade de carga possível de ser embarcada em um veículo de
transporte.

PBTC (Peso Bruto Total de Carga) – trata-se do peso bruto total permitido para carga,
em caminhões, pelo CONTRAN.

PCM (Planejamento e Controle de Materiais).
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PCP (Planejamento e Controle da Produção).

PDCA – trata-se de um modelo de gestão pela qualidade total – GQT, formado pelas palavras
inglesas PLAN (planejar), DO (fazer), CHECK (verificar, checar) e ACTION (agir corretamente).

PDV (Ponto de Venda) – é o termo utilizado para designar cada terminal de venda de uma
loja (caixa), onde se utiliza um scanner para a leitura de códigos de barras de identificação de
produtos, visando automatizar o controle de faturamento e de estoques e, em alguns casos, permi-
tir a reposição automática de estoques (ECR).

Pedido Urgente – vide Rush Order.

PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro que Sai. É a nomenclatura para o controle de estoques e
processos de armazenagem em que o primeiro produto a entrar no estoque é o primeiro a sair. O
mesmo que FIFO.

Personalizar – o mesmo que customizar. Trata-se de adequar um produto ou serviço especifi-
camente para um determinado consumidor/usuário, de acordo com suas necessidades e/ou prefe-
rências. Faz parte do chamado nível de serviço.

PERT (Program Evaluation Review Technique (1)) – método usado para equacionar
problemas com muitas fases, preparando a respectiva programação através de um diagrama de
flechas, no qual os tempos necessários à execução das diversas atividades são baseados na teoria
das probabilidades, realizando-se o estudo e o estabelecimento de três tempos estimados
aprioristicamente: a) o tempo otimista; b) o tempo pessimista; e, c) o tempo mais viável ou prová-
vel. É muito utilizado para equacionar problemas de programação, execução e controle de proje-
tos inéditos, isto é, quando não existe experiência sobre os tempos das diferentes etapas ou fases.

PERT (Program Evolution and Review Technique (2)) – técnica de Avaliação e
Revisão de Projetos. Desenvolvido pela Marinha Americana, em 1957, para a construção de um
submarino nuclear, o Projeto Polaris.

PICK AND PACK - processo de separação, etiquetagem, ou rotulagem, embalamento e ou-
tras providências relacionadas ao despacho. Também chamado de picking.

Picking List (Lista de separação) – o atendimento de pedidos dos clientes, a partir de um
armazém, é feito por separação do conjunto de produtos contidos no pedido, podendo ser: a)
separação de caixas ou paletes fechados, por separação direta ao longo do armazém; e, b) sepa-
ração de unidades de produtos, por separação direta ou em linha de produção.

Pick Order – ou ordem de separação que ordena a retirada de certas quantidades de produtos
do estoque para expedição a clientes e/ou para o processo produtivo.

Piggy Back – vide transporte combinado.

Planejamento (planning processes) – é o processo de dividir, estruturar e manter uma
seqüência de trabalho que conduza o empreendimento ao sucesso. Método de aprimoramento de
programação e controle de projetos (outra definição).

Planejamento das Necessidades de Capacidade – vide CRP.

Planejamento das Necessidades de Distribuição – vide DRP.

Planejamento das Necessidades de Material – vide MRP.

Planejamento dos Recursos de Manufatura – vide MRP II.

Planejamento dos Recursos de Distribuição – vide DRP II.

Planejamento dos Recursos Empresariais – vide ERP.
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Plano (Guia) global do projeto (project plan) – envolve toda a documentação formal
e de gestão, servindo como guia para o planejamento, execução, controle e encerramento de um
projeto. Pode ser resumido ou detalhado. (Este é um outro entendimento).

Plano de ação – é o plano setorial ou funcional que estabelece o conjunto de ações a serem
desenvolvidas num período determinado, com detalhamento das metas físicas e orçamentárias em
nível temporal e operacional, de modo a permitir o adequado acompanhamento.

Proatividade – capacidade de antecipar-se aos fatos com ações preventivas e de promover a
inovação e o aperfeiçoamento de processos, serviços e produtos.

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) – trata-se de um guia sobre o
conjunto de conhecimento em gerenciamento de projetos, sistematizado pelo PMI.

PMI – sigla da organização internacional Project Management Institute.

POKA-YOKE - métodos simples, dentro da “filosofia japonesa” de produção, que servem como
prova de falhas no processo.

Ponto de Pedido (Order Point) – é uma metodologia utilizada para a reposição de esto-
ques, em que se determina um ponto (definido quantitativamente) em que se deve disparar uma
ordem de abastecimento. Normalmente inclui uma certa quantidade de materiais para o funciona-
mento durante o tempo de ressuprimento, acrescida de um estoque de segurança. Quando a quan-
tidade de determinado item em estoque atinge o ponto de pedido, dispara-se o processo de
ressuprimento.

POS (Point of Sale) – vide PDV.

Posto a Bordo – vide FOB.

Postponement – ferramenta logística e de produção que trata do retardamento, ou adiamento,
da finalização de produtos, ou processos, até o recebimento de fato de pedidos customizados.
Trata-se de uma estratégia de produção que procura retardar, até o último momento possível, a
caracterização final de produtos e/ou serviços, com o objetivo de facilitar a redução dos estoques
e incrementar capacidade de personalização daquilo que se oferece ao mercado com o objetivo
de aumentar o nível de serviço.

PPCP - Planejamento, Programação e Controle da Produção.

Precedente (predecessor) – atividade predecessora de outra. Necessariamente, a atividade
predecessora deve ser concluída antes que a sucessora se inicie.

Princípio de Pareto – vide classificação ABC

Problema – é a diferença entre a situação atual e a situação desejada.

Procedimento – forma especificada de executar a atividade.

Processo – conjunto de ações pelo qual insumos transformam-se em bens ou serviços.

Processo(1) – conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos
(entradas) em produtos ou serviços (saídas).

Processo (2) – forma e desenvolvimento de um método que representa o modo pelo qual é
implementado e reflete seu estado dinâmico. Uma série metódica de atividades logicamente rela-
cionadas (sistêmicamente), desempenhadas para atingir resultados previamente definidos.
Simplificadamente, um processo é o conjunto de meios utilizados e de tarefas executadas para
transformar insumos em produtos.
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Produção Empurrada (Push Production) – é o sistema tradicional de programação da
produção, em que os lotes de materiais/produtos são processados de acordo com o programa de
produção para a próxima etapa do processo, independentemente de serem necessários ou não
naquele momento. Trata-se de produzir a partir de uma determinada previsão de vendas, acredi-
tando-se que a previsão esteja correta.

Produção para Estoque – vide Assemble-to-Stock.

Produção por Encomenda – vide Assemble-to-order.

Produção Puxada (Pull Production) – é o sistema de programação da produção basea-
do no princípio de que somente se produz alguma coisa a partir da existência de pedidos (ordens)
de clientes, visando reduzir o tempo de ciclo de produção. No processo produtivo, o sistema de
produção puxada implica que um posto de trabalho somente processa aquilo que o posto posteri-
or requisita.

Produção Sincronizada (Synchronized Production) – trata-se de uma filosofia de
administração da produção e operações que inclui uma série consistente de princípios, procedi-
mentos e técnicas em que cada ação é avaliada em consonância com a meta global estabelecida
para o sistema produtivo; todas as áreas da empresa trabalham de forma sincronizada. São exem-
plos de abordagens da produção sincronizada o Kanban (parte da filosofia JIT) e o tambor-pul-
mão-corda (parte da teoria das restrições – TOC).

Produtividade – é a indicação do grau de aproveitamento dos recursos produtivos. Trata-se de
uma proporção entre o que é produzido e os recursos requeridos para se atingir esta produção.
Pode-se apresentar a produtividade como o valor de saídas (output) úteis por unidade de custo 
para os recursos utilizados nos processos produtivos. Usualmente, produtividade é utilizada nas
atividades de manufatura, embora possa ser utilizada em qualquer área dos sistemas
organizacionais.

Produto (1) – resultado das atividades de um processo. Podem ser produtos físicos, serviços,
informações ou uma combinação.

Produto (2) – é o resultado do trabalho humano, podendo se apresentar sob a forma de bens
ou de serviços (ou ambos).

Produto acabado – é o resultado final do processo produtivo de uma empresa. Trata-se da
matéria-prima e insumos que já sofreram um processo de transformação, foram completamente
processados, e estão prontos para serem entregues aos clientes finais.

Produtos em Processo – materiais em diferentes estágios de conclusão (montagem,
processamento ou acabamento) ao longo de toda a linha de produção, incluindo a matéria-prima
que já foi liberada para o processamento inicial e o material totalmente processado que esteja
aguardando inspeção e aceitação como produto conforme (acabado) ou entrega a um usuário.
Alguns métodos contábeis incluem itens em estoque e componentes semi-acabados como produ-
tos em processo.

Produtos em Trânsito – é a quantidade de materiais, matérias-primas, produtos em processo
e/ou produtos acabados, expressos em termos monetários e/ou quantitativos, que já foram expedi-
dos pelo fornecedor para seu cliente, mas encontram-se no estágio de transporte.

PROEX (Programa de incentivo às exportações) – é um programa instituído pelo
governo federal, com o objetivo de proporcionar às exportações brasileiras condições de financi-
amento equivalentes ás do mercado internacional.

Programa (program) – empreendimento de grande porte, composto de diversos projetos.

Programação (Scheduling) – É o estabelecimento de prazos para a execução de tarefas
dentro de um processo produtivo. Nas empresas de manufatura, existem vários níveis de progra-
mação.
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PMP (Programa Mestre de Produção) – estabelece os planos produtivos e logísticos globais
para abastecimento do processo produtivo e de vendas, as necessidades de materiais são geradas
e os prazos programados para esses materiais, para atender o PMP. Assim, as Ordens de Serviço,
ou de Produção, podem ser divididas em programas mais detalhados para cada operação e as
datas (de início e/ou de conclusão) de cada uma das operações são estabelecidas para indicar
quando devem ser concluídas, de forma a garantir o término das Ordens (de Serviços/Produção)
nos prazos estabelecidos.

Programa Mestre de Produção, ou PMP, é a relação dos produtos que devem ser fabricados em
determinado período de tempo e usualmente disposta numa seqüência de prioridades. O PMP
objetiva: a) programar produtos finais para serem concluídos prontamente e no prazo acordado
com os clientes; e, b) evitar sobrecargas ou ociosidade do sistema produtivo, a fim de utilizar
eficientemente os recursos produtivos, resultando em baixos custos de produção. Resumidamente,
é um plano de fabricação detalhado e realista no qual se consideram todas as possíveis exigências
que se impõem aos recursos produtivos existentes na organização.

Programa de Resposta Rápida (Quick Response Program) – vide ECR.

Project Team - equipe de projetos, força tarefa.

Projeto (project) – é um empreendimento temporário conduzido para criar um produto ou
serviço único. A origem da palavra tem relação com “lançar adiante”, tal e qual a luz projetada. O
termo empreendimento (esforço) é tecnicamente mais adequado, no entanto projeto foi consagra-
do pela sua popularidade. (este é um outro entendimento).
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QQ
QAV1 - querosene de avição.

Qualidade(1) – fazer certo, a coisa certa, já na primeira vez, com excelência no atendimento.
Totalidade de características de uma organização que lhe confere a capacidade de satisfazer as
necessidades explícitas e implícitas dos clientes.

Qualidade (2) – é definida como cumprimento de requisitos, ou, ainda, como a totalidade de
características de uma entidade (atividade ou um processo, um produto, uma organização ou uma
combinação destes), que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implí-
citas dos clientes.

Qualidade – é definida como cumprimento de requisitos, ou, ainda, como a totalidade de ca-
racterísticas de uma entidade (atividade ou um processo, um produto, uma organização ou uma
combinação destes), que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implí-
citas dos clientes.

Fonte: PACHECO, Ivan Sérgio. Transporte de Combustíveis pelo Rio Amazonas e Solimões. 2º Seminário
Internacional sobre Hidrovias. Brasil / Estados Unidos, BR Petrobrás Distribuidora, Brasília, 2007.
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RR
Rádio Freqüência – sistema utilizado para a comunicação em tempo real, via rádio, entre o
sistema de administração de armazéns e os coletores (scanners), em um armazém.

Rastreabilidade ou rastreamento – é o registro e o rastreamento (acompanhamento) de
materiais, peças e processos utilizados nos processos produtivos através de números de série e/ou
de lotes, visando garantir a rápida localização de um material/produto em qualquer ponto da
cadeia de valor. Em alguns casos a rastreabilidade é uma exigência legal, como no caso dos
medicamentos, por exemplo.

Reachstacker - empilhadeira para movimentação e empilhamento de containers, que pode
pegá-los de qualquer posição com seu braço flexível.

Recursos (resource) – qualquer variável (pessoa, equipamento,material e local) capaz de
definir aquilo que será necessário na execução de uma atividade, e que, de alguma forma, possa
restringir a mesma.

Redespacho – trata-se do processo de expedição em que um operador de transporte recebe o
frete por outro transportador e o entrega a um terceiro.

Rede PERT – representação gráfica na forma de um fluxograma,  onde existem nós e linhas de
conexão.

Reposição contínua (Continuous Replenishment) – trata-se de uma forma de VMI
para o varejo supermercadista; é uma ferramenta que tem por finalidade repor os produtos na
gôndola de forma rápida e adequada à demanda, com os objetivos de minimizar estoques e faltas.
é a prática de parceria entre membros do canal de distribuição que altera o processo tradicional
de reposição de mercadorias, de geração de pedidos elaborados pelo distribuidor, baseado em
quantidades economicamente convenientes, para a reposição de produtos baseada em previsão
de demanda efetiva.

Requisitos (1) – são condições que devem ser satisfeitas, exigências legais ou essenciais para
o sucesso de um processo, serviço ou produto. São as necessidades básicas dos clientes ou das
demais partes  interessadas, explicitadas por eles de maneira formal ou informal, essenciais e
importantes para sua satisfação.

Requisitos (2) – são as necessidades do cliente em termos quantitativos ou qualitativos, ou
seja, como ele deseja receber os produtos/serviços do seu fornecedor.

Resposta Eficiente ao Consumidor – vide ECR.

Resposta Rápida – vide ECR.

Retail Managed Inventory (RMI) – ou Inventário Administrado pelo Varejo. Trata-se do
sistema tradicional de suprimentos, em que é o varejo que calcula as suas necessidades e envia
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seus pedidos diretamente para o fornecedor. É uma das ferramentas utilizadas pelo ECR.

RFDC (Radiofrequency Data Colection) – ou Coleta de Dados por Radiofreqüência.

RFID (tecnologia de identificação via radiofreqüência) – pode ser aliada a separa-
ção de voz (voice picking), tornando uma solução muito efetiva para a racionalização das operações.
Ambas tecnologias não exigem o uso das mãos  e podem acumular mais informações que os códigos
de barra. Podem, ainda, apontar itens obsoletos, itens em promoção, itens descontinuados, etc.

A RFID proporciona um meio de identificação de produtos em sua movimentação
pelo canal de distribuição e internamente no sistema de armazenagem através da
utilização da freqüência de rádio.

Não é uma tecnologia nova, mas o seu emprego de uma maneira avançada na logística
ainda está em fase de aperfeiçoamentos. Muitos projetos-piloto estão sendo
implementados em várias partes do mundo. O Wal-Mart, a maior rede de varejista
norte-americana, e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estão buscando
implementá-la para melhor rastrear o inventário e minimizar as faltas de estoque.

A RFID é comprovadamente eficaz para as seguintes situações:

– não existe linha visual direta para o leitor de códigos de barras;
– é preciso ler muitas etiqueta em curto espaço de tempo;
– quando da necessidade de ler itens sendo movimentados ao longo de um transpor-
tador contínuo de alta velocidade;
– necessidade de verificar a autenticidade do produto;
– quando os códigos de barras são inviáveis para um determinado ambiente;
– necessidade de manter um registro histórico preciso de um produto;
– rastreamento de itens de alto valor e reutilizáveis, muito utilizados na logística reversa
(contêineres, paletes, caixas reutilizáveis, etc).

Mas como é feita a leitura de código de barra a laser?

Esse equipamento funciona acoplado a computadores, gera um feixe de laser e o
emite na direção de um espelho. Esse feixe é refletido para outro espelho, que, por sua
vez, tem uma certa oscilação horizontal gerada por um eletroímã.

A leitora cria uma espécie de “varredura” que é emitida pela abertura frontal do equi-
pamento na forma de um feixe de luz horizontal. É ele que irá percorrer o código de
barra.

Durante a leitura, as barras escuras absorvem a luz emitida pela máquina. Às claras
fazem o contrário, refletem a luz de volta ao aparelho. Parte do laser é captada e
direcionada a um sensor fotoelétrico, que transforma a luz em sinais elétricos — con-
vertidos em sinais digitais correspondentes aos dados codificados. (Fonte: THARIS,
Nishida, Galileu Especial, Editora Globo 2003 p 19)

Recomenda-se que os passos iniciais de implantação da tecnologia RFID seja dentro
de um ambiente controlado ou com um projeto-piloto, considerando que no ambiente
aberto podem ocorrer falhas de difícil identificação.

Inicialmente, a utilização do RFID tende aumentar os custos de mão-de-obra, pois as
etiquetas têm de ser aplicadas manualmente. Após a automatização dos processos
RFID, atualmente em desenvolvimento, os custos poderão reduzir substancialmente.

Baseado em experiências empresariais, um projeto-piloto dura cerca de 2 meses. Re-
centemente, a Companhia Brasileira de Distribuição (CDB) – Grupo Pão de Açúcar –,
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desenvolveu um projeto considerado pioneiro visando a contemplar toda sua cadeia de
suprimento.

Basicamente o Projeto CDB envolveu a codificação de mil paletes que circularam
entre dois fornecedores e o seu centro de distribuição. Os paletes recebiam as etique-
tas com chip de radiofreqüência que continha o código EPC (sigla em inglês para
etiquetas inteligentes) e ao sair do centro de distribuição passavam por uma antena
que os identificava. Os paletes etiquetados estavam misturados aos convencionais,
mas tiveram índice de 97% de leitura pela rede de comunicação implantada pelo
RFID.

O projeto-piloto do grupo Pão de Açúcar constatou que a implementação da RFID
trouxe dois grandes níveis de benefícios:

– operacional: como recepção e expedição mais rápidas e maior acuracidade nas
informações, reunindo os dados em uma base compartilhada; e
– Ganhos no elo da cadeia de suprimento: mostrou, ainda, que os ganhos são maio-
res quanto mais elos da cadeia estiverem envolvidos com o novo processo.

Em síntese, o projeto-piloto demonstrou maior visibilidade da cadeia de suprimento,
mostrando onde está cada um dos elementos etiquetados em tempo real.

Risco (risk) – é o eleito acumulativo das chances de ocorrências incertas que podem afetar
negativamente os objetivos do projeto.

Road Railer – carreta bi-modal que, ao ser desengatada do cavalo mecânico, é acoplada sobre
um bogie ferroviário e viaja sobre os trilhos. Vide Rodotrilho.

Rodotrem – trata-se de uma combinação de dois semi-reboques ligados através de um dolly de
dois eixos. Esta combinação possui um PBTC de 74 T, o que aumenta em 64% a capacidade de
carga transportada, comparando-se com uma combinação tradicional de 03 eixos. Um rodotrem
necessita, obrigatoriamente, ser tracionado por caminhões 6 x 4, além de ter que definir previa-
mente o trajeto a ser percorrido usualmente, na Autorização Especial de Trânsito – AET.

Rodotrilho – é um equipamento de transporte que faz o transporte bi-modal, podendo trafegar
tanto em rodovias quanto em ferrovias. É um equipamento que otimiza custos, evitando o trans-
bordo de cargas e reduzindo o tempo de operação de transporte. O Rodotrilho tem capacidade de
engate nas carretas convencionais e pode ser acoplado em composições ferroviárias, com capaci-
dade de transporte de 30 toneladas e, dependendo das condições da ferrovia, pode formar compo-
sições com até 50 equipamentos dessa natureza, o que possibilita operações porta-a-porta a cus-
tos mais baixos. Vide Road Railer.

Romaneio (Packing List) – Simplificação para Romaneio de Carga, é o documento utiliza-
do em transporte, que lista a carga transportada. Usualmente, refere-se a cópias da guia de carga.
É a relação dos volumes transportados, com descrição do conteúdo de cada um. No comércio
internacional, auxilia a conferência e o desembaraço aduaneiro.

Rough Cut - corte bruto.

Round Trip - viagem redonda, que significa a viagem completa de um navio, ou seja, a sua ida
e retorno a um porto de partida. Esta expressão também está sendo utilizada no modal rodoviário
para indicar viagens feitas de um ponto de partida, percorrendo rota pré-estabelecida, e retorno
ao mesmo ponto de origem.

Rush Order (Pedido Urgente) – trata-se de pedido que, por qualquer razão, deve ser pro-
cessado com um Lead Time inferior ao usual.
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SS
Scanner – dispositivo que permite a cópia de uma imagem (texto ou imagem gráfica) que está
em folha de papel e converte em imagem digital. Vide coletor.

Scheduling – vide Programação.

SCM (Supply Chain Management) – ou Administração da cadeia de abastecimento.
Segundo o CLM, é “a integração dos diversos processos de negócios e organizações, desde o
usuário final até os fornecedores originais, que proporcionam os produtos, serviços e informações
que agregam valor para o cliente”. Ou ainda, “a administração sinérgica dos canais de suprimen-
tos de todos os participantes da cadeia de valor, através da integração de seus processos de negó-
cios, visando sempre agregar valor ao produto final, em cada elo da cadeia, gerando vantagens
competitivas sustentáveis ao longo do tempo” (RAZZOLINI Filho, 2001). A integração entre os
componentes de toda a cadeia de abastecimento (clientes, fornecedores, sites de comércio, tercei-
ros) passa a ser muito maior em relação ao métodos tradicionais. Sistemas que integram toda a
cadeia de abastecimento consistem em uma nova filosofia de negócios.

Separação de pedidos – vide picking.

Serviço ao cliente – é a realização de todos os meios possíveis para satisfazer necessidades/
desejos dos clientes, oferecendo-lhe facilidades e informações sem limitar a duração dos serviços,
mesmo que os mesmos sejam oferecidos sem custo adicional para o cliente, buscando estabelecer
relações duradouras com o cliente. É o parâmetro do desempenho do sistema logístico em criar
utilidade de tempo e lugar para o produto/serviço, incluindo o suporte pós-venda. O Serviço ao
Cliente inclui elementos pré-transacionais, transacionais e pós-transacionais. Assim, Serviço ao
Cliente pode ser entendido como todas as atividades envolvidas no aceite, processamento,
faturamento e entrega dos pedidos aos clientes, nas condições, quantidades e prazos acordados,
de forma percebida como satisfatória pelo cliente, atingindo os objetivos da empresa. A idéia
central é que o Serviço ao Cliente agregue valor aos produtos/serviços.

Set-Up – tempo compreendido entre a paralisação de produção de uma máquina, a troca do
seu ferramental e a volta de sua produção.

SFC (Shop Floor Control) – ou Controle do Chão de Fábrica. Trata-se de software que,
utilizando-se da tecnologia do código de barras, faz o apontamento da mão-de-obra, reportando
da ordem de produção à baixa dos componentes em tempo real, permitindo sua total rastreabilidade.

Shelf Life (Prazo de validade de um produto) – também chamado de vida de pratelei-
ra, é o tempo que um determinado item pode ser mantido em estoque antes de tornar-se inadequa-
do ao uso.

Shrink – filmes plásticos, encolhereis, utilizados para unitizar cargas.

Sider – tipo de carroceria de caminhão, e de alguns containeres, que têm lonas retráteis em suas
laterais para permitir operações de carga e descarga mais rápidas.
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Singulador – é um transportador contínuo de roletes ativos acionado por correia de alta velo-
cidade, composto de uma série de seções de roletes inclinados com acionamento independente,
dispostos em formato de espinha de peixe e padrões inclinados operando em velocidades diferen-
ciadas.

SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior) – é um sistema
informatizado que integra as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de
Comércio Exterior brasileiras, através de um fluxo único de informações.

Sistema (1) – é um conjunto de processos distintos, interligados, visando o cumprimento de
uma missão (objetivos preestabelecidos). Representa a força sinergética que mantém funcionan-
do determinado conjunto, de forma interdependente e harmônica, realizando a sincronização de
fluxos para diminuir a perda de energia nas relações de troca entre os subsistemas componentes.

Sistema (2) – é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que conjuntamente
formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função.

Sistema de Administração de Armazéns – vide WMS.

Sistema de Duas Caixas – também chamado de sistema de duas gavetas; é um método de
controle de estoques em que os itens são armazenados em dois contenedores fisicamente diferen-
tes, e as quantidades necessárias dos itens são retiradas da primeira caixa (ou gaveta) na medida
da necessidade de utilização; consumo. Ao término dos itens da primeira caixa, inicia-se a retira-
da dos itens da segunda e, imediatamente, coloca-se um pedido para a reposição da primeira.

Sistema Logístico – expressão abrangente utilizada para designar o planejamento e a coor-
denação de todos os aspectos de movimentação física das operações de uma empresa de modo
que o fluxo de matéria-prima, materiais, peças e produtos acabados seja realizado de maneira a
minimizar os custos totais para os níveis de serviço ao cliente desejados.

Sistema Locacional de Estoque (Stock Location System – SLS) – trata-se de
um sistema de organização de áreas de estocagem em que todos os espaços de um armazém são
nomeados e numerados para facilitar a estocagem e recuperação de itens em estoque.

SKU (Stock Keeping Unit) – ou Unidade de Manutenção de Estoques, ou item de estoque.
Representa a unidade para a qual as informações de venda e de gestão de estoque são mantidas.
Pode ser uma unidade de consumo/utilização de um produto ou uma embalagem com várias
unidades do mesmo. Representa um determinado item em um local específico. Por exemplo, se
determinado produto é estocado em diferentes locais, cada combinação desse produto em um
ponto de estocagem é uma SKU diferente.

Stock Options (Programa de Opções de Ações) – programa de incentivo que permi-
te aos funcionários comprar ações da empresa onde trabalham por preços abaixo do mercado.

Stretch - filmes plásticos, estiráveis de polietileno, utilizados na unitização de cargas.

STV - Veículo de Transferência Ordenado.

Submeter (submif) – ato de apresentar proposta ao acionista, de forma que seja avaliada e
aprovada ou rejeitada.

Subprojeto (subproject) – partição de um projeto. Em projetos complexos, pode ser conve-
niente repartir o trabalho em vários pequenos projetos, de forma a facilitar o seu gerenciamento
por frentes.

Subsistência – é a parte da logística que trata da sobrevivência. Na linguagem militar se refere
preponderantemente à classe I, ou seja, alimentação. Na linguagem civil refere-se à aplicação de
tecnologias sociais.
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Suporte Logístico Integrado – trata-se de uma abordagem de sistemas aplicada à enge-
nharia simultânea e aquisição de produtos/equipamentos e suporte logístico a fim de oferecer ao
cliente/usuário o nível desejado de disponibilidade, custo ótimo do ciclo de vida e manutenção
desse nível ao longo do ciclo de vida.

Supply Chain – vide cadeia de abastecimento.

Supply chain management – vide SCM.

Suprimentos (procurement) – processo de procura (desenvolvimento de fornecedores) e
compra (aquisição). A aquisição (purchasing) é entendida como uma atividade integrante de
suprimentos.
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TT
Tact Time – é o tempo necessário entre a conclusão de unidades sucessivas de um produto
acabado. O tact time é utilizado para definir o ritmo das linhas em ambientes de produção.

Tambor-Pulmão-Corda – parte da abordagem ou Filosofia da Teoria das Restrições em que
a produção é controlada em pontos de controle, ou gargalos, que são coletivamente chamados de
tambor, porque estabelecem o ritmo ou cadência a ser seguido por todas as demais operações. O
tambor estabelece um MPS coerente com os gargalos da produção. Um pulmão na forma de
estoque é mantido antes de um gargalo, a fim de garantir que sempre haja material com que se
trabalhe, visando assegurar que as promessas de entrega aos clientes possam ter confiabilidade.
Uma corda é toda e qualquer forma de comunicação em sentido inverso do processo produtivo,
como, por exemplo, uma programação, que é comunicada para impedir a elevação dos estoques
e para coordenar as atividades que sustentam o MPS. É a corda que garante a sincronia do
processo produtivo.

Tarefa – é a parcela de uma operação que caracteriza a quantidade de trabalho e a responsabi-
lidade de um cargo na infra-estrutura de uma organização. É o conjunto de atividades interligadas
exercidas em determinado posto de trabalho, visando cumprir uma etapa de um processo. Consti-
tui a unidade mínima de trabalho que deve ser atribuída a um trabalhador, depois de bem estuda-
da, caracterizada e conhecida nas questões relativas a quantidade, qualidade, tempo e velocida-
de, para permitir justa avaliação e remuneração.

Team Building - dinâmica de grupo em área externa à empresa, onde os participantes são
expostos a várias atividades físicas desafiadoras, que são metáforas dos problemas do dia-a-dia
da empresa. Tem como finalidade tornar uma Equipe mais integrada.

TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) – trata-se da utilização de recursos de
Tecnologia de Informação para a transmissão automática, eletronicamente, de recursos financei-
ros entre pessoas físicas e empresas, entre pessoas físicas e pessoas físicas e entre empresas e
empresas.

Tempo de Compra - é o período compreendido entre a data de requisição do material até a
data do recebimento do pedido. Ver Lead Time de Ressuprimento.

Tempo de Transporte (Transit Time) – é o período compreendido entre a data de entrega
do material, ao transportador, até a chegado do mesmo para o requisitante (destino). Normalmen-
te se estabelece um tempo-padrão permitido considerado em qualquer pedido determinado para
as movimentações de materiais de uma operação até a próxima operação.

Tempo de Resposta – vide Lead Time.

Teoria das Restrições (Theory of Constraints) – abordagem de administrar gargalos,
ou administrar restrições, para controlar o processo produtivo, que foi popularizada pelo físico
israelense Eliyahu Goldratt, que se refere a essa abordagem ou filosofia como teoria das restrições.
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Também chamada de manufatura síncrona, porque todas as áreas da organização trabalham em
conjunto para atingir as metas desejadas (de forma sincronizada).

Tipos de Mercado – são três os tipos de mercado: Mercado Consumidor, Mercado Fornece-
dor e Mercado Concorrente.

TKU – Toneladas por quilometro útil.

TMS (Transportation Management Systems) – ou Sistemas de Gerenciamento de Trans-
porte. São softwares que racionalizam e simplificam as operações do dia-a-dia do transporte,
subsidiando as empresas usuárias com informações que permitem extrair a melhor relação Custo-
Benefício dos recursos envolvidos com o transporte e tornam mais eficientes os serviços oferecidos
ao cliente.

TOC (Theory of Constraints) – vide Teoria das Restrições.

Top Sider – tipo de carroceria de caminhão, e de alguns containeres, que têm lonas retráteis no
teto e em suas laterais para permitir operações de carga e descarga mais rápidas.

TPA – Transportadores Portuários Avulsos.

TPM (Total Productive Maintenance) – ou Manutenção Produtiva Total. Vide MPT.

Trading Company – empresa Comercial Exportadora com características próprias, que assu-
me as funções de comercialização para diferentes empresas. Serve como um canal alternativo de
exportação. Apresenta como vantagem ao produtor o fato de receber todos os benefícios fiscais
decorrentes da exportação, como se estivesse exportando diretamente.

Transbordo – passar mercadorias/produtos de um para outro veículo de transporte. Operação
muito utilizada quando ocorre multimodalidade ou intermodalidade de transportes.

Transit Time – vide tempo de transporte.

Transporte – em termos logísticos trata-se da atividade de movimentação de materiais/produ-
tos e pessoas, ao longo da cadeia de abastecimento. Em termos econômicos uma das principais
funções consiste na capacidade de disponibilizar cada tipo de mercadoria no momento e no lugar
onde exista uma demanda pelas mesmas. O mesmo vale para o movimento de pessoas.

Transporte aéreo ou aeroviário – é a denominação dada a todo transporte de materiais/
produtos ou pessoas através de aeronaves. Com o surgimento do avião a relação tempo X distân-
cia foi reduzida em virtude da alta velocidade de percurso permitida pelo alto desenvolvimento da
tecnologia. é o modal de transporte que se utiliza de aeronaves (aviões, helicópteros etc.) para a
movimentação de materiais/produtos ao longo da cadeia de abastecimento. É o modal mais rápi-
do embora, no Brasil, ainda seja o mais caro. O conhecimento de transporte aéreo é chamado de
AWB (Airwail Bill).

SISTEMA AEROVIÁRIO

Com Alberto Santos Dumont, o Pai da Aviação, que voou no dia 23 de outubro de
1906 com o 14-Bis no Campo de Bagatelle, em Paris, na França, o Brasil dava início
à história da aviação mundial. No Brasil, a aviação começou com um vôo do mecâ-
nico de Santos Dumont, Edmonde Planchut, no dia 22 de outubro de 1911, na região
central do Rio de Janeiro.

 Desde então, o transporte aéreo tornou-se um dos setores mais dinâmicos da econo-
mia mundial. Ele cumpre importante papel, estimulando as relações econômicas e o
intercâmbio de pessoas e mercadorias, tanto dentro do país quanto com outras na-
ções. O fenômeno da globalização vem provocando mudanças profundas nos pa-
drões da demanda por mobilidade em escala mundial e alterando o comportamento
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de consumidores, aumentando continuamente os níveis de tráfego e levando a uma
segmentação cada vez maior do transporte aéreo.

No Brasil, o transporte aéreo responde por cerca de 0,31% da matriz cargas e por
2,45% da matriz de passageiros, crescendo gradativamente com a economia a partir
de 1994. A rigor, de forma ainda tímida, porém consistente, o transporte aéreo amplia
sua importância na matriz brasileira de transportes, representando, por seus atributos,
uma opção cada vez mais relevante na escolha de pessoas e empresas por um meio de
transporte rápido e confiável. Isto sem mencionar sua importância para a integração
nacional, fator estratégico para um País que necessita melhorar seus meios de acesso
a diversas localidades.

ESTRUTURA

Sistema aeroviário engloba as aerovias os terminais de passageiros e cargas e o siste-
ma de controle de tráfego aéreo. As vias de transportes do setor aéreo são intituladas
de aerovias. Em uma comparação com o transporte rodoviário, as aerovias são as
“estradas”por onde as aeronaves podem circular.

Existem dois principais tipos de aerovias: as superiores, com altitude de Vôo acima de
24.560 pés (7.450 m), e as inferiores, com altitude de vôo baixo deste limite. Cada tipo
de aerovia é ainda subdividido em outros níveis, sendo a diferença entre eles também
estabelecida pela altitude de vôo. A altitude de vôo passível de ser monitorada pelo
Controle de Tráfego Aéreo é de 22.000 pés (6.700 m)e, abaixo desse valor, o vôo é
considerado visual.

ROTAS DE NAVEGAÇÃO

As rotas de navegação aérea são estabelecidas somente no espaço aéreo superior e
têm as mesmas dimensões das aerovias superiores. Cada rota é identificada por um
designador que consiste das letras A, B, G, L, R, W ou Z, seguido de um número, por
exemplo G678. As letras W e Z são usadas na identificação de rotas domésticas e as
demais, nas rotas internacionais. As letras M, N, L e Z são usadas em particular nos
designadores de Rotas de Navegação de Área (RNAV). Um designador de rota pode-
rá ser acompanhado das letras U, S e K, com os seguintes significados: U (UPPER):
indicando rota pertencente ao espaço aéreo superior; S (SUPERSONIC): indicando
rota específica para vôos supersônicos; e K (KOPTER):indicando rota específica para
vôo de helicóptero.

CONTROLE DE TRÁFEGO

O Controle de Tráfego Aéreo (Air Traffic Control, ou ATC, em inglês) é um serviço
prestado por controladores, em terra, que guiam aeronaves (geralmente, aviões) no ar
e no solo, para garantir um fluxo de tráfego seguro, ordenado e rápido. Os controladores
de tráfego aéreo fornecem indicações e autorizações de vôo, de acordo com as carac-
terísticas operacionais das aeronaves e as condições de tráfego em determinado mo-
mento. Estas autorizações podem se referir à rota, altitude e/ou velocidade, para deter-
minado vôo, devendo os pilotos cumprir as instruções/autorizações recebidas.

No seu trabalho, os controladores de tráfego aéreo, utilizam regras e padrões definidos
e aprovados pelas entidades aeronáuticas, nacionais e internacionais, que regula-
mentam a circulação do tráfego aéreo.

O monitoramento do tráfego aéreo é feito por unidades de controle, como a Torre de
Controle de Aeródromo, que controla o tráfego que pousa e deco1a dos aeródromos,
é ainda os, centros de controle de rota, que prestam serviços às aeronaves em sobre-
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vôo ou na fase de cruzeiro que se segue a uma decolagem ou que precede uma apro-
ximação e pouso. Estes centros de controle de rota, definidos como Centro Integrado
de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA) compõem o Sistema de
Controle de Espaço Aéreo Brasileiro, Sob de Espaço Aéreo (DECEA), órgão vincula-
do ao Comando da Aeronáutica, os CINDACTA são subdivididos em 4 Setores, co-
brindo todo território brasileiro.

TERMINAIS

Em uma definição mais ampla, os locais de acesso ao sistema aeroviário são denomi-
nados aeródromo,  que são todas as áreas destinadas a pouso, decolagem e movimen-
tação de aeronaves. Por sua vez públicos que possuem apoio ao embarque e desem-
barque de pessoas e cargas e as operações das aeronaves. Em função da magnitude
destas características, os aeroportos são classificados pelo Departamento de Aviação
Civil (DAC), órgão vinculado ao Ministério da Defesa, em quatro categorias (I, II, III e
IV) conforme lei nº 7.565, de 19, dezembro de 1986. Essa classificação promove a
cobrança diferenciada de tarifas sobre as atividades e operações realizadas na área
dos aeroportos.

Os aeroportos também podem ser classificados de acordo com a origem e o destino
dos vôos. Os internacionais são aqueles que podem receber vôos domésticos e inter-
nacionais e os Nacionais apenas recebem vôos domésticos. Aeroportos internacio-
nais necessitam de uma estrutura diferenciada, pois e necessário ter condições de
receber aeronaves de grande porte e estrutura alfandegária, entre outras característi-
cas que possibilitem o embarque e desembarque de pessoas e cargas estrangeiras.

Os principais centros do país em volume de passageiros transportados são pela or-
dem: São, Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Be1o Horizonte, Salvador, Recife, Porto
Alegre, Curitiba, Fortaleza e Manaus. Em volume de cargas. Destacam-se São Paulo,
(incluindo-se o aeroporto de Viracopos, em Campinas o 1° do país em carga aérea),
Rio de Janeiro, Manaus, Brasília e Beto Horizonte.

AGENTES PÚBLICOS

Atualmente, a ação estatal no setor aeroviário vem passando por mudanças. As atri-
buições do antigo DAC estão sendo transferidas à Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC) desde sua criação através da Lei nº 11.182 de 27 de setembro de 2005.
Dentro dessas atribuições estão o estudo, a orientação. O planejamento a coordena-
ção, o controle, o incentivo e o apoio às atividades da aviação pública e privada, além
do relacionamento com órgãos externos ao Ministério da Aeronáutica. A ANAC, tam-
bém subordinada ao Ministério da Defesa, assume a competência sobre a regulação
da aviação civil, das infra-estruturas aeroportuária e aeronáutica, como também a
regulação técnica. Juntamente com a ANAC, outro órgão de grande importância no
sistema aeroviário brasileiro é a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
(INFRAERO), que administra e opera, desde 1972, os aeroportos de interesse federal:
aeroportos de capitais, de fronteira ou com grande volume de tráfego.

AERÓDROMOS PÚBLICOS

Código Brasileiro de Aeronáutica define como os aeródromos públicos devem ser
construídos, mantidos, bem como operados, seja diretamente pela União, mediante
concessão ou autorização, por empresas especializadas da administração indireta
(ou suas subsidiárias vinculadas ao Ministério da Aeronáutica), seja por meio de con-
vênio com os estados e municípios.

Pos causa do grande número de aeródromos públicos no País sob jurisdição do Minis-
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tério da Aeronáutica, a partir de 1987, o DAC implementou um programa de
descentralização da administração dos aeródromos de menor porte, mediante convê-
nios com as Prefeituras Municipais e Órgãos Estaduais, que passaram a ser responsá-
veis pela manutenção, operação, guarda e exploração dos mesmos, por um período
de 5 a 15 anos, renováveis por iguais períodos de tempo. Assim, os Departamentos
Aeroviários Estaduais - órgãos da estrutura executiva dos Estados - ficaram responsá-
veis pela operação dos aeroportos de interesse estadual e regional; e as Prefeituras
Municipais conveniadas com o Ministério da Aeronáutica pelos demais aeródromos.

Em virtude da grande importância do Sistema Aeroviário para o desenvolvimento do
País, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) confeccionou um mapa no qual
estão representadas as aerovias. Os aeroportos e as bases aéreas localizados em ter-
ritório nacional. Os aeroportos estão classificados em: aeroportos com vôos internaci-
onais regulares, outros aeroportos internacionais e aeroporto domésticos. São apre-
sentadas as aerovias de rotas superiores (acima de 24.500 pés 17.450 m) e as de rotas
inferiores, (acima de 22.000 pés /6.700 m), assim como os destinos internacionais
dos países vizinhos. (ATLAS DO TRANSPORTE, Confederação Nacional do
Transporte, Brasília, 2006).

Transporte combinado – é o transporte de um veículo de transporte por outro (piggy back),
como por exemplo, o transporte de uma carreta em cima de um vagão ferroviário, ou sobre uma
chata ou um ferry boat.

Transporte dutoviário - é a denominação dada a todo transporte de materiais/produtos atra-
vés de tubulações. São separados em três tipos principais: a) pneumáticos; b) por cápsulas; e, c)
de misturas pastosas. Entre os meios de transporte relativamente novos, a dutovia tem um papel
importante no quadro global de investimentos. Fornece uma maneira de transportar líquido, gases
e sólidos por meio de tubulações em substituição aos veículos rodantes. Modal recomendado para
o transporte de produtos líquidos, gasosos ou sólidos em suspensão.

Transporte ferroviário - é a denominação dada a todo transporte de materiais/produtos ou
pessoas através de estradas de ferro. Uma característica dos países economicamente desenvolvi-
dos é possuir uma estrutura ferroviária forte, devido ao transporte de cargas e passageiros a longas
distancias. O conhecimento de transporte ferroviário é chamado de Rail Road.

MALHA FERROVIÁRIA

Inaugurada pelo Imperador Dom Pedro II em 30 de abril de 1854, a primeira ferrovia
do Brasil tinha 14,5 Km de extensão e ligava a Baía de Guanabara à Serra da Estrela,
na direção de Petrópolis, no Rio de Janeiro. 0 Brasil, por iniciativa do Barão de Mauá,
enxergou no transporte ferroviário um meio de promover o desenvolvimento econômi-
co. Nesse período e nas décadas seguintes, houve a expansão desta modalidade de
transporte de forma mais acelerada. Com a criação da Rede Ferroviária Federal
(RFFSA), em 16 de março de 1957, fortaleceu-se o investimento estatal no setor e, de
1996 a 1998, ocorreu o processo de concessão da operação da malha ferroviária à
iniciativa privada.

As ferrovias brasileiras começaram a ser construídas em meados do século XIX e
possuem hoje 28.522 Km de linhas de tráfego, das quais 28.225 Km estão sob admi-
nistração de empresas concessionárias. Boa parte da malha ferroviária do País con-
centra-se em três estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com predo-
minância da operação ferroviária no transporte de cargas. Apesar de ter um custo fixo
de implantação e manutenção elevado, o transporte ferroviário apresenta grande efi-
ciência energética. No Brasil, o transporte sobre trilhos representa aproximadamente
19,46% da matriz de cargas e 1,37% da matriz de passageiros, incluindo transporte
metro e ferroviário.
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A distância entre os trilhos de uma ferrovia é chamada de bitola. O ideal é que essa
medida seja padrão no País inteiro, mas no Brasil coexistem três tipos diferentes: larga
(1,60 m), métrica (1,00 m) e mista (1,435 m). Esta variação causa problemas, pois
muitas vezes a carga precisa mudar de trem por este não ser compatível com a bitola
do novo trecho a ser percorrido. Essa diferença não impede, mas dificulta o tráfego
integrado entre os diferentes trechos ferroviários.

Da extensão total das ferrovias brasileiras, 23.116 Km (81%) foram construídos com
bitola métrica. Para os 5.400 Km restantes, predomina em 17% da extensão a bitola
larga. Apenas 2% da malha é de bitola mista, onde existem três ou mais trilhos, permi-
tindo assim a conexão de malhas de bitolas diferentes.

A partir de 1996, a operação das malhas ferroviárias provenientes da Rede Ferroviá-
ria Federal S. A. (RFFSA) começou a ser transferida, por concessão, à iniciativa priva-
da, tendo o processo sido praticamente concluído em 1997, estando apenas sob con-
trole estatal a Ferrovia Norte-Sul, através da VALEC - Engenharia, Construções e Fer-
rovias S.A, empresa pública, do Ministério dos Transportes, que detém a concessão
para sua construção e operação.

Desde então, a quantidade de carga movimentada nas ferrovias brasileiras aumentou
em 55%. Os investimentos permitiram um incremento da produção de transportes de
62% entre 1997 e 2005. Destaque-se que a malha ferroviária não foi privatizada, já
que não houve transferência de ativos, mas sim concessionada, situação em que em-
presas privadas tornam-se responsáveis pela operação ferroviária.

Atualmente, a malha ferroviária brasileira é composta por doze malhas
concessionadas2, duas malhas industriais locais privadas3 e uma malha operada pelo
estado do Amapá4. As empresas concessionárias operam em todas as regiões do
Brasil, sendo elas responsáveis pela manutenção e investimentos na rede.

Das doze malhas concessionadas, quatro são administradas pela empresa América
Latina Logística S.A. (ALL), que atualmente opera as concessões da Ferrovia Bandei-
rantes S.A. (FERROBAN), da Ferrovia Norte Brasil S.A. (FERRONORTE), da Ferro-
via NOVOESTE S.A. e da Ferrovia América Latina Logística do Brasil S.A. (ALL).
Outras duas malhas são administradas pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),
que opera as concessões da Estrada de Ferro Carajás (EFC)e da Estrada de Ferro
Vitória-Minas (EFVM).

1 – Atualmente a VALEC realiza processo licitatório de subconcessão para constru-
ção do trecho ferroviário Araguaína (TO) -Palmas (TO), com 359 Km de extensão, e a
operação comercial do trecho com 720 Km entre Açailândia (MA) e Palmas (TO).

2 – As doze empresas concessionárias são: Ferrovia NOVOESTE S.A., Ferrovia Cen-
tro-Atlântica S.A. (FCA), MRS Logística S.A., Ferrovia Tereza Cristina S.A. (FTC),
América Latina Logística do Brasil S.A. (ALL), Companhia Ferroviária do Nordeste
(CFN), Ferrovias Bandeirantes S.A. (FERROBAN), Estrada de Ferro Vitória a Minas
(EFVM), Estrada de Ferro Carajás (EFC), Ferrovia Paraná S.A. (FERROPAR), Ferro-
vias Norte Brasil S.A. (FERRONORTE), VALEC S.A. Ferrovia Norte-Sul.

3 – As duas malhas industriais locais privadas são a Estrada de Ferro Trombetas
(EFT) e a Estrada de Ferro Jarí (EFJ), ambas no estado do Pará, as quais atendem a
demanda da indústria de minério e de celulose respectivamente.

4 – A Estrada de Ferro do Amapá (EFA), sob controle do Estado do Amapá, realiza o
transporte do minério de manganês extraído e beneficiado na Serra do Navio, Estado
do Amapá, que é embarcado para exportação pelo Porto de Santana, em Macapá.
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AGENTES PÚBLICOS

Como quase toda a malha está sob administração da iniciativa privada, a parte cor-
respondente ao Governo Federal está sob responsabilidade da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) e do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Trans-
portes (DNIT).

À ANTT cabe a regulação sobre a exploração da infra-estrutura ferroviária e sobre
prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas e passageiros. Já ao
DNIT compete o planejamento, o estudo e a construção de novas ferrovias, bem como
realizar melhorias nas transposições ferroviárias nas capitais e grandes cidades brasi-
leiras, visando aumentar a segurança e adequar a capacidade operacional.

Comparando as condições atuais da malha ferroviária com o período anterior à
desestatização, os índices apontam um crescimento da atividade ferroviária no País,
com possibilidades de aumento de sua participação na matriz de transporte, sobretu-
do a médio e longo prazo, em função dos investimentos feitos pelas empresas conces-
sionárias. No mapa da Malha Ferroviária, produzido pela Confederação Nacional do
Transporte (CNT) estão representadas todas as ferrovias em operação, bem como as
malhas concessionadas. (Confederação Nacional do Transporte, Atlas do Transporte,
Brasília, 2006)

Transporte aquaviário ou  hidroviário - é a denominação dada a todo transporte de
materiais/produtos ou pessoas através de embarcações em rios, lagos e oceanos. O conhecimento
de transporte marítimo é chamado de B/L (Bill of Lading).

SISTEMA AQUAVIÁRIO

Desde a Antiguidade, passando pela época das grandes navegações marítimas, até os
nossos dias, este modal de transporte vem aproximando regiões e civilizações. Em um
País de grande território como o Brasil, com extensa costa marítima e rico em bacias
hidrográficas, o sistema aquaviário tem papel estratégico na integração regional, para
o transporte de mercadorias e passageiros, principalmente nas regiões produtoras de
grãos e na Região Amazônica.

O setor aquaviário constitui-se em um dos principais fatores para o desenvolvimento
econômico e social do Brasil, que possui grande extensão de vias potencialmente
navegáveis, cerca de 40.000 km, e 7.500 km de costa atlântica.

Por suas características de transporte para grandes volumes e grandes distâncias, o
sistema aquaviário agrega preservação ambiental e custos inferiores aos demais modais
de transporte, além de possibilitar o comércio internacional de mercadorias. No Bra-
sil, o sistema aquaviário responde por aproximadamente 13,8% da matriz de cargas
transportadas, incluindo o transporte fluvial, de cabotagem e de longo curso.

Dados oficiais indicam que são transportadas pelas hidrovias cerca de 22 milhões de
toneladas de carga/ano, das quais 81,4% pela bacia amazônica. Apesar de boa parte
dos rios navegáveis estarem na Amazônia, o transporte nessa região ainda não tem
grande peso econômico, por não haver nessa parte do País mercados produtores e
consumidores de peso. Por outro lado, por ter a malha hidroviária mais extensa da
Região Norte, o transporte fluvial tem papel fundamental no desenvolvimento da Ama-
zônia. Do ponto de vista econômico, apesar de representarem menor movimentação
de carga, os trechos hidroviários mais importantes em operação encontram-se nas
regiões Sul e Sudeste do Brasil.
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O sistema aquaviário é composto de vias e terminais. Hidrovias, aquavia, via nave-
gável, caminho marítimo ou caminho fluvial designações equivalentes que represen-
tam os caminhos pelos quais as embarcações trafegam em rios, lagos ou oceanos. Os
portos fluviais e marítimos são os terminais que servem navegação de interior, pela
costa brasileira, ou às ligações entre países via oceano.

Conforme o tipo de via, o sistema aquaviário brasileiro pode dividido basicamente em
dois subsistemas de transporte: o fluvial que utiliza os rios navegáveis, e o marítimo,
que abrange circulação na costa atlântica. Existe ainda uma classificação denomina-
da transporte lacustre que é aquele realizado por meio de lagos. Porém, essa denomi-
nação não é muito utilizada.

O transporte fluvial utiliza rios e lagos dispostos pela natureza q muitas vezes, não
apresentam naturalmente as condições ide para a navegação, pois possuem quedas
de nível bruscas cachoeiras, ou variações nos períodos de cheia e seca que dificultam
a navegação durante todo o ano. Dessa forma, são necessárias obras para a retifica-
ção e a regularização dos leitos dos rios, além da implantação de sistemas para a
transposição dos desníveis existentes, as eclusas.

HIDROVIAS

O que define uma via aquática navegável como hidrovia E presença de balizamento
nos rios e manutenção de profundidade mínima ao longo do ano. O balizamento é
feito com bóias de auxílio à navegação que demarcam o canal de navegação e de
placas colocadas nas margens dos rios para orientação dos navegantes, como sinali-
zação. Em função dos tipos de balizamento e de sinalização adotados, as hidrovias
interiores podem ser de tráfego apenas diurno ou também abertas à navegação noturna.

Apesar da relação descritiva das hidrovias do Plano Nacional Viação (PNV), de 1973,
alterada em 1979, ser o documento oficial rede hidroviária brasileira, ao longo dos
anos houve modificação sua estrutura, com inclusão de novos trechos de rios consi-
derados potencialmente navegáveis pelo Ministério dos Transportes. Observa-se que,
dos 26.662 Km de trechos das hidrovias brasileiras navegáveis nas cheias, 15.626 Km
ficam na Região Amazônica.

AGENTES PÚBLICOS

Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT), por meio da Dire-
toria de Infra-Estrutura Aquaviária, é responsável pela administração e execução das
obras de manutenção nas hidrovias, bem como pelos empreendimentos que englo-
bam obras complementares em hidrovias e ampliação, modernização, recuperação e
dragagens nos portos.

As atividades de manutenção por dragagem, de sinalização fixa e balizamento flutu-
ante, de limpeza e destacamento, além dos custeios administrativo e operacional são
atribuições de oito Administrações Hidroviárias Regionais que compõem a Diretoria
de Infra-Estrutura Aquaviária do DNIT.

Juntamente com o DNIT, o poder público atua no setor aquaviário por meio da Agên-
cia Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), criada em 2001 pela Lei no 10.233.
A Agência tem como atribuições implementar, em sua esfera de atuação, as políticas
formuladas pelo Ministério dos Transportes além de regular, supervisionar e fiscalizar
as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da
infra-estrutura portuária e aquaviária exercida por terceiros.
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TRANSPORTES FLUVIAL

Hoje, o Brasil utiliza, de fato durante o ano todo, apenas cerca de 10.000 km das vias
potencialmente navegáveis para o transporte regular de carga. Vale ressaltar que cada
rio da rede hidroviária brasileira oferece condições bem diferentes de navegabilidade,
no que diz respeito à profundidade, largura da rota de navegação, raios das curvas,
presença de corredeiras, cachoeiras, barragens e eclusas, bem como variações decor-
rentes do ciclo hidrológico. Mas, se incluirmos os trechos de rios navegáveis apenas
nas cheias e os potencialmente navegáveis, ou seja, aqueles que podem adquirir boas
condições de navegabilidade por meio da execução de melhorias, a rede hidroviária
brasileira pode ultrapassar a extensão de 40.000 Km.

As principais hidrovias brasileiras em operação são:

Hidrovia do Madeira (Corredor Oeste): navegável por 1.056 Km entre Porto Velho (RO) até
sua foz no Rio Amazonas, em Itacoatiara (AM), por onde circula a maior parte da produção de
grãos e minérios da região;

Hidrovia do São Francisco (Corredor São Francisco): de Pirapora (MG), a Juazeiro (BA),
são 1.371 Km de vias navegáveis que transportam 170 mil toneladas anuais de carga;

Hidrovia Guamá Capim (Corredor Tocantins-Araguaia): conta com 2.250 Km de rios nave-
gáveis: 580 Km no Rio das Mortes, 1.230 Km no Rio Araguaia e 440 Km no Rio Tocantins. A área
de influência da hidrovia abrange vários municípios, destacando-se Paragominas (PA), São Do-
mingos do Capim (PA) e São Miguel do Guamá (PA). A hidrovia está sinalizada e dragada, com
expectativa de movimentar dois milhões de toneladas por ano de minérios provenientes das jazi-
das de caulim e de bauxita e também produtos de pólos agropecuários da região;

Hidrovia Tietê-Paraná (Corredores Transmetropolitano do Mercosul e do Sudoeste):
maior em extensão e volume - ligando Conchas (SP), no rio Tietê, e São Simão (GO), no rio
Paranaíba, até Itaipu (PR). Atinge 2.400 Km de via navegável e 5,7 milhões de toneladas por ano
de cargas transportadas;

Hidrovia Paraguai-Paraná: um dos mais extensos e importantes eixos continentais de integração
política, social e econômica. Ela corta metade da América do Sul, servindo a cinco países: Brasil,
Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, desde a cidade de Cáceres (MT), até Nova Palmira, no
Uruguai, totalizando 3.442 Km. No trecho brasileiro, totaliza 1.270 Km.

Estão sendo adotadas medidas para a implantação das hidrovias do Tocantins-Araguaia e do
Tapajós, ambas de fundamental importância para a produção agrícola da região Centro-Oeste,
que pode, assim, ser encaminhada aos portos do norte do País, com grandes reduções de custos
de transporte.

Estima-se que o custo de transporte por quilômetro em uma hidrovia seja duas vezes
menor que o da ferrovia e cinco vezes mais baixo que o da rodovia. Entretanto, os
investimentos para a transformação de um rio em hidrovia são muito altos, fato pelo
qual a utilização do transporte fluvial do Brasil ainda se encontra abaixo do potencial
existente.

TRANSPORTES MARÍTIMO

O transporte marítimo, por sua vez, divide-se em dois segmentos principais: a navega-
ção de longo curso e a navegação de cabotagem. O segmento de navegação de longo
curso diz respeito às rotas internacionais, normalmente de longa distância, assim como
os serviços de alimentação de suas linhas, conhecidos como “Feeder Service”. Já a
navegação de cabotagem é destinada à realização de viagens ao longo da costa bra-
sileira. Os portos marítimos são os terminais onde ocorre a maioria dos processos
administrativos, operacionais e de fiscalização destas atividades.
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O transporte por cabotagem foi o principal modal utilizado para o transporte de carga a
granel até a década de 30, quando as malhas rodoviárias e ferroviárias estavam ainda em
formação. Nos últimos anos, com a economia estabilizada, a alternativa pela cabotagem
passou a se mostrar propícia e oportuna, e as empresas de navegação começaram a
investir novamente no setor, na tentativa de aumentar a participação do modal aquaviário.

Atualmente, com índices de inflação aparentemente estabilizados e taxas de juro em
quedar as condições político-econômicas favorecem o desenvolvimento do comércio,
e a cabotagem passa a ocupar novos nichos de mercador crescendo sua participação
no transporte de carga geral.

A navegação de longo curso é utilizada para o transporte de mercadorias entre países
e responde pela maior parte da movimentação de importação e exportação do Brasil.
Todas as operações de navegação têm origem e destino em terminais portuários, que
se constituem em peças fundamentais na logística das operações de comércio exteri-
or. Sua operação deve ser ágil, segura e com fluxo contínuo de informações para
garantir o desempenho e competitividade do comércio internacional do País. Como o
transporte marítimo concentra mais de 90% do volume da movimentação de cargas
internacionais do País, os portos acumularam, nos últimos anos, grandes investimentos.

TERMINAIS

Com a Lei de Modernização dos Portos, Lei 8.630/93, os investimentos realizados em
equipamentos e demais melhorias de infra-estrutura estão aumentando a produtivida-
de dos terminais, e a concorrência entre e intraportos pressiona a redução dos preços.
Entretanto o crescimento das exportações, que pode ser muitas vezes festejado, agra-
va mais as deficiências ainda existentes, ressaltando a importância de investimentos
no setor e de políticas administrativas compatíveis.

ADMINISTRAÇÃO DOS TERMINAIS

Os terminais são instalações portuárias exploradas por empresas públicas ou priva-
das, dentro ou fora da área do porto, utilizadas na movimentação e/ou armazenagem
de cargas destinadas ou provenientes do transporte aquaviário. A administração dos
terminais portuários pode ser sob forma de gestão pública, privativa ou privada. Os termi-
nais públicos são administrados por governos estaduais, municipais ou por órgão vincula-
do ao Ministério dos Transportes. Os terminais privativos podem ser de uso exclusivo, para
movimentação de carga própria, ou de uso misto, para a movimentação de cargas própri-
as ou de terceiros. Por sua vez, os terminais privados são terminais administrados por
empresas privadas e destinados exclusivamente à movimentação de carga própria.

No mapa do Sistema Aquaviário da Confederação Nacional do Transporte (CNT)
estão representadas as principais hidrovias, classificadas de acordo com o potencial
de navegabilidade, e os principais portos brasileiros, fluviais e marítimos, classifica-
dos de acordo com a movimentação de carga (em milhões de toneladas). Também
estão representadas as principais barragens com eclusas (destinadas à transposição),
e as principais barragens de usinas hidroelétricas que não possuem eclusas. (ATLAS
DO TRANSPORTE, Confederação Nacional do Transporte, Brasília, 2006)

Transporte Intermodal – trata-se do transporte realizado através de dois ou mais modais de
transporte, da forma mais eficiente possível, com mínimas resistências à movimentação contínua
de bens e equipamentos de transporte, desde a origem até o destino. A intermodalidade pressupõe
a existência de interfaces (terminais, portos, aeroportos, aduanas e armazéns) tão eficientes quan-
to os modais a que atendem.

Transporte Multimodal - é a integração dos serviços de mais de um modo de transporte,
entre os diversos modais. Exemplo: rodo-ferroviário, rodo-aéreo, ferro-hidroviário, hidro-aéreo
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etc. Trata-se de um conceito institucional que envolve a movimentação de bens por dois ou mais
modais de transporte, sob um único conhecimento de transporte, o qual é emitido por um opera-
dor de transporte multimodal – OTM. O OTM deve assumir total responsabilidade pela operação,
desde a origem até o destino, como um transportador principal e não como um agente.

MAPA MULTIMODAL

Com a finalidade de reunir as informações sobre a infra-estrutura brasileira de transportes,
a Confederação Nacional do Transporte (CNT) elaborou um mapa multimodal reunindo
informações sobre os principais sistemas e malhas de transportes do País. Nele, estão
representados os sistemas aquaviário e aeroviário e as malhas rodoviária e ferroviária.

 O mapa multimodal apresenta uma visão de integração física e regional dos sistemas
de transportes do País, possibilita a análise e o planejamento de utilização dos siste-
mas em conjunto ou individualmente e permite que se conheça de forma mais clara as
áreas de maior densidade de infra-estrutura de transporte.

São detalhadas as infra-estruturas principais existentes. No sistema aeroviário as
aerovias estão identificadas conforme nomenclatura oficial. As aerovias superiores,
que fazem parte do espaço aéreo superior, possuem como a primeira letra de sua
identificação a letra “U”, que em inglês significa “UPPER” o mesmo que “superior”.
Exemplos: UW33, UW63, UL309, UB750 e etc. Já as aerovias inferiores, que fazem
parte do espaço aéreo inferior, ao contrário das aerovias superiores, não possuem
uma letra fixa de designação, por exemplo: Wl0, G449, W52 e etc.

No sistema aquaviário, as barragens com e sem eclusas estão agrupadas em uma
única categoria, a de obstáculos à navegação.

A malha ferroviária está inserida no mapa multimodal, representada da mesma forma
que no mapa do modal correspondente.

A malha rodoviária está identifica da segundo a definição da nomenclatura oficial e
jurisdição de cada rodovia, além da seguinte tipologia: pavimentadas e duplicadas;
pavimentadas em duplicação; pavimentadas; em pavimentação; implantadas; em
implantação; leito natural e trechos partilhados. No caso de trechos partilhados, te-
mos representadas as sobreposições de rodovias federais.

Transporte rodoviário – é a denominação dada a todo transporte de materiais/produ-
tos ou pessoas através de rodovias. Trata-se do único modal de transporte que permite
operações porta a porta, além de ser o mais adequado para distâncias curtas e/ou
médias (até 400 quilômetros). O conhecimento de transporte rodoviário é chamado
CRT – Conhecimento Rodoviário de Transporte.

MALHA RODOVIÁRIA

As primeiras estradas, como conhecemos atualmente, somente surgiram no Brasil no sé-
culo XIX. A necessidade de escoamento dos produtos e o crescimento do intercâmbio
comercial entre localidades e regiões exigiam a abertura de rotas mais modernas. Com
isso, a primeira rodovia pavimentada do Brasil, hoje conhecida como Washington Luís,
foi inaugurada em 1928, ligando a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. A implantação
da Indústria automobilística, em meados do século passado, também foi fator determinante
para a consolidação do transporte rodoviário como o mais utilizado no Brasil.

No Brasil, a matriz de transporte é predominantemente rodoviária, com esta modalida-
de correspondendo a cerca de 96,2% da matriz de transporte de passageiros e a 61,8%
da matriz de transporte de cargas. A rede rodoviária é elemento fundamental nas cadei-
as produtivas, pois une mercados promovendo a integração de regiões e estados.
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A malha rodoviária recebeu grandes investimentos que possibilitaram sua rápida ex-
pansão a partir da década de 30, quando o foco começou a ser o desenvolvimento
das regiões do interior do País. Com a chegada da indústria automobilística nas déca-
das de 50 e 60, a política de desenvolvimento adotada estava praticamente estabelecida
para o modal rodoviário. A partir daí, o modo rodoviário passou a predominar no
transporte do Brasil, por oferecer rapidez e agilidade, possibilitando coletas e entregas
de mercadorias nas regiões mais distantes.

ESTRUTURA

A malha rodoviária pavimentada é composta de 57.933 Km de rodovias federais, 115.426
Km de rodovias estaduais e 22.735 Km de estradas municipais, totalizando uma malha de
196.094 Km pavimentados. O total de rodovias no País é de 1.610.076 Km, o que indica
que 12% desse total possue pavimentação. O índice de pavimentação é de 79,7% para as
rodovias federais, de 49,6% para as estaduais e de apenas 1,7% para as municipais.

De acordo com o Plano Nacional de Viação (PNV), a nomenclatura das rodovias
brasileiras segue um padrão, sendo as rodovias federais identificadas pela sigla “BR”
e as estaduais pela sigla de cada estado.

NOMECLATURA

No caso das rodovias federais, o primeiro algarismo indica a categoria da rodovia. As
rodovias radiais, identificadas com o dígito inicial zero (0), são aquelas que partem de
Brasília e seguem em direção aos extremos do país (Ex: BR-010, BR-020). As longitu-
dinais identificadas pelo dígito inicial um (1), cortam o País na direção Norte-Sul (Ex:
BR-101, BR-153). As transversais cortam o País na direção Leste-Oeste e são
identificadas pelo dígito inicial dois (2) (Ex: BR-262, BR-290). As rodovias diagonais
podem apresentar dois modos de orientação: Noroeste-Sudeste ou Nordeste-Sudoes-
te e são identificadas pelo dígito inicial três (3) (Ex: BR-367, BR-354). E, finalmente, as
rodovias de ligação, que podem seguir qualquer direção, geralmente ligando rodovias
federais ou pelo menos uma rodovia federal a cidades importantes ou às fronteiras inter-
nacionais, são identificadas pelo dígito inicial quatro (4) (Ex: BR-493, BR-486).

CONCESSÕES

O Programa de Concessões de Rodovias Federais começou a ser implantado com a
licitação de trechos das rodovias onde já existiam pedágios cobrados diretamente pelo
Ministério dos Transportes. A Lei 9.277, chamada Lei das Delegações, de maio de 1996,
abriu a possibilidade de estados, municípios e o Distrito Federal solicitarem a delegação
de trechos de rodovias federais para incluí-los em seus Programas de Concessão de
Rodovias. Assim, existem trechos de rodovias federais concedidos diretamente pelo
Governo Federal e outros pelos Governos Estaduais junto com trechos de rodovias esta-
duais também concedidas. Além destes, existem ainda rodovias com pedágios cobra-
dos diretamente pelos Departamentos Estaduais Rodoviários (DER ‘s).

AGENTES PÚBLICOS

Assim como no setor ferroviário, os dois agentes públicos que atuam no setor rodovi-
ário em relação à infra-estrutura são a ANTT e o DNIT. No caso do rodoviário compe-
te à ANTT controlar e acompanhar as atividades das concessionárias de rodovia.

Já ao DNIT cabe desempenhar as funções relativas à construção, manutenção e ope-
ração de infra-estrutura rodoviária. As rodovias federais permanecem sob adminis-
tração do DNIT, à exceção dos 4% da malha que foi concedida.
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No mapa da Malha Rodoviária, confeccionado pela Confederação Nacional do Trans-
porte (CNT), estão representadas toda a malha rodoviária federal pavimentada, esta-
dual e as rodovias não pavimentadas. (Confederação Nacional do Transporte, Atlas
do Transporte, Brasília, 2006)

Fonte: Confederação Nacional do Transporte, Atlas do Transporte, Brasília, 2006.
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Fonte: Confederação Nacional do Transporte, Atlas do Transporte, Brasília, 2006.
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Fonte: Confederação Nacional do Transporte, Atlas do Transporte, Brasília, 2006.
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Fonte: Confederação Nacional do Transporte, Atlas do Transporte, Brasília, 2006.

Transtainers - guindastes montados sobre grandes estruturas, que correm sobre trilhos ou ro-
das, utilizados para movimentação de containeres em portos e terminais de carga.

Tri-trem – é uma combinação de veículo de carga – CVC – formada por três semi-reboques
interligados através de quinta roda, como acontece na combinação bi-trem. Esta CVC possibilita
um PBTC de 74 toneladas, a mesma do rodotrem, mas, devido às características específicas, são
desenvolvidas especialmente para o transporte florestal e canavieiro.
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3PL (third-party logistics) – expressão utilizada para indicar provedores de serviços logísticos
terceirizados. Vide Operadores Logísticos.

Turnkey - modalidade de compra e venda de produtos de informática em que ocorre a compra
de hardware e software de um mesmo fornecedor. Atualmente, utiliza-se a expressão para indicar
a compra de soluções completas de e-Business de um único fornecedor, desde o projeto até a
implantação e testes.
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UU
UEPS - é a nomenclatura para o método de armazenagem, em que o produto que é o último a
entrar no estoque é o primeiro a sair. É o método oposto do PEPS/FIFO. Vide LIFO.

UNICOM (Unidade de Comercialização) – conceito de unitização de cargas em Embala-
gens que serão um padrão para comercialização.

Unidade de Manutenção de Estoque (Stock Keeping Unit – SKU) – vide SKU.

Unidade de Transporte Intermodal (Intermodal Transport Unit – ITU) – são
contêineres, recipientes intercambiáveis e semi-reboques que podem ser utilizados no transporte
intermodal, sem desunitizar a carga.

UNIMOV (Unidade de Movimentação) – conceito de unitização de cargas em Embala-
gens que serão movimentadas como se fossem uma única unidade.

Unitização - ato de unir vários volumes pequenos, em um recipiente (embalagem) maior, com
o intuito de facilitar a sua movimentação. Trata-se da conversão de diversas unidades de carga
fracionada numa única unidade (consolidação), para fins de movimentação e armazenagem. Ver
paletização.

Unitização de cargas (Unit Load) – trata-se da carga constituída de materiais (embala-
dos ou não) arranjados e acondicionados de modo a possibilitar a movimentação e armazenagem
por meios mecanizados como uma única unidade (UNIMOV). Constitui uma das bases para um
sistema integrado de acondicionamento, movimentação, armazenagem e transporte de materiais.
Ver Unitização e Paletização.
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VV
Validade de um Produto – vide shelf life.

Valor Agregado – importante conceito derivado do conceito de Cadeia de Valor. Em termos de
manufatura, trata-se do aumento real na utilidade de um item do ponto de vista do cliente na
medida em que um material é processado ao longo da cadeia de abastecimento. É a contribuição
de operações e de cada elo da cadeia de valor para a utilidade e valor final de um produto do
ponto de vista do cliente. Busca-se, com esse conceito, eliminar toda e qualquer atividade que não
agregue valor no fornecimento, na manufatura e entrega de um produto ou serviço.

Value Chain – vide Cadeia de Valor.

VAN (Value Added Nettwork) – ou Rede de Valor Agregado. Trata-se de uma rede de
dados pública que fornece serviços de valor agregado para clientes corporativos, incluindo linhas
dedicadas com segurança garantida. Não confundir com WAN.

Vida de Prateleira – vide shelf life.

Visão de futuro – é a visão que define o que a organização pretende ser no futuro. Incorpora as
ambições da organização, e descreve o quadro futuro que a organização quer atingir.

Visão sistêmica – as organizações são constituídas por uma complexa combinação de recur-
sos (capital humano, capital intelectual, instalações, equipamentos, sistemas informatizados,etc)
interdependentes e interrelacionados, que devem perseguir os mesmos objetivos, e cujos desempe-
nhos podem afetar positiva ou negativamente a organização em seu conjunto.

VMI (Vendor Managed Inventory) – ou Inventário Gerenciado pelo Fornecedor. Trata-se
de sistema que permite o gerenciamento dos inventários do cliente, diretamente pelo fornecedor
(indústria). Assim, automaticamente, determinam-se quantidades e os itens a serem repostos.
Semelhante ao ECR apenas com a diferença que não está voltado ao varejo. É um sistema de
parceria em que o fornecedor repõe os estoques do cliente com base nos níveis de estoques infor-
mados pelo próprio cliente por via eletrônica (EDI, Internet etc.). Essa informação sobre níveis de
estoques, preferencialmente de forma automática, permite reduzir os custos de controle de esto-
ques e de pedido e, ainda, reduzir custos para cliente e fornecedor, reduzir níveis de estoques,
melhoria do nível de serviço ao cliente pela redução de faltas, melhoria no planejamento da produ-
ção do fornecedor, minimização de erros de entrada de dados (pela comunicação computador-
computador), e formação de genuína parceria entre o cliente e seu fornecedor. Pressupõe acordo
prévio que estabelece preços a serem praticados, limites superior e inferior dos estoques do cliente
e demais procedimentos de entrega e faturamento.

VPN (Virtual Private Network) – uma VPN é um canal de comunicação segura ponto a
ponto, que utiliza como meio de comunicação a rede pública de computadores. As VPNs surgiram
em detrimento dos altos custos para implementação de redes digitais privadas. Com o advento do
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B2B viu-se a necessidade de utilizar a malha já existente da Internet para conectar empresas. Com
isso, foi desenvolvido o conceito de VPN. Atualmente, outras aplicações são dadas às VPNs,
como, por  exemplo, a integração on line da força de vendas das organizações.

VUC - Veículo Urbano de Carga.
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WW
WAN - rede de longa distância, diferente das redes LAN. Trata-se de uma rede comercial de
transmissão de dados que fornece serviços de valor agregado de comunicação de dados para
empresas e órgãos do governo.

WCS (Warehouse Control Systems) – ou Sistemas de Controle de Armazéns.

WIP (Work in Process) – ou Work in Progress. Vide Produtos em Processo.

WMS (Warehouse Management Systems) – ou Sistemas de Gerenciamento de Arma-
zéns. São softwares aplicados à gestão de áreas de armazenagem, no que diz respeito ao controle
de entrada e saída de materiais, endereçamento, realização dos métodos de controle de estoques
(PEPS, UEPS etc.), formação de cargas para expedição (picking) etc.

O WMS dispensa a ação humana, elimina erros e torna o processo mais ágil.

Workflow (Fluxo de Trabalho) – processo no qual a informação flui por toda a organiza-
ção, de maneira rápida e organizada, seguindo uma seqüência pré-estabelecida de tramitação
(um fluxo pré-definido).

Work Breakdown Struture (WBS ou EAP) – é uma organização hierárquica e lógica do
escopo de atividades. Utiliza-se as referências WBS para identificar as relações de precedência.







Marcelo Augusto de Felippes

101

AA
ACCIDENTE: es todo suceso eventual o acción de la cual se derivan involuntariamente daños en
las personas y cosas.

ACCIDENTE DE TRANSITO: es todo suceso eventual e imprevisto que se sucede en las vías
públicas y privadas, donde se encuentran involucradas involuntariamente los usuarios directos de
las vías (peatones, conductores y pasajeros) y uno o más vehículos, derivándose de ello, daños en
las personas o cosas.

ACCIDENTE CON DAÑOS MATERIALES: es aquel en el cual no se producen lesiones o muertes
de personas, solo daños a un vehículo o a otra clase de propiedad incluyendo los que ocasionan
lesiones a animales.

ACCIDENTE CON LESIONADOS: es todo accidente de tránsito, en el cual una o más personas
reciben lesiones graves o leves.

ACCIDENTE CON MUERTOS: es todo accidente de tránsito, en el cual una o más personas
resultan muertas en el momento del suceso.

ACCIDENTE POR ARROLLAMIENTO: es el paso violento de un vehículo sobre una persona o un
ser animado.

ACCIDENTE POR CHOQUE: es el encuentro violento entre un vehículo en movimiento y un
elemento inmóvil.

ACCIDENTE POR COLISIÓN: es el encuentro violento entre dos (2) vehículos en movimiento.

ACCIDENTE POR VOLCAMIENTO: es la perdida de la posición normal de un vehículo aunque
vuelva posteriormente a su posición normal.

ACERA: es la parte adyacente a la calzada destinada al tránsito de peatones.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS: proceso de gerencia y control para provee adecuadamente
a los usuarios y visitantes de los servicios requeridos para el cabal desenvolvimiento del terminal
de pasajeros.

ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE: proceso de gerencia y control de la movilización y fun-
ciones de mantenimiento de las unidades de transporte terrestre público de personas que operen
desde el terminal.

ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA: proceso de gerencia y control para el cabal
funcionamiento de la infraestructura física, incluyendo el mantenimiento, las reparaciones y cualquier
otra función relacionada con el estado físico del terminal.

ASOCIACIÓN DE CONDUCTORES: es aquella que está formada por grupos de conductores que
se unen voluntariamente, con el propósito de prestar un servicio a la colectividad con fines de
lucro.

AUTOBUSES: vehículo automotor destinado al transporte de personas con capacidad mayor de
treinta y dos (32) puestos.

AUTOMÓVIL: es un vehículo que marcha con un medio de propulsión propia  e independiente del
exterior y circula sin carriles.
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AUTOPISTA: es una vía rápida dividida en dos partes, donde los vehículos pueden circular en
ambos sentidos.

AUTOPISTAS RURALES: son vías amplias para el transito, con separador físico, exclusivas para
la circulación de vehículos, no se prevee el tránsito de personas  Ejemplo: La autopista José Anto-
nio Páez.

AUTOPISTAS URBANAS: son vías expresas de gran amplitud, exclusivas para el tránsito de
vehículos en dos sentidos y con un separador físico.  Ejemplo: La autopista Francisco Fajardo.

AVENIDA: son vías urbanas de tránsito más rápido y de mayor amplitud que las calles. Generalmente
sus intersecciones están controladas por semáforos.

BB
BASTIDOR: estructura diseñada para soportar todos los componentes del vehículo y la carga.

BICICLETA: es todo vehículo de dos (2) ruedas, cualquiera de las cuales deberá tener un diámetro
no menor de 0.50 m. Y sobre el cual puede viajar su conductor.

BOMBAS DE GASOLINA: son aquellos establecimientos que prestan servicios de combustible,
para el buen funcionamiento de los vehículos (gasolina, aceite, agua, etc.).

BROCAL: es una estructura vertical o inclinada que sirve de remate a la calzada o al hombrillo y
el cual define los bordes de la vía.

BUS ARTICULADO: vehículo automotor utilizado para el transporte masivo de pasajeros, de
diseño especial con capacidad de más de cien (100) personas.

CC
CABINA: es la carrocería diseñada para ubicar y proteger exclusivamente al personal de operación,
los mandos y controles.

CALLE CIEGA CON RETORNO: calle local con acceso por su único extremo y diseño especial
para permitir al final el retorno de vehículos.

CALLE CIEGA: calle local con acceso por su único extremo y sinvehículos.Excluye los hombrillos.

CAMINOS: son vías rurales no pavimentadas, que comunican a los lugares más apartados de un
país, están destinados generalmente para trayectos cortos.

CAMIÓN: es un vehículo de carga motorizado, construido y usado principalmente para el trans-
porte de animales y cosas, puede ser utilizado también para remolcar. Su diseño puede incluir una
carrocería o estructura portante.

CAMIÓN TRACTOR (CHUTO): vehículo diseñado para remolcar y soportar la carga que le trans-
mite un semi remolque.
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CAMIONETA PANEL: es un vehículo motorizado utilizado para carga liviana, cuya cabina tiene
capacidad para tres personas, en la parte posterior tiene dos filas de bancos para seis (6) asientos.

CANAL: es el espacio necesario para que un vehículo se mueva con seguridad y comodidad sin
interferir con el tránsito adyacente.

CAPACIDAD: es el máximo número de vehículos que razonablemente se espera que pase por una
sección de un canal o una carretera (en una ó dos direcciones para carreteras de ( ) ó ( ) canales),
en un período de tiempo dado, bajo las condiciones prevalecientes de la carretera y el tránsito

CAPACIDAD DE CARGA: es la carga máxima permitida para la cual fue diseñado el vehículo.

CARRETERAS: son vías públicas de doble circulación por donde transitan personas y vehículos
fuera de las poblaciones.

CARRETERAS LOCALES O SECUNDARIAS: son vías de mediana longitud, que están vincula-
das a carreteras troncales.

CARRETERAS TRONCALES O NACIONALES: son vías que unen los puntos más importantes
de un país, destinadas al tránsito que recorren grandes distancias.

CARRO LIBRE: automóvil utilizado por los pasajeros para uso expreso.

CARRO POR PUESTO: automóvil o camioneta de pasajeros, con una capacidad no mayor de
nueve (9) puestos, que cubre una ruta determinada.

CASILLERO: es la carrocería diseñada como una estructura apta para el transporte de la carga en
espacios determinados.

CHASIS: estructura básica del vehículo, compuesta por el bastidor, el tren motriz y otras partes
mecánicas relacionadas.

CINTURÓN DE SEGURIDAD: consiste en dos bandas de material resistente que van ajustadas al
asiento y al techo del vehículo, tiene un gancho doble por medio del cual se tranca. Sirve de
protección tanto al conductor como al pasajero en caso de accidente.

COLUMNA DE VEHÍCULOS: es un grupo por lo menos de diez (10) vehículos en movimiento,
bajo un solo comando, sobre la misma ruta y en la misma ruta y  en la misma dirección.

CONDUCTOR: persona que tiene la responsabilidad de la conducción y el control físico de vehículos
a motor o tirado por animales.

DD
DEMARCACIONES: son líneas y símbolos aplicados sobre la calzada para facilitar la circulación
de conductores y peatones.

DEMARCACIONES DE ESPACIOS PARA  ESTACIONAR: son marcas que induce al uso más
eficiente del área para estacionar.

DEMARCACIONES EN EL  PAVIMENTO DE PALABRAS Y SÍMBOLOS: son hechas con el fin
de guiar, advertir o regular el tránsito vehicular.

DEMARCACIONES EN EL PAVIMENTO: informan al conductor la dirección que debe seguir, las
delimitaciones y prohibiciones durante la circulación, sin distraer su atención.

DENSIDAD CIRCULATORIA:  corresponde a la relación entre la cantidad de kilómetros de carretera de un
país entre su superficie terrestre (en Kilómetros), expresada en porcentajes (%).
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DENSIDAD DE MOVIMIENTO: corresponde al número de vehículos que circulan por una vía,
en una unidad de tiempo, representada normalmente en número de vehículos por hora o por
día.

DISPOSITIVOS: son los medios que se utilizan para guiar y prevenir tanto a los conductores
como a los peatones, se encuentran colocados en las vías públicas y sirve para controlar la
circulación vehicular y peatonal.

DURACIÓN DEL DESFILE (MIL): es el tiempo transcurrido entre el momento en que el primer
elemento pasa por un punto dado y el momento en que pasa el último por el mismo punto.

EE
EDUCACIÓN VIAL: es el proceso dinámico mediante el cual se imparten  conocimientos, se
desarrollan hábitos y destrezas en el manejo de situaciones, promoviendo actitudes ajustadas a la
realidad que permiten a la población la toma de conciencia dentro de la circulación vial.

EJE COMPUESTO (TANDEM): constituidos por varios ejes articulados al vehículo por dispositivo
(s) común (es), separados a una distancia determinada.

EJE MOTRIZ: eje utilizado para transmitir la fuerza de tracción.

EJE NO MOTRIZ: eje que no transmite fuerza de tracción.

EJE(S) DIRECCIONAL(ES): eje a través del cual se aplican los controles de dirección del vehículo.

EJE(S) DELANTERO(S): eje(s) situado(s) en la parte central del vehículo.

EJE(S) CENTRAL(ES): eje(s) situado(s) en la parte central del vehículo.

EJE(S) TRASERO(S): eje(s) situados(s) en la parte posterior del vehículo.

EJE SIMPLE  (UN SOLO EJE): constituido por un solo eje no articulado a otro, puede ser: motriz
o no, direccional o no, delantero central o trasero.

EMPRESA AUTOBUSERA: es una sociedad comercial con fines de lucro que presta un servicio
público a la colectividad.

EQUIPOSADICIONALES: son los equipos o sistemas que con montaje fijo sobre  los vehículos de
carga prestan servicios específicos, tales como alzar, compactar, mezclar, perforar, pulverizar, re-
gar, succionar, transformar y otros. Cuando un equipo adicional se adapta a un vehículo de carga,
éste recibe el nombre del servicio que presta, a menos que éste servicio sea secundario.

FF
FACTOR: es el elemento fundamental que interviene directa e indirectamente en la circulación
vial.

FACTOR ADMINISTRATIVO: es la parte organizativa del sistema TransitoTerrestre, se encarga de
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la reglamentación, legislación y aplicación de las normas, reglamentos y leyes inherentes al tránsito
terrestre

FACTOR AMBIENTE: es el conjunto de condiciones tanto naturales (lluvia, sol, niebla, sombra)
como culturales, creadas o modificadas por el hombre(edificaciones, contaminación, etc. ) que
afectan tanto al usuario como al vehículo en determinados momentos

FACTOR INFRAESTRUCTURA: está constituido por todas aquellas estructuras físicas que
conforman las vías y facilitan la circulación de vehículos y personas (señalización, dispositivos,
demarcaciones, etc. )

FACTOR MEDIO DE TRASLADO: está constituido por todos aquellos medios que utiliza el hombre
para trasladarse él o su productos.

FLECHAS DE DIRECCIÓN: son las que indican por donde deben seguir los vehículos que transitan
por las vías.

FURGÓN: es la carrocería de estructura cerrada diseñada para el transporte de carga.

GG
GANDOLA: camión completo.

GIRO A LA DERECHA: se utiliza para notificar a los conductores, que el único sentido de
desplazamiento será el de un giro a la derecha.

GIRO A LA IZQUIERDA: se utiliza para notificar a los conductores, que el único sentido de
desplazamiento será el de un giro a la izquierda.

HH
HERIDOS GRAVES: toda persona que presenta fracturas, contusiones o lesiones internas que
requieren atención médica.

HERIDOS LEVES: toda persona que presenta heridas secundarias tales como: esguinces o hema-
tomas.

HOMBRILLO: es la superficie adyacente a la calzada que existe en algunas vías, destinada al
estacionamiento de vehículos en caso de emergencia.

HORA DE DESPEJE: es la hora en que la cola de una columna o elementos de la misma, pasa por
un punto, línea u objetivo.

HORA DE FINALIZACIÓN (MIL): es la hora en que la cola de una columna pasa por el punto de
disloque (PD). Se expresan en un grupo fecha – hora.

HORA DE LLEGADA: es la hora en que la cabeza de una columna o elemento de lamisma,
alcanza un punto, línea u objetivo.
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II
INTERSECCIÓN: es la bifurcación o división de dos (2) o más vías.

JJ
JURISDICCIÓN VIAL: es el conjunto de tramos generalmente contiguos de una carretera con
patrones de tránsito similares.

KK
KILÓMETRO OPERATIVO: es la cantidad de combustible consumido por kilómetro recorrido,
generalmente expresada en litros (lts.).

LL
LÍNEA: se utiliza para organizar el tránsito, delimitar los canales de circulación y ayuda a evitar los
congestionamientos

LÍNEA CONTINUA: (Raya blanca no dividida). indica a los conductores que no se puede cruzar
esta línea bajo ningún concepto. Representa un separador físico.

LÍNEA DISCONTINUA: (Raya blanca dividida). es la que indica al conductor que se puede
atravesar o cambiar de canal, luego de comprobar que no se pone en peligro la seguridad del
tránsito.

LÍNEA  DE PARE: son líneas blancas que indican el sitio exacto detrás del cual deben detenerse los
vehículos.

LÍNEA  DE  PASOS PEATONALES: son líneas blancas, ubicadas en las intersecciones de las
avenidas que indican el cruce de peatones.

LLUVIA: es la forma más común de precipitación, siendo la principal abastecedora de agua sobre
la tierra.

LOCAL: es una carretera de interés regional que facilita la comunicación entre centros poblados y
vías de mayor importancia. Generalmente reúne el tránsito proveniente de ramales y sub ramales
y se denomina (L  x).
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MM
MARCAS DE COLOR AMARILLO: se encuentran pintadas en los bordes de las aceras (brocal).
Sirve para mostrar que está prohibido estacionar, por lo general son reforzados por señales de
reglamentación.

MARCAS DE COLOR ROJO: están pintadas en los bordes de las aceras (brocal) sirve para indi-
car las paradas de bus y por puesto, están reforzadas por señales de información.

METRO: es un ferrocarril con trenes eléctricos integrados por un máximo de siete (7) vagones, con
capacidad de cincuenta mil cuatrocientos (50.400) pasajeros por hora en un solo sentido.

MINIBÚS: vehículo automotor utilizado para el transporte de perso- nas con capacidad entre
veinticuatro (24) hasta treinta y dos (32) asientos.

MINIBÚS  PERIFÉRICO: unidad de transporte con capacidad de 16 a 21 pasajeros diseñados
específicamente para rutas periféricas de topografía accidentada y/o vialidad irregular, independiente
se trate de zonas urbanas o rurales cuya distancia entre ejes, está comprendida entre 3,20 m a
3,45 m.

MOTOCICLETA: es todo vehículo motorizado, provisto de asiento o montura para el uso de su
conductor, construido para desplazarse con no más de tres (3) ruedas en contacto con la superficie
de la vía.

MUERTO: toda persona que fallece en el momento del accidente, como resultado del mismo.

NN
NIEBLA: es la condensación del vapor de agua que se produce a muy poca altura. Es una nube
muy próxima a la tierra.

OO
OLEÓMETRO: instrumento que se emplea para medir y comparar la densidad de los aceites.

ÓMNIBUS: autobus.

OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL: todas las actividades relacionadas
con el funcionamiento de la infraestructura física que conforma el terminal de pasajeros.

OPERACIÓN DEL SERVICIO EN EL TERMINAL: todas lasactividades relacionadas con la
movilización y servicio de los usuarios del terminal, sean pasajeros o visitantes.

OPERACIÓN DEL TRANSPORTE EN EL TERMINAL: todas las actividades de movilización y
servicio de los vehículos de transporte terrestre público que utilizan el terminal.
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OPERADOR DEL TERMINAL: toda persona natural o jurídica de carácter público o privado
encargada de la administración de cada uno de los aspectos que componen la operación del
terminal.

ORUGA: faja articulada intercalada entre el suelo y las ruedas de un vehículo para facilitar su
paso por cualquier terreno.

PP
PARQUE INFANTIL  DE TRÁNSITO: es un espacio delimitado, dotado de una serie de instalaciones
acordes a la realidad del tránsito terrestre, que permite a los niños poner en práctica los
conocimientos teóricos que sobre Educación Vial reciben en el aula de clase.

PASAJERO: es la persona que ocupa un lugar dentro del vehículo y se traslada en él, sin
responsabilizarse de su conducción.

PATRULLA ESCOLAR DE TRÁNSITO: representa un esfuerzo para ayudar al escolar a adoptar
una conducta segura frente a los problemas del tránsito terrestre. Tiene como finalidad completar
la educación impartida en el aula, para que la seguridad vial se integre a la personalidad de los
educandos.

PATRULLERO ESCOLAR DE TRÁNSITO: es todo niño cursante del 5° y 6° grado de educación
primaria, el cual cumple la función de guiar a sus compañeros  en el cruce de calles y avenidas en
las horas de entrada y salida de la escuela, portando el equipo de patrullero, el cual consta de :
Correaje, Cristina y Señal de Pare.

PESO BRUTO VEHICULAR COMBINADO: es el peso bruto vehicular de la combinación (camión
más remolque, y / o camión tractor más semi remolque) Puente Colgante sobre el río Orinoco, que
une los Estados Bolívar con Anzoategui, en Venezuela.

PESO BRUTO VEHICULAR: es la tara del vehículo más la capacidad de carga.

PLATAFORMA: es la carrocería de estructura plana descubierta diseñada para el transporte de
carga, la cual podrá ser provista de barandas laterales, delanteras y traseras, fijas o desmontables
(estacas).

PLAN DE TRANSPORTE: plan confeccionado por la dirección de la organización basado en sus
estrategias de empleo. Normalmente es genérico y no tiene fecha, ni hora para su ejecución.

PROGRAMA DE TRANSPORTE: documento confeccionado por el ejecutante de la misión de
transporte, basado en datos de tiempo y espacio predefinido normalmente en los planes, ordenes
verbales o directrices de la dirección de la organización.

POTENCIA MÍNIMA POR TONELADA: es la relación entre la potencia bruta del motor y el peso
bruto vehicular simple o combinado.

PROMEDIO DE MARCHA: es el número de kilómetros promedio recorridos por hora, excluyendo
los altos específicamente ordenados.

PUENTE: construcción sobre un rió , una vía férrea, etc., para el paso de vehículos, ferrocarril o de
personas.

PUNTO DE DESEMBARQUE: es el sitio donde los vehículos se detienen para desembarcar el
personal o equipo.
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PUNTO DE DISLOQUE (MIL): es un punto bien definido en una ruta, en el cual los elementos que
componen una columna quedan bajo la autoridad de sus respectivos Comandantes. Cada uno de
esos elementos continúan su movimiento hacia su propio destino. Pueden haber varios puntos de
disloque secundarios para los distintos elementos. (Un PD es siempre un punto crítico).

PUNTO DE EMBARQUE: es el sitio donde los vehículos se detienen para embarcar al personal o
equipo.

PUERTA A PUERTA: una vez que la mercancía es pedida, esta es enviada o transportada desde su
destino inicial (fábrica, proveedor, intermediario, etc.) hasta su destino final (cliente).

RR
RAMAL: es una carretera que interconecta pequeños centros poblados y provee el acceso de éstos
a vías principales y se denomina (R  x).

REGULACIÓN DEL TERMINAL: conjunto de normas que rigen la tipología de las edificaciones
que sirvan como terminal de pasajeros, y la operación de la infraestructura, del servicio y del
transporte dentro del terminal

REMOLQUE: vehículo carente de motor, con eje (s) delantero (s) y trasero (s), cuyo peso total
(incluye carga), descansa sobre sus propios ejes y es arrastrado por un vehículo automotor adecuado.

REMOLQUE BALANCEADO: remolque en el cual el (los) eje (s) que soporta la carga está (n)
ubicado (s) aproximadamente en el centro de la carrocería portante.

RODOVÍA: termino también utilizado para definir vías, carreteras, etc.

RODOVIARIO: se define a todo aquel transporte terrestre por carretera.

RUTA PERIFÉRICA: servicio regular de transporte que recorre un barrio o sector, o que conecta
dos o más barrios o sectores, o que circula por los alrededores de un centro urbano o rural, sin
pasar por su parte central.

RUTAS URBANAS: son aquellas cuyo origen, recorrido y destino, están circunscritas a los límites
de una misma municipalidad.

RUTAS SUBURBANAS: son aquellas que conectan un centro poblado importante con una localidad
en su entorno de influencia inmediata y que son utilizadas frecuentemente y en alta proporción con
propósitos de viajes diarios hogar  trabajo y hogar  centros educacionales. Su longitud es variable,
dependiendo del tamaño del centro urbano principal.

RUTAS INTERURBANAS: son aquellas que conectan un centro poblado con otro fuera de su
entorno de influencia inmediata y que, independientemente de la distancia no son utilizadas en
alta proporción para viajes diarios con propósitos de viajes hogar trabajo y hogar centros
educacionales.
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SS
SEMÁFORO: es un equipo electrónico que regula el tránsito de peatones y vehículos, permite
alterar ordenadamente el derecho de paso en las intersecciones de mayor flujo vehicular y peatonal.

SEMI REMOLQUE: vehículo carente de motor, con eje (s) central (es) o trasero (s), cuyo peso y
carga se apoya (transmiten parcialmente) al camión tractor que lo remolca.

SEÑALES: son dispositivos que permiten orientar al conductor sobre el sentido de la circulación y
las medidas que debe tomar de carácter preventivo, reglamentario e informativo, cuando haga uso
de las vías.

SEÑALES DE INFORMACIÓN: tienen por objeto identificar las vías y guiar al conductor e
informarle salidas o lugares próximos de su interés.

SEÑALES MANUALES: son las que hace el agente o vigilante de tránsito para dirigir la circulación
vial.

SEÑALES SONORAS O ACUÁTICAS: son las emitidas, tanto con el pito o silbato como con las
sirenas, bocinas, etc. A fin de llamar la atención de los conductores y peatones.

SEÑALES INDICADORAS DE DISTANCIAS: se utilizan para indicar las direcciones a seguir y
las distancias de los lugares importantes más próximos.

SEÑALES INDICADORAS DE RUTAS NACIONAL Y LOCAL: se utilizan para indicar al conductor
el número de la ruta nacional o local, así como también el estado por el cual está transitando.

SERIE (MIL): consiste de una o más unidades de marcha. Normalmente constituida por un Batallón
o Brigada, recibe una designación numérica o alfabética para propósitos de planeamiento,
programación o control del movimiento.El BI se desplaza con tres (3) unidades a nivel Pelotón.

SISTEMA  TRANSPORTE  Y  TRÁNSITO TERRESTRE: es la interrelación de diferentes factores
(Humano, Medio de Traslado, Infraestructura, Ambiente y Administrativo) que integran el tránsito
terrestre.

SOL: estrella de gases incandescentes cuya temperatura en su superficie es de 6.000 °C. Es una
nube muy próxima a la tierra.

SUB RAMAL: es una vía que sirve de acceso a pequeños caseríos y explotaciones. También cumple
con la finalidad de incorporar al país

TT
TANQUE: es la carrocería de estructura cerrada, diseñada para el transporte de fluidos o sólidos a
granel.

TARA DE UN VEHÍCULO: es el peso del vehículo, en orden de marcha, excluyendo la carga.

TAXI: automóvil de alquiler con chófer, generalmente provisto de taxímetro.

TERMINAL DE PASAJEROS INTERURBANO: conjunto de instalaciones construidas fuera del
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derecho de vía público y que proveen la infraestructura adecuada para realizar funciones y servicios
de apoyo para la  comercialización de boletos de viaje, encomiendas, atención al pasajero, embar-
que, transferencia y cambio de modo de transporte a los usuarios del transporte terrestre público
de personas en rutas interurbanas y suburbanas.

TERMINAL PÚBLICO: son aquellos terminales interurbanos de pasajeros construidos con recur-
sos públicos, o aquellos de capital mixto donde el capital accionario propiedad de un ente público
es mayor del cincuenta por  ciento (50%) del total accionario. Puede ser administrado en cada una
de sus áreas por el estado o por autorización otorgada a un ente privado.

TERMINAL PRIVADO: son aquellos terminales extraurbanos de pasajeros autorizados por el esta-
do, construidos o adquiridos con recursos privados en una proporción mayor del cincuenta por
ciento (50%) del total accionario. La administración de todas sus áreas debe ser ejercidas exclusi-
vamente por un ente privado.

TERMINAL PRIVADO DE USO GENERAL: son aquellos terminales privados que sirvan como
terminal a más de una organización prestadora del servicio de transporte terrestre público de
personas.

TERMINAL  PRIVADO DE USO EXCLUSIVO: son aquellos terminales privados que sirven como
terminal de manera exclusiva a una organización prestadora del servicio de transporte terrestre
público de personas.

TRAMO DE CARRETERA: es la sección comprendida entre dos intersecciones o empalme con
otras vías  El tramo puede incluir los canales correspondientes a ambas direcciones, o bien los de
una dirección solamente.

TRÁNSITO: es el recorrido que hacen por las avenidas, calles y caminos los vehículos, peatones y
animales

TRANSPORTE COLECTIVO: son aquellos transportes utilizados por muchas personas para
trasladarse de un sitio para otro (autobús, tranvía, metro, tren, etc.). Cubren una ruta determinada.

TRANVÍA: vehículo automotor que circula sobre rieles por las calles de las zonas urbanas y subur-
banas, destinado principalmente para el transporte de pasajeros.

TREN: serie de vagones unidos y arrastrados por una locomotora. Se desplaza sobre rieles, de
menor potencia que el metro. Su utilización puede ser como vehículo urbano o rural. Normalmente
transporta pasajeros y carga.

TREN MOTRIZ: es el conjunto mecánico que permite la autopropulsión del vehículo, constituido
por los siguientes elementos: Motor, caja de velocidades, traseros.

TROCHA O ANCHO DE VÍA, DEL VEHÍCULO: ancho vial del vehículo, calculado desde el
extremo derecho al extremo izquierdo de un mismo eje.

TRONCAL: es una carretera que facilita la interconexión regional e internacional  Generalmente
absorbe grandes volúmenes de transito y se denomina  (T  x).

TÚNEL: paso subterráneo abierto artificialmente para establecer comunicaciones.



Gestão Administrativa, Logística, Transporte e Competitividade – Volume VII

112

VV
VEHÍCULO: es el medio que permite transportar personas o cargas a través de las vías públicas y
privadas.

VEHÍCULO DE CARGA: vehículo destinado al transporte de bienes Puede contar con equipos
adicionales para prestación de servicios especializados.

VEHÍCULO ESCOLAR: es aquel vehículo destinado al transporte de estudiantes con fines de
lucro.

VEHÍCULO MOTORIZADO: son aquellos vehículos cuya fuerza motriz proviene de un dispositivo
mecánico de autopropulsión.

VEHÍCULO NO MOTORIZADO: son aquellos vehículos, cuya fuerza motriz no proviene de un
dispositivo mecánico para su propulsión.

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL: todo vehículo cuya fuerza de propulsión proviene de
bestias de tiro.

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN HUMANA: vehículo cuya fuerza de propulsión proviene del ser
humano.

VEHÍCULOS LIVIANOS: son aquellos vehículos de dos ejes y cuatro ruedas (carros, camionetas
panel y pick up, camiones de dos (2 ) ejes con ruedas traseras sencillas).

VEHÍCULOS PESADOS: son aquellos vehículos con no menos a seis ruedas, corresponde a los
autobuses y camiones (eje trasero con cuatro (4) ruedas, en el caso de vehículos de dos (2) ejes).
Se clasifican en dieciocho (18) clases.

VIENTOS: el viento es el aire que se mueve horizontalmente en la troposfera.

VOLTEO: es la carrocería diseñada como estructura basculante utilizada para el transporte de
carga.

VELOCIDAD: es el promedio de velocidad de un vehículo en un momento dado,  según lo indique
el velocímetro.

VELOCIDAD DE CRUCERO: al alcanzar la velocidad de arranque, es la  velocidad normal de
operación de acuerdo a las características del vehículo.

VELOCIDAD PROMEDIO: es el promedio de kilómetros recorridos en un período  de tiempo
dado, incluyendo altos periódicos y otros retardos breves. Es expresado en kilómetros por hora.

VOLUMEN DE TRANSITO: número de vehículos que se mueven sobre una trocha o carretera
determinada y pasan por un punto determinado de la  misma, durante un período de tiempo
específico.
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AA
ABALONE: marina.

ABSOLUTE CEILING:  altura máxima.

ABROAD: en el exterior, en el extranjero.

ACELERATION:  aceleración.

ACCES:  acceso.

ACCES ROOD:  carretera de acceso.

ACCIDENT:  accidente.

ACCOUNT: informe.

ACKNOWLEDG(E) MENT:  reconocimiento.

ACTION STATIONS: puestos de combate, todos a sus puestos.

ADDRESS: dirección.

ADMINISTRATION: administración.

ADP  (AUTOMATIC DATA  PROCESSING): proceso automático de datos.

ACRODINAMIC: aerodinámico.

AERO  ENGINE: motor de avión.

AERONAUTICS: aeronáutica.

AFFAIR: ocurrencia, incidente.

AGENCY: agencia.

AIRBOAT:  embarcación propulsada por una hélice montada sobre popa.

AIRBASE:  base aérea.

AIRBORNE: aerotransportado.

AIR COVER: apoyo aéreo.

AIRCRAFT: aeronave.

AIRCRAFT CARRIER: portaaviones.

AIRCRAFT INGINIEER: mecánico de aviones.

AIRCREW:  tripulación (de un avión).

AIRDROME: aeródromo.

AIRDROP: paracaídas, lanzar paracaídas.

AIR FREIGHT: transporte por vía aérea.
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AIRFIELD:  campo de aviación.

AIRLANE:  ruta aérea.

AIRLIFTI:  puente aéreo aerotransportado.

AIRLINER:  avión grande de pasajeros.

AIRMAIL:  correo aéreo.

AIRPORT: aeropuerto.

AIRSHIP:  dirigible.

AIRSPACE: espacio aéreo.

AIR-TRAFFIC CONTROL:  control de tráfico aéreo.

AIR TRAVEL: viaje en avión.

AIRWAY: línea aérea, ruta aérea.

ANCHOR: ancla.

APROACH: acercarse, camino de acceso.

ARMY: ejército.

ASSOCIATION: asociación.

ATLANTIC: atlántico.

ATMOSPHERE: atmósfera.

AVENUE: avenida.

BB
BARGE: gabarra, barcaza, transportar en barcaza.

BAGEE: gabarrero.

BARREL:

BAY: bahía..

BEACH: playa.

BENCH: banco, Silla.

BLADE:  lámina.

BLAST: explosión.

BLAZE: fuego.

BLOCK: bloqueo, Manzana.

BOAT:  barco, nave, bote, barca.
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BOATBUILDER: constructor de barcos.

BOATMAN: barquero.

BOATYARD: astillero.

BOWER: ancla de proa.

BOX: caja.

BRAKING: frenado.

BREAKWATER: rompeolas.

BRIDGE: puente, caballete.

BULLDOZER: máquina excavadora.

BUS: autobús.

BUSHEL: medida de cereales equivalente a 36,35 litros..

BUSTLE: polizón.

BY-ROAD: carretera secundaria.

BY-WAY:  carretera secundaria, camino poco frecuentado.

CC
CABLE: cable.

CABLE CAR: teleférico.

CARGO: carga.

CARRIAGE: carruaje.

CARRIER: transportista.

CARRY: cargar.

CART: carro, carretera.

CASH: pago en efectivo.

CAUSEWAY: carretera elevado.

CHAMBER: cámara.

CHARGED: cargado (a).

CLOUD: nube.

COACH: autocar, coche, vagón.

CONVEYOR: transportador.

COPTER: helicóptero.
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DD
DETECTOR VAN: vehículo provisto de radar para detectar la señal de televisores que carecen de
licencia.

DETRAIN: bajar de un tren.

DUAL CARRIAGEWAY: carretera de dos sentidos y doble carril. separados, autovía.

DUCT: conducto.

DUGOUT: canoa hecha de un tronco ahuecado.

DUTY: impuesto.

CRANE: grúa.

CRASH: colisión.

CRASH LANDING: aterrizaje forzoso.

CRATE: container.

CREW: tripulación.

CRUISER: crucero.

EE
EMBARKATION: embarque  embarcación.

ENGINE: maquina motor.

ENGINEER: maquinista  mecánico.

ELECTRONIC TRANSMISSION: transmisión electrónica.

ELEVATOR: montacarga – elevador.

EQUIPMENT: equipos  aparatos.

ESCOPE HATCH: escotilla de emergencia.

ESCORT: convoy.

EXHAUST: tubo de escape.

EXPORT: exportación.
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FF
FACIA OF FASCIA: dispositivo o aparato para medir velocidad y distancia.

FACTOR FA Y: taller brica.

FARTHER: más lejos.

FASTEN: fijar, Amarrar.

FENDER: defensa, para choque, guardapolvo.

FERRY: transbordador  barco de transbordo.

FIGHTER PLANE: avión de caza.

FILLING STATION: puesto o estación de gasolina.

FINE: multa.

FLATBOAT: chalana.

FLATCAR:  vagon de plataforma.

FLATTOP: porta aviones.

FLEXIVA: cava o batea sobre plataforma ferroviaria especial.

FLIGHT: vuelo.

FLING SAUCER: platillo volador.

FLOAT: boya.

FLOAT O FLOAT OFF: operaciones en medios flotantes.

FLOTILLA: flotilla.

FLUVIAL: fluvial.

FLY OVER: elevado.

FLYER: volante.

FLYNG: Adj: volador,  platillo volador.

FORE AND AFT: de popa a proa.

FORKS: bifulcación.

FORTH: puente de ferrocarril.

FREQUENCY BAND: banda de frecuencia.

FREQUENCY SPECTRUM: espectro de frecuencia.

FRONT FORKS: transmisión delantera  eje delantero.

FRONT: tren delantero  tracción delantera.
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FROST HEAVES: regulador de temperatura.

FUEL CELLS: alternador, dinamo, generador.

FUEL INJECTIÓN: inyección directa.

FUEL NASCAR TANK: tanque de combustible.

FUSIBLE: fusible.

GG
GAFF: gancho.

GAGE:  puerta.

GALLON: galón.

GALLONS PER MINUTE: galones por minuto.

GAPS: calibración.

GAS: gasolina.

GASOLINE: gasolina.

GEARCASE: caja de velocidad.

GENERADOR: alternador.

GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS: sistema dinámico. general de tierra.

GETKIT: empacadura.

GLOBAL POSITIONING SATELLITE: satelite de posicionamiento global.

GLOW PLUGS: luz intermitente.

GNSS  GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM: sistema satelital de navegación global.

GOOD: completo.

GOVERNED: control de Paso.

GLOBAL POSITIÓN SYSTEN – GPS: sistema de Posicionamiento Satelital.

GRAVITY: gravedad.

GROSS COMBINATION WEIGHT: peso bruto combinado.

GROSS VEHICLE WEIGHT: peso de vehículo terrestre.

GROUND CONTROL STATION: estación de control terrestre.

GROUND EMPLACED MINE SACTTERING SYSTEM: sistema emplazador de minas terrestre.

GROUND PENETRATING RADAR: radar de penetracion terrestre.

GRUÑID LAUNCHED CRUISE MISSILE: lanzador terrestre de misiles.
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GRUP: agrupación.

GUARD: protector.

GUIDED VEHICLE: vehículo guía.

HH
HACK:  coche de alquiler.

HACKNEY: llevar en coche de alquiler.

HAND (TO): manejar conducir.

HANDLEY: mombardero pesado utilizado para incursiones diurnas y nocturnas en la primera
guerra mundial.

HANDLEY PAGE HALIFAX: uno de los mejores bombarderos de la segunda guerra mundial,
también se utilizo para  lanzar tropas para-caidistas y remolcar planeadores.

HANGAR: hangar.

HARBOUR: puerto.

HARBOURAGE: puerto.

HARD SHOULDER: hombrillo.

HARD TOP: capota rigida.

HELM (TO): timonear gobernar una nave.

HELMSMAN: timonero timonel.

HINDENBURG: el mayor dirigible del mundo, denominado lz 129. durante cerca de un año
mantuvo un servicio de pasajeros entre frankfurt y nueva york. en mayo de 1937 se incendio.

HORIZONTALLY-OPPOSED BOXER ENGINE: caja de maquina horizontalmente opuesta.

HORSEBOAT: barco para conducir caballos

HORSEPOWER: caballos de fuerza

HOVERCRAFT: aerodeslizador, vehículo que vuela sobre tierra y agua produciendo una corriente
de aire debajo de el que losoporta.

HUBLOCK: seguro de rueda o caucho.

HYDRAULIC FLUID: fluido hidráulico.

HYTHE: puerto
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II
I-BEAM: viga en I. Pieza de Hierro estructural cuya sección toma la forma de una I; viga en doble T.

ICE CAP: casquete glacial.

ICE FOG: niebla congelada.

ICE WARNING INDICATOR: indicador de formación de hielo.

ICING: helamiento.

IDENTIFICATION FRIEND OR FOE: aparato de auto-identificación (amigo o enemigo)

IDENTIFICATION LIGHT: luz de identificación.

IDLE: marcha lenta, marcha mínima , marcha en vacío.

IDLING: marcha lenta, se dice de un motor de combustión interna cuando funciona a la velocidad
más baja posible, sin carga.

IFR: vuelo por instrumentos.

IGNITER: bujía.

IGNITION: encendido.

IGNITION SYSTEM: sistema de encendido.

ILUMINANCE: iluminación.

ILUSTRATED PART BREAKDOWN: ilustración detallada de piezas o repuestos.

IMPACT: impacto o choque.

IMPERIAL GALON: galón inglés o imperial (equivale a 4,543 lts.)

IMPLICIT TAX: impuesto implícito, propio de un programa de bienestar, los beneficios de una
familia disminuyen cuando gana una unidad más de renta.

IMPLOSIÓN : implosión; estallido hacia el interior, lo opuesto a explosión.

IMPROVE: perfeccionar,adelantar, mejorar.

INBOARD: hacia adentro; interior.

INCH: pulgada (medida que es la duodécima parte del pie y equivale a 25,4 milímetros).

INCIDE TIRE PROTECTOR: protector interior de neumáticos.

INCIDENT OF A TAX: incidencia impositiva. Parte de la carga impositiva finalmente pagada por
las diferentes personas o grupos.

INCLINE: pendiente; inclinación.

INCREASED VISIBILITY: visibilidad aumentada o mejorada.

INCREMENTAL REVENUE: ingreso incremental. Término que los empresarios emplean
frecuentemente en vez de ingreso marginal.
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INDEPENDENT WHEELS: ruedas independientes.

INDEX: indice. Una serie de números  que expresa cómo, a lo largo del tiempo, un promedio de
precios, salarios o alguna otra medida económica varia.

INDEXATION: indexación. Inclusión de una cláusula móvil de revisión en un contrato o norma.

INDIRECT TAX: impuesto indirecto. Impuesto creado para ser transferido y no soportado por
aquel que lo paga inicialmente.Ejemplos: impuestos sobre ventas,aranceles, etc.

INDOOR: bajo techo.

INDUCCED CURRENT: corriente inducida.

INDUCED INVESTMENT: inversión inducida. Inversión  adicional motivada por un aumento en
el producto nacional.

INDUCTION SYSTEM: sistema de admisión

INDUSTRY: Industria. los productores de un bien o servicio concreto.

INERT GAS SYSTEM: sistema de gas inerte, sistema que no permite la explosión de un tanque de
combustible .

INERTIA: inercia.

INERTIAL NAVIGATION SYSTEM: sistema de Navegación Inercial.

INFLATION: inflación. Incremento de nivel medio de precios.

INFLIGHT: en vuelo.

INFRASTRUCTURE: infraestructura. Instalaciones básicas como carreteras, centrales eléctricas y
redes telefónicas.

INHERITANCE TAX: impuesto sobre sucesiones. Impuesto que grava la propiedad recibida por
los herederos de las personas fallecidas.

INHIBITION: inhibición. Abstención del conocimiento de un asunto cuya competencia le esté
legalmente atribuida.

INITIAL APPROACH: aproximación inicial.

INITIAL POINT: punto inicial.

INITIAL RATE OF CLIMB: régimen de ascenso inicial; velocidad inicial de ascenso.

INJECTION: Inyección. gastos diferentes de los del consumo privado, realizado en cualquier otro
componente del producto nacional bruto.

INJUNTION: interdicto. Mandato judicial para eliminar ciertas prácticas o requiriendo cierta acción.

INLINE ENGINE: motor en línea o monobloque

INMARSAT: sistema Satelital Marítimo Internacional (International

Maritime Satellite Systems.

INMIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE (INS): organismo de inmigración Norte-ame-
ricano, especialmente desarrollado en el esfuerzo de combatir las drogas en Estados Unidos.

INNOVATION: innovación. Un cambio en los productos o en las técnicas de producción.

INPUT: entrada; fuerza o potencia absorbida.
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INSIDE BRAKE: freno interno.

INSPECTION: inspección. Servicio que comprende las medidas adoptadas por la Administración
Nacional, para hacer cumplir las leyes y los reglamentos fiscales, por las oficinas y empleados
encargados de su ejecución.

INSTRUMENT: instrumento.

INSTRUMENT BOARD: tableros de instrumentos.

INSTRUMENT FLIGHT RULES (IFR): reglas de vuelo por instrumentos.

INSTRUMENT LANDING SYSTEM (ILS): sistema de aterrizaje por instrumentos.

INSTRUMENT PANEL: panel de instrumentos.

INSTRUMENT RUNWAY: pista de aterrizaje equipada con instrumentos (electrónicos y visuales
de navegación.

INSULATE: aislar.

INTAKE MANIFOLD: múltiple de admisión.

INTEGRAL EXHAUST MANIFOLD: tubería de escape de una sola pieza.

INTEGRAL INTAKE MANIFOLD: múltiple de admisión de una sola pieza.

INTEGRATED TUG BARGE: un largo bote de aproximadamente 600 pies de largo y con una
capacidad de 22.000 Toneladas.

INTENSITY: intensidad; tensión; potencia.

INTEREST: interés. Pago por el uso del dinero.

INTERIOR FINISH: acabado interior.

INTERFACE: sistema de teléfono que con ayuda de un computador da ordenes. Ambos hardware
y software son necesarios para el funcionamiento de la interfase.

INTERFERENCE: radiación, emisión o inducción no intencional de energía electromagnética
para causar la degradación u obstrucción completa del equipo electrónico; interferencia;
perturbación.

INTERNAL COMBUSTIÓN: motor de combustión interna o de explosión.

INTERNAL STRESS: esfuerzo interno.

INTERNALIZATION: internación. Proceso que consiste en una empresa o persona que asume un
coste o beneficio externo como consecuencia de sus acciones.

INTERNAL RENENUE SERVICE (IRS): departamento Federal de Ingresos en Estados Unidos.

INTERNATIONAL AIRPORT: aeropuerto Internacional. Aeropuerto designado como internacio-
nal por las autoridades con servicio de aduanas; aeropuerto con derecho a aterrizaje en donde hay
que obtener permiso de las autoridades de aduana por adelantado; aeropuerto designado como
internacional conforme a la Convención

OACI. INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO): organismo de Aviación
Civil Internacional (OACI).

INTERNATIONAL  COMERCIAL TERMS (INCOTERMS): términos de Comercio Internacional.

INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE: certificado Internacional de línea de carga en una
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embarcación. Este certificado da detalles de cuanta profundidad a carga completa de una
embarcación puede sumergirse y esta línea de carga se encuentra a los lados de una embarcación.

INTERPHONE: teléfono de abordo.

INTERPOL: organismo Internacional de Policía para el Crimen, policía multilateral, con atribuciones
para combatir delitos trans-fronteras, con sede en Lyon/Francia.

INTERTANKO: es un consorcio de tanqueros independientes que representan a miembros
internacionales.

INVENTORIES: inventarios. Existencias de materias primas, productos intermedios y bienes finales,
mantenidos por las empresas productoras o de comercialización.

INVESTMENT: inversión.Acumulación de capital.

IONOSPHERE: es la capa entre 80 y 120 de miles de partículas cargadas por encima de la superficie
terrestre, la cual representa una no homogénea y disperso medio para las señales de radio.

IONOSPHERIC DELAY: es una onda que se propaga a través de la ionosfera experimentando un
retraso.

IONOSPHERIC REFRACTION: es el cambio de velocidades de propagación de una señal que
pasa a través de la ionosfera.

JJ
JACK: gato, aparato que sirve para levantar objetos pesados a poca altura con un mínimo de
esfuerzo manual.

JACK BOX: caja de enchufes.

JACK HYDRAULIC: gato Hidráulico.

JACK POINT: punto de apoyo de un gato.

JACKTED INTAKE PIPE: tubo de admisión con camisa de agua.

JACKSCREW: tornillo nivelador.

JAMMING: interferencia; transmisión de señales perturbadoras; radio-perturbación.

JAWBONE: persuadir, intentar convencer utilizando, incluso amenazas.

JET AIRCRAFT: avión a propulsión a chorro.

JET PROPULSIÓN AIRPLANE: aeroplano reactor o de motor de reacción.

JET STREAM: corriente migratoria de vientos de alta velocidad presentes a grandes alturas.

JIB: aguijón o pluma; brazo movible de una grúa.

JIG: marco; bastidor; guía, plantilla o matriz (para fabricar piezas en serie).

JOB SHOP: taller de trabajo.
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JOINT: junta; unión; articulación; costura; conexión.

JOINT INTERAGENCY TASK FORCE (JIATF): fuerzas ínter agencias de tareas conjuntas. La
JIAFT-SUR basada en PANAMA,

JIAFT-OESTE  en SANTA BARBARA/EUA y JIAFT-ESTE en KEY WEST/EUA.

JOINTER: ensambladora.

JOULE: julio, unidad práctica de energía eléctrica.

JUMBO JET: avión  jumbo (de reacción); DC-10; B-747; L-1011;C-5 A y futuros aviones semejante
o mayores.

JUDICATURE: judicatura. Organización constituida por los jueces de un país.

JUDICIAL: judicial. Organización competente para la administración de justicia.

JUDGE: juez. Magistrado del poder judicial, encargado de juzgar los asuntos sometidos a su
jurisdicción.

JUDGMENT: juicio. Opinión, idea acerca de alguien o de algo.

JURISDICTION: jurisdicción. Alcance del de decisión administrativa o judicial, por razón  de la
materia y del territorio.

JURISPRUDENCE: jurisprudencia. Conjunto de sentencias dictadas por los jueces reiteradamente
en la resolución de casos semejantes.

JUSTICE: justicia. Correspondencia armónica de dar y recibir cada uno lo que se merece o lo que
le pertenece.

JUST A TIME: justo a tiempo, acción que debe ser desarrollada en la oportunidad requerida.

KK
KALMAN FILTER: es un método numérico usado para trazar la señal de la variación del tiempo
con la presencia de ruido.

KEEL: quilla de un barco.

KEEL EFFECT: efecto de quilla.

KEELSON: sobrequilla.

KEEPER: barra de hierro dulce que conecta dos polos de un imán permanente para evitar la
pérdida del magnetismo.

KERNEL: núcleo.

KEROSENE: kerosene, nafta (petróleo de alumbrado).

KEYWAY: este término se usa para referirse a todo tipo de cuña y también al asiento ranurado

KICK: contragolpe de un motor.

KICKOFF: arranque de un motor.
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KICK-OUT: desconexión de un motor.

KILL: avión derribado.

KILOGRAM: kilogramo.

KILOMETER: kilómetro.

KILOVOLT: kilovoltio.

KILOWATT: kilovatio.

KINETIC ENERGY: energía cinética o de los movimientos.

KIT: juego, estuche, equipo.

KIT OF TOOLS: juego o caja de herramientas.

KNEE: codo o rodilla.

KNEE ACTION FRONT END: sistema delantero de ruedas independientes.

KNEE ACTION WHEELS: ruedas de suspensión independiente; ruedas con acción de rodilla.

KNEEL: es la columna de una embarcación, siendo la viga longitudinal más baja de un barco.

KNOB: corona, perilla, botón, tirador (de una puerta).

KNOCK: golpeteo, pistoneo.

KNOCKED-DOWN: desarmado, algo que se entrega en piezas, listo para armarse o montarse.

KNOT: nudo. Unidad de velocidad en navegación que es igual a la rata  de una milla náutica (6080
pies o 1852 metros) por hora.

LL
LABOR: se dice al  balanceo y cabeceo experimentado por los barcos.

LACING: acción  de amarrar

LADING: acción de cargar.

LADLE: paleta usada para transportar algo.

LAISSER FAIRE: dejad hacer. Expresión usada por los fisiócratas franceses, que significa la
ausencia de intervención gubernamental en los mercados.

LAMINAR FLOW: régimen o flujo laminar, tranquilo o de Poiseuille.

LAMP: lámpara o farol.

LAMP HOLDER: portalámparas.

LANDING: desembarque, desembarco, aterrizaje.

LANDING ANGLE: angulo de ataque que forma el perfil de una ala de una aeronave con respecto
a la corriente incidente.
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LANDING CRAFT: lancha o embarcación usada en el desembarco de personas o cargas.

LANDING FIELD: campo de aterrizaje; aeródromo.

LANDING GEAR: tren de aterrizaje utilizado en las aeronaves.

LANDING GROUND: zona de aterrizaje.

LANDING STRIP: pista de aterrizaje.

Landmark: punto de referencia en tierra, características especiales de terreno.

LANDSLIDE: derrumbamiento ocurrido en una carretera.

LANE: senda; vereda; vía de camino.

LASER: elemento óptico que amplifica la luz estimulando la radiación atómica dentro de un cristal
de rubí.

LASH ROPE: cuerda para atar cargas; lazo.

LATE IGNITION TIMING: encendido retrasado.

LATITUDE: latitud.Distancia desde cualquier punto de la superficie terrestre al ecuador, medida
en grados de meridiano.

LAUNCH: acción de lanzar un bote al agua.

LAY-UP: temporada de cesación de operaciones de comerciales de un barco, periodo en el cual
hay superflujo de barcos en relación con el nivel de carga disponible.

LAW: ley. Es toda disposición de carácter general o particular emanada por el Estado.

LAW ENFORCEMENT: represión, esfuerzo promovido por las instituciones policiales y jurídicas
para combatir las drogas ilícitas.

LAW OF DIMINISHING MARGINAL UTILITY: ley de la utilidad marginal decreciente. Cuando un
consumidor consume sucesivas unidades de un bien, la utilidad marginal del mismo, finalmente
decrecerá.

L-BAND: es el grupo de frecuencias que se extienden desde 390 MHz hasta 1550 MHz. El GPS
tiene frecuencias en la banda L (1227.6 MHz- 1575.42 MHz)

LEADED GASOLINE: gasolina que contiene tetraétilo de plomo.

LEAD TO THE TRAILER: tubo para el remolque usado por los automóviles.

LEADER: lider. Persona,grupo, equipo, empresa, organización o nación que ejerce liderazco.

LEADERSHIP: liderazco. Condición de primacía , que permite ejercer sobre los demás: autoridad,
influencia, respecto, admiración e inspiración.

LEAFT: hoja metálica con cierta flexibilidad que sirve de amortiguación para vehículos.

LEAK: fuga; escape.

LEAN MIXTURE: mezcla pobre o débil.

LEEWAY: cuando una embarcación va a la deriva.

LEFT TURN: vuelta o viraje a la izquierda.

LEG: pierna. Distancia recorrida por una aeronave de un punto a otro.
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LEGISLATION: legislación. Conjunto de normas legales por las cuales se gobierna un Estado o se
regula una materia determinada.

LENGTH: escora de un barco, que es la curva que pasa por el punto de mayor curvatura de las
cuadernas de un buque. Inclinación lateral de un barco.Cada uno de los puntales que sostienen los
costados del barco al construirlo o repararlo.

LETTER OF CHANGE: letra de cambio. Documento mercantil que comprende el giro de una
cantidad de dinero, hecho por el librador a la orden del tomador, al plazo expresado y a cargo del
pagador, con indicación del concepto o procedencia, del valor y lugar donde debe efectuarse el
pago.

LETTER OF CREDIT: carta de credito

LEVEL BUBBLE: burbuja de nivel que da la inclinación de una aeronave con respecto a la hori-
zontal.

LEVEL CROSSING: paso a nivel que generalmente ocurre en una carretera para atravesar una
vía férrea.

LIBERATE COMPETITION: libre competencia. Condición   de mercado, en la cual la actividad
económica se desarrolla en plena libertad de entrar o salir del mismo.

LIBERTY: libertad que se le da a la tripulación y/o pasajeros de una embarcación para ir a tierra
firme.

LIUTENANT: teniente, teniente de navío.

LIUTENANT COLONEL: teniente coronel.

LIUTENANT COMMANDER: capitán de corbeta.

LIUTENANT GENERAL: teniente general.

LIFE RAFT: balsa salvavidas.

LIFTER: elevador de automóviles para pasarlos de un piso a otro, es un ascensor para automóviles.

LIGHT AIRPLANE: avioneta. Avión pequeño.

LIGHT ARMORED CAR: carro blindado ligero.

LIGHT CRUISSER: crucero ligero.

LIGHTER: termino que se usa en el transporte acuático para definir a las chalanas (transportan:
vehículos, pasajeros y cargas de una orilla a otra) y gabarras (pequeñas embarcaciones para
transportar minerales, como por ejemplo, la bauxita, el hierro,etc.). Nombre generalmente dado a
un bote y este usado para transportar la carga o pasajeros de un barco a la costa.

LIGHTING: alumbrado; iluminación.

LIGHT MAINTENANCE: mantenimiento ligero, que puede ser realizado por un taller, sin necesidad
que se realice en la fábrica o taller representante de la fábrica o factoría.

LIMIT LOAD: carga máxima que involucra peso vació del medio más la carga útil de ese medio.

LIMIT SWITCH: disyuntor automático ; interruptor limitador.

LINE OF CREDIT: línea de crédito. Compromiso asumido por un banco u otro prestamista de dar
crédito a un cliente a petición de éste hasta una cantidad determinada.

LINE OF RETURN: ruta o itinerario de regreso.
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LINE OF SECURITY: línea de seguridad que no permite el acceso a personal no autorizado.

LINER: camisa o superficie reemplazable del interior de un cilindro; buje o revestimiento interior
de un cojinete (mec.); avión de línea comercial; trasatlántico; forro o núcleo; tubo interior.

LINK TRAINER: aparato de adiestramiento para vuelo por instrumentos.

LIQUIDATION OF OBLIGATIONS: liquidación de gravámenes. Precisión cuantitativa de los tri-
butos, expresada en una planilla emitida por la Administración Aduanera, y  originada en un
proceso de determinación, a los fines de que el contribuyente efectúe el pago correspondiente.

LIQUIDITY: liquidez. La facilidad con la que un activo puede venderse rápidamente, a un precio
predecible, con poco coste o molestia.

LOADED: cargado de un medio terrestre, acuático,aereo,etc.

LOADER: cargador o montacargas.

LOADING AREA: superficie disponible para la carga.

LOAD FACTOR: factor de carga . Porcentaje de carga o pasajeros llevados (ej. 4000 Ton. De carga
llevadas en un barco de capacidad máxima de 10000 Ton. , tiene un factor de carga de 40%).

LOADING CAPACITY: capacidad de carga , cantidad de unidad de peso por unidad de area que
puede resistir cualquier superficie plana. (ej. Kg/m^2).

LOADING HOPPER: tolva (vagón de descarga de material por las compuertas que se encuentran
en la parte inferior del mismo y este material se depositará en la fosa de descarga) de carga.

LOAD WATERLINE: línea de carga máxima de una embarcación.

LOG BOOK: diario de navegación donde se anotan las discrepancias encontradas durante el
vuelo (Aéreo).Libro de bitácora donde se anotan los detalles de la navegación (Marítimo).

LOGISTICS: logística.Que sigue el proceso adecuado en el desarrollo de una misión.

LONG RUN: largo plazo. Un periodo de tiempo lo bastante largo para que los precios se ajusten a
su nivel de equilibrio.

LONGITON: tonelada larga (1 tonelada = 0,9842 longton)

LONGITUDE: longitud. La mayor de las dimensiones principales (la menor es la latitud) de las
cosas o superficies planas.Distancia de cualquier

LOOSE GROUND: tierra suelta o floja.

LORAN NAVAID: ayuda electrónica de navegación para determinar una línea de posición midiendo
electrónicamente la diferencia de tiempo entre la recepción de señales pulsantes de energía de
radio recibidas de dos estaciones transmisoras distintas pero sincronizadas.

LOT: lote. Cierta cantidad de carga o material a transportar.

LOW ALTITUDE: baja o poca altitud para la navegación de aeronaves.

LOW GEAR: velocidad baja (en el cambio de velocidades); primera velocidad

LOW GRADE FUEL: combustible de bajo índice de octanos.

LOW TIDE: marea baja.

LOW VISIBILITY: poca o escasa visibilidad.

LOW VISIBILITY LANDING: aterrizaje con poca visibilidad.
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MM
MACHINE: maquinaria.

MACHINIST: operario de las maquinas.

MADE: fabricado, hecho.

MAIL MAN: cartero.

MAIN CUSTOMS: aduana principal, la aduana que tiene jurisdicción en una circunscripción
determinada de las aduanas subalternas adscritas a ella.

MAINTENANCE: mantenimiento.

MALFUNCTION: mal funcionamiento.

MANAGER: director, jefe, entrenador.

MANIFEST OF LOAD: manifiesto de carga. Documento que debe entregar el porteador en la
aduana a la llegada y salida del vehículo de transporte. En dicho manifiesto, deben estar especifi-
cados los datos concernientes al cargamento, así como la clase, nacionalidad, porte y nombre o
siglas de vehículo, nombre del porteador, nombre de los embarcadores, nombre de los consignatarios,
número de los conocimientos de embarque; marcas, numeración de los bultos, clases de éstos,
cantidad, peso y contenido de los mismos, suma total de bultos, expresada en letras y guarismos y
firma del porteador.

MANIFEST OF IMPORT AND DECLARATION OF VALUE: manifiesto de importación y
declaración de valor. Formulario legalmente establecido a los fines de la declaración de aduanas
de las mercancías de la importación.

MANOEUVRE: maniobrar, manejar.

MANUFACTURE: manufacturación, fabricación.

MARINE INSURANCE: seguro marítimo. Contrato mediante el cual un asegurador se comprome-
te a indemnizar, dentro de determinados límites, a un asegurado, los daños incidentales que pudieran
acaecer en un viaje por vía marítima.

MARQUET: mercado, comercializar.

MARSHALLING YARD: estación de clasificación de trenes.

MASS PRODUCTION: producción o fabricación en masa.

MAY DAY: S.O.S., Señal de auxilio, socorro.

MEASURE: medida.

MECHANIC: mecánico.

MERCANTILE: mercantil. Mercante. Relativo al comercio

MERCHANDISE: mercadería. Efecto. Artículo. Bien. Producto. Objeto. Género de bienes muebles
que se pueden comprar, vender o intercambiar.

MERCHANT NAVY: marina mercante.
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METRE: metro.

METRIC: métrico. Pag. 207 Mode

MIDDLEMAN: intermediario.

MIDDLE MANAGEMENT: cuadros o mandos intermedios.

MILE: milla (1.6093 Km terrestre;  1,852 Km Naútica)

MILEAGE: distancia en millas.

MILEAGE ALLOWANCE: pago por millas recorridas.

MILEOMETER: cuenta millas.

MILLIGRAM (ME): miligramo.

MILLILITRE: mililitro.

MILLIMETRE: milímetro.

MIXED TAXES: impuestos mixtos .Impuestos aduaneros que tienen como base imponible el valor
de las mercancías y una medida física (peso, longitud, capacidad) de las mismas.

MONEY: dinero. Medio de pago o de cambio. Moneda corriente. Caudal. Fortuna.

MOTOR SHIP: motonave. Todo buque o nave mayor de 100 toneladas, cuya propulsión sea por
medio de cualquier clase de motor que no sea de vapor, aún cuando simultáneamente emplee
velas con el mismo fin.

MOVEMENT: movimiento.

MOVING STAIRCASE: escalera mecánica.

MULTINATIONAL CORPORATION: empresa multinacional. Una empresa que ejerce su actividad
en más de un país ( ya sea directamente o a través de sucursales).

NN
NATIONAL CUSTOMS TRAFFIC: tránsito aduanero nacional. La operación de tránsito aduanero,
en la cual la aduana de partida de destino es una aduana nacional.

NATIONAL GOODS: bienes, mercancías nacionales. Bienes muebles e inmuebles propiedad de
la Nación. Mercancías originadas, nacidas o producidas en el territorio nacional, y que no hayan
sido objetos de nacionalización en un país extranjero.

NATIONALIZED GOODS: mercancías nacionalizadas. Mercancías originadas, nacidas o
producidas fuera del territorio nacional, que hayan cumplido el trámite aduanero de nacionalización
en el país, adquiriendo en consecuencia, los mismos derechos de comercialización y uso de las
mercancías nacionales, dentro de los límites y condiciones legalmente previstos.

NAUTICAL: náutico, marítimo.

NAUTICAL MILE: milla marina.

NAVAL OFFICER: oficial de marina.
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NAVE: nave.

NAVIGABLE: navegable.

NAVIGATE: surcar, navegar por.

NAVIGATION: navegación.

NAVY: armada.

NET: neto. Aplicase al peso de una mercancía restando el de los embalajes o envases que la
contengan.

NET EXPORTS: exportaciones netas. Exportaciones menos importaciones.

NOMENCLATURE OF HARMONIZED SYSTEM: nomenclatura del sistema armonizado. Es la
nomenclatura aduanera que comprende las partidas, subpartidas, códigos numéricos, notas de
secciones, capítulos y de las subpartidas, y las reglas generales para la interpretación del Sistema
Armonizado de Designación y codificación de mercancías.

NON ACCOMPANIED BAGGAGE: equipaje no acompañado. Equipaje que llega con anterioridad
o posterioridad a la fecha de arribo del pasajero, cualquiera que sea la vía de transporte utilizada.

NORMAL VALUE: valor normal. Precio que en el momento en que son exigibles los gravámenes
arancelarios se estima que pudiera fijarse fectuada en condiciones de libre competencia, entre un
comprador y un vendedor independientes uno de otro. Precio normal.

NORMS OF ORIGIN: normas de origen. Requisitos mínimos de producción, fabricación,
elaboración o transformación que debe tener un producto para ser considerado originario de un
país determinado, a fín de gozar de las preferencias arancelarias o no arancelarias, negociadas
con otros países en los distintos Acuerdos de Integración.

OO
OAR: remo, instrumento de madera que sirve para impulsar las embarcaciones.

OCEAN LINER: trasatlántico.

ODOMETER: odómetro, instrumento para medir la distancia que se recorre en su vehículo, a pie
o en bicicleta.

OFFICIAL PRICE OF REFERENCE: precio oficial de referencia. Precio fijado por el Estado,
generalmente con carácter temporal, para algunas mercancías de importación y exportación, y
que constituye la base mínima imponible para el cálculo de los tributos aduaneros correspondientes.

OFFING: aquella parte del mar visible que está lejana de la costa y más allá del lugar de anclaje.
Ensenada.

OFF SHORE: costanero. En la cercanía de la costa.

OFF WARD: tránsito en un solo sentido.

OMNIBUS: coche de gran capacidad con cuatro ruedas.

ONERARY: propio para carga o conducción.



Gestão Administrativa, Logística, Transporte e Competitividade – Volume VII

134

ONE  WAY: tránsito en un solo sentido.

OPENWORK: calado, cualquier obra manual que contiene aberturas pequeñas.

OPERATOR OF TRANSPORT INTERNATIONAL MULTIMODAL: operador de transporte
multimodal internacional. Es la persona natural o jurídica, de carácter público o privado,
responsable de la organización y ejecución del transporte multimodal internacional que le ha
sido encomendado.

ORIGIN CERTIFICATE: certificado de origen, documento o formulario que permite identificar las
mercancías, y en el que la autoridad o el órgano habilitado para concederlo certifica que las
mercancías a que se refiere el certificado son originarias de un país determinado. El certificado
puede incluir una declaración del fabricante, del productor, del proveedor, del exportador o de
cualquier otra persona competente.

ORLOP: sellado o entarimado de una embarcación.

OUTBOAR: fuera de la borda de un barco.

OUTFITTER: armador de una embarcación.

OUTPORT: puerto de mar algo distante de la aduana principal. Puntode exportación. Puerto de
mar.

PP
PACK: paquete, carga, fardo.

PACKAGE: embalaje.

PACKER: embalador.

PACKET: paquete, correo.

PACKETBOBOAT: correo marítimo.

PACKING: embalaje, envase, empaque.

PACT: pacto.

PADDLE: remar con el canalete, chapotear.

PADDLER: remero.

PAINSTAKER: burro de carga.

PASSAGE: pasaje, paso, travesía, episodio.

PASSENGER: pasajero. Persona nacional o extranjera que entre al medio de transporte.
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O líder organizacional só será aceito se reunir no seu entorno seguidores. Do contrário, tentará
exercer uma autoridade não conquistada, ou seja, baseada no poder de sua função dentro da
Organização.

Toda autoridade precisa ser conquistada antes de ser exercida, normalmente admirada pelos re-
sultados positivos que brindam a Organização e todos os seus seguidores. O sucesso e o insucesso
têm a mesma origem, mas o que os diferencia é a vontade do líder e sua capacidade de contagiar
a todos de sua Organização em conquistar os objetivos almejados. Sucesso está diretamente
relacionado ao esforço.

As decisões de uma liderança não podem mais ser tomadas de maneira isolada. Devem reunir
contribuições de colaboradores os quais devem confiar que têm autonomia e liberdade para opi-
nar e participar ativamente do processo decisório.

As organizações que utilizam avaliações de desempenho dos seus colaboradores têm dificuldade
de inovar, pois o ambiente de trabalho se torna psicologicamente inseguro. Algumas dúvidas to-
mam a mente do colaborador e perguntas martelam a sua mente: “A minha proposta ou inovação
será aceita ou bem recebida pelos meus chefes e colegas de trabalho? Se não der certo, terei outra
chance de recomeçar? Serão compreensíveis com os meus ensaios e erros? Vale a pena correr o
risco ou manter tudo como está?”.

A organização que se dispõe a inovar, participa, indubitavelmente, de constantes processos de
experimentação, ou seja, ensaio e erro, no qual cada tentativa resulta em nova informação sobre
o problema.

Como tornar a organização coerente? Se por um lado se deseja a inovação, por outro pune o
colaborador que erra.

A principal frente de mudança no comportamento humano é o “desconforto”. Quando o indivíduo
se vê ameaçado, ele tende a permanecer na zona de conforto:

Quando vamos a uma loja comprar uma roupa, normalmente experimentamos várias delas até
encontrar aquela que melhor atende nossos anseios. Quando vamos abrir uma porta de um lugar
desconhecido e estamos com um molho de chaves, seguramente tentaremos várias chaves até que
uma delas abrirá a porta. Até acertamos, erramos algumas vezes. Os erros são conseqüências
inevitáveis do processo da experimentação.

Uma inovação, normalmente, reúne erros acumulados, fundamentais para o aprendizado.

Os erros também acarretam custos e muitas Organizações não estão dispostas a arcar com esses
custos, mas desejam a inovação.

Percebe-se que a incoerência organizacional é mais freqüente do que a coerência, sobretudo em
organizações com grandes estruturas verticais ou de alto grau de conservadorismo.

A inovação e a criatividade organizacional, ao sistema de recompensa ou remuneração, ao estí-
mulo dos superiores, ao grau de confiança e autoconfiança, e os recursos que se predispõe a
empregar.

Entretanto, caso haja a pressão avaliadora e monitoramento sobre o colaborador, a tendência é
aumentar a incoerência e diminuir a probabilidade de inovação organizacional.

Como reflexão, deixa-se um pensamento de Maquiavel: “O Príncipe deve proteger o desafio”.
Somente com forte apoio do “Príncipe” é que uma organização baseada em sistemas de avalia-
ção e monitoramento dos seus colaboradores poderá tornar-se coerente. Tendo a crença no líder,
os colaboradores transformarão as dificuldades em desafios, na busca de atingir, a qualquer pre-
ço, os resultados desejados de sua Organização, pela qual ele se compromete e faz as coisas
acontecer.
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As organizações são e serão por muito tempo consideradas organismos vivos, ou seja, sistemas
vivos, integrados a outros sistemas do seu entorno, interagindo e adaptando-se ininterruptamente.

Pouco a pouco, as estruturas verticais vão cedendo aos sistemas, tornando a gestão organizacional
mais horizontalizada.

Sem dúvida, a liderança é o que mais demandará tempo à compreensão da natureza das mudan-
ças na gestão organizacional, pois o líder coercitivo será substituído pelo líder servidor, mentor e
exemplar, para ser seguido por suas competências e não pela função. Será o grande símbolo das
boas práticas e referencial organizacional para a caminhada da organização rumo à visão
institucional. Não há mais como evitar que isso ocorra.

Este compêndio visa a passar algumas definições e orientações técnicas sobre alguns termos espe-
cíficos e técnicas de administração logística baseada na gestão pela excelência. Espero que seja
útil, entretanto recomendo consultar os volumes de 1 a 6 e que lembrem o seguinte: “A pessoa que
quer fazer dá um jeito; aquele que não quer, dá desculpas” (Stephen Dolley Jr.).

Marcelo Augusto de Felippes
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