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Introdução
O Atual cenário econômico mostra-se cada dia mais dinâmico,
fazendo assim com que as organizações inovem e tornem-se
cada vez mais competitivas, buscando novas táticas de atuação.
Mesmo diante de tantas adversidades no cenário econômico
brasileiro, números apontam que o mercado farmacêutico
apresentou ótimos resultados no decorrer de 2018.
Este trabalho apresenta uma proposta para seleção de
fornecedores de serviços logísticos ao fluxo de importação de
produtos, com foco na contratação de serviços de armazenagem
para contêiner de importação, a uma empresa do setor
farmacêutico.

Metodologia
Este estudo baseou-se em uma estratégia qualitativa de
pesquisa, de caráter exploratório, através de dados fornecidos
pela empresa o qual foi realizado o estudo. Os dados foram
levantados de forma qualitativa analisando o cenário anterior
e posterior a ação implantada no departamento de comércio
exterior, referente a inserção de um prestador de serviços
logísticos de armazenagem por meio de um processo de
seleção de fornecedores.

Objetivos
O objetivo do trabalho é apresentar uma proposta para
seleção de fornecedores de serviços logísticos, ao fluxo de
importação de produtos, com foco na contratação de serviços
de armazenagem para contêiner de importação.
Dentro do serviço de armazenagem para contêineres é
considerado no escopo o recebimento do contêiner no porto
de Santos, a movimentação do contêiner até o armazém
alfandegado, e armazenagem do contêiner até que a
mercadoria de importação seja desembaraçada

Resultados
Obteve-se uma redução de custo de 75% do custo da
armazenagem de contêineres de importação, definindo-se um
padrão de performance com PSL, prazos de pagamentos, e
assim apresentando resultados positivos ao fluxo de caixa da
empresa.
Média de 3 contêineres/mês, apresentando um saving anual de
R$ 162.000,00

Conclusões
O objetivo do trabalho foi apresentar e aplicar uma proposta
para seleção de fornecedores de serviços logísticos
relacionados ao fluxo de importação de produtos, com foco na
contratação de serviços de armazenagem para contêiner de
importação. Apresentando todos os benefícios que um
processo estratégico de seleção de fornecedores pode trazer,
como valores de armazenagem pré estabelecidos por um
tempo determinado, firmado em contrato de serviço por
tempo determinado, prazo de pagamento, free time de
armazenagem, padrão de performance, de tal maneira que
anteriormente antes do processo de seleção de fornecedores,
a empresa não possuía nenhum destes critérios com o
terminal de armazenagem anterior.
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