
CASO PRÁTICO DE LOGÍSTICA  
 

 

FLEXIBILIDADE EM FAVOR DA VIDA 

 

A Picker International fabrica equipamentos de imagem de ressonância 

magnética, dispositivos de varredura eletrônica do tipo CAT, equipamentos de raio-x e 

sistemas de medicina nuclear. A distribuição desses equipamentos requer que a Picker 

mantenha alta flexibilidade e grande rapidez na entrega, especialmente em remessas de 

emergência. A Picker considera que seu tipo de atendimento mais crítico ocorre quando uma 

máquina está fora de serviço, e o paciente, esperando no hospital, não consegue os 

diagnósticos necessários. A equipe de logística da Picker formulou três possíveis abordagens 

para o problema, dependendo da urgência da situação. Em outras palavras, a abordagem 

utilizada depende do fato de o hospital dispor ou não de um modo alternativo de conseguir o 

diagnóstico. 

Quando a situação é extremamente crítica, as peças ou o equipamento são 

entregues no hospital dentro de uma ou duas horas por um dos 16 depósitos de apoio 

operados por terceiros para a Picker, localizados por todo o país. Quando há um pouco mais 

de tempo disponível, a Picker pode entregar o equipamento necessário no hospital dentro de 

quatro ou cinco horas, por meio de um serviço de entrega rápida que leve o equipamento ou as 

peças necessárias ao aeroporto, para despachá-las no primeiro vôo com destino ao local de 

entrega. Por fim, quando o hospital tem como esperar um dia, a Picker pode entregar as peças 

em 24 horas por meio de suas transportadoras contratadas 

A equipe de logística da Picker sabe que, se seus produtos não chegarem ao 

cliente a tempo, isso poderá significar a perda de uma vida. Mantendo a flexibilidade logística, 

a Picker não apenas consegue fornecer alto nível de serviço a seu cliente, mas o hospital 

também consegue atender às necessidades de seus clientes, os pacientes. 

 

FONTE: Baseado em TRUNICK, Perry A., RICHARDSON, Helen L., ANDEL, Thomas. 

Logístics   excellence is its own reward. 

Extraído do livro Logística Empresarial de Bowersox e Closs 

 
Exercícios: 

 

1) A Picker considera que seu tipo de atendimento mais crítico ocorre quando? 

2) A equipe da Picker formulou três possíveis abordagens para o problema 

acima. Que tipos de abordagem foram estas? 

3) Explique os problemas acima. 

4) O que ocorre quando a Picker mantém uma certa flexibilidade logística? 

5) Resuma o caso “flexibilidade a favor da vida” 


