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Resumo  

 

O objetivo do presente artigo é conhecer e analisar as dissertações do Mestrado da Unitau, mais 
especificamente as dissertações relacionadas a temática Logística no período de 2002 e 2012, 

através da Pesquisa Bibliométrica com objetivo Exploratório. O Critério inicial para seleção dos 

artigos foi a presença do termo Logística no título, resumo ou palavra-chave, partindo desse 
critério foram selecionados 19 artigos dentre os 2132 existentes. Os critérios analisados foram: 

frequência das dissertações por ano; dissertação por tipo de mestrado; número de páginas; 

método utilizado, principais palavras chaves; quantidade de referencias por dissertação e 

principais autores. Em relação ao método, as maiorias dos trabalhos analisados caracterizam-se 
como: estudo de caso (57,90%), Pesquisa de Campo (31,58%) e Pesquisa Documental 

(10,52%). Os resultados mostram que o percentual de dissertações em relação ao total foi de 

0,89%. Os demais resultados analisados permite concluir que a temática Logística é pouco 
explorada entre os mestrandos da Unitau, está estabilizado e possui tema ainda não explorado, 

como a Logística Reversa. 

 

Palavras-chave: Pesquisa Bibliométrica; Mestrado Unitau; Logística. 

 

 

BIBLIOMETRIC RESEARCH THE MASTERS THESES OF RELATED 

LOGISTICS – UNITAU (2002:2012) 
 
The objective of this article is to understand a analyze the dissertations of Master of Unitau, 
more specifically the  dissertations related to thematic Logistcs between 2002 and 2012, through 

the research bibliometric  to exploratory aiming. The initial criteria for selection of articles was 

the presence of the term logistics in title,  abstract or keywords, based on this criterion were 

selected 19 items from the existing 2132. The criteria were analyzed: frequency of dissertations 
per year; Masters dissertation by type; number of pages; method; main keywords; number of 

references for dissertation an major authors. Regarding the method, the majority of the studies 

analyzed are characterized as: case study (57,90%), search research (31,58%) and documentary 
research (10,52%). The results show that the percentage of dissertations in the total was 0,89%. 

The other results analyzed to conclude that the issue is not explored Logistics Master’s students 

of Unitau, is stabilized and has not yet explored theme, such as reverse logistics. 

 

Key words: Reserch bibliometric; Unitau; Logistics. 



 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

O reconhecimento e padronização do termo logística é recente, surgiu após a segunda 

guerra mundial e se apresenta em constante modificação. 

A logística pode ser subdivida em várias atividades, que se inicia no fornecedor de 

matéria prima e finaliza na entrega do produto acabado ao cliente final. Partindo desse 

principio, encontramos uma variedade de assuntos que podem ser abordados dentro da 

pesquisa acadêmica.  

Neste contexto de ampla variedade de assuntos o artigo em questão tem como objetivo 

conhecer as principais características das dissertações desenvolvidas no Mestrado da 

Unitau relacionada com o termo Logística. 

Esse trabalho se justifica a partir da necessidade de conhecer quais são os assuntos 

dentro do termo logística mais pesquisados pelos alunos de mestrado na Unitau e 

identificar lacunas a serem preenchidas por novas dissertações. 

Além desta parte introdutória, o artigo apresenta o referencial teórico com os principais 

conceitos da Logística e sua evolução. Em seguida é apresentado o método da pesquisa, 

os resultados obtidos, as discussões e a conclusão.  

 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 Logística e seus Conceitos 

 

Segundo Novaes (2007) o surgimento da logística na empresa durante um bom tempo 

estava ligado na atividade de transportar seus produtos da fábrica para os depósitos ou 

para as lojas de seus clientes e armazenar a matéria prima em quantidade suficiente para 

garantir os níveis de fabricação planejados. Atividade semelhante como na Segunda 

Guerra Mundial, onde ocorria o deslocamento, o armazenamento, na hora certa, de 

munição, víveres, equipamentos e socorro médico para o campo de batalha. 

As definições de Logística apresentadas abaixo mostra que alguns autores são 

semelhantes em seu contexto e dessa forma é possível entender a dimensão que a 

Logística ocupa na indústria. 

Segundo Fleury, Wanke e Figueiredo (2000, p.27) a atividade logística, é ao 

mesmo tempo, uma das atividades econômicas mais antigas e um dos 

conceitos gerenciais mais modernos. Desde que o homem abandonou a 

economia extrativista, e deu inicio as atividades produtivas organizadas, com 

produção especializada e troca de excedentes com outros produtores, 

surgiram três mais importantes funções logísticas, ou seja, estoque, 

armazenagem e transporte. A produção em excesso, ainda não consumida, 

vira estoque. E para que a troca possa se efetivada, é necessário transportá-lo 

do local de produção ao local de consumo. Portanto, a função logística é 

muito antiga, e seu surgimento se confunde com a origem da atividade 

econômica organizada. 



Bowersox, Closs e Cooper (2007) definem a logística como a combinação de várias 

atividades e integrada por uma rede de instalações: gerenciamento de pedidos, do 

estoque, do transporte, da armazenagem, do manuseio de materiais e da embalagem. 

Christopher (1999, p.2) classifica a logística como processo de gerenciar 

estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, 

peças e produtos acabados (e os fluxos de informações correlatas) através da 

organização e seus canais de marketing de modo a poder maximizar as 

lucratividades presentes e futuras através do atendimento dos pedidos a baixo 
custo. 

Já Ballau (1993, p.24) afirma que a logística empresarial trata de todas as 

atividades de movimentação, armazenagem, que facilitam o fluxo de 

produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de 

consumo final, assim como os fluxos de informação que colocam os produtos 

em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequado 

aos clientes a um custo variável. 

O objetivo final da logística é disponibilizar produtos e serviços no local e no momento 

desejado de forma eficiente e eficaz, satisfazendo as necessidades dos clientes. 

Bowersox, Closs e Cooper (2007) afirmam que o arranjo geral da cadeia de suprimentos  

conecta uma empresa e sua rede de distribuidores e fornecedores aos clientes, ou seja, 

ocorre desde a compra de matéria prima até a entrega do produto/serviço ao consumidor 

final. 

De acordo com Leite (2009) a grande quantidade, variedade e tecnologias dos produtos 

disponíveis no mercado tem gerado uma redução do ciclo de vida dos produto, com 

rápida obsolescência dos mesmos, tornando a Logística Reversa uma potente ferramenta 

estratégica de competitividade empresarial. 

 

 

3 MÉTODOS 

 

O delineamento utilizado foi a Pesquisa Bibliométrica com abordagem quantitativa que 

segundo Guedes e Borschiver (2005) é uma ferramenta estatística, quantitativo que 

permite mapear e gerar diferentes indicadores, produzindo informações e 

conhecimentos a comunidade científica.  

Segundo Pritchard (1969) Bibliometria significa todos os estudos que tentam quantificar 

os processos de comunicação escrita. 

O objetivo exploratório de acordo com Richardson (1999) deve ser utilizado quando não 

se tem informação sobre determinado tema e se deseja conhecer o fenômeno, dessa 

forma pretende-se através desse artigo conhecer as características das dissertações 

elaboradas no Mestrado da Unitau relacionada ao termo de Logística. Para tanto foram 

analisados 17 dissertações entre o período de 2002 e 2012, os mesmos foram analisados 

de forma estatística. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO  



A pesquisa bibliográfica foi realizada nas dissertações dos cursos de Mestrado da 

Universidade de Taubaté – Unitau. Analisado as dissertações dos mestrados em: Gestão 

e Desenvolvimento Regional, Engenharia Mecânica e Administração. 

A análise de dados teve inicio através de uma consulta na biblioteca virtual para 

conhecer o numero total de dissertação entre o período de 2002 e 2012. Evidenciado 

2132 dissertações e o critério inicial para a seleção foi verificar quantidade exata da 

expressão Logística no título, resumo ou palavras-chave, partindo desse critério foram 

selecionados 19 dissertações. 

A coleta de dados foi realizado nas dissertações em versão eletrônica (7 unidades), 

disponíveis na biblioteca virtual e versão impressa (12 unidades) disponíveis na 

Biblioteca da Unitau e os critérios analisados foram: 

 Frequência de dissertação relacionada à logística por ano;  

 Dissertação por mestrado;  

 Número de páginas por dissertação; 

 Método de Pesquisa; 

 Método utilizado por ano; 

 Palavras-chave mais utilizadas; 

 Quantidade de referências por dissertação; 

 Principais autores. 

A primeira analise realizada foi a frequência dos artigos bem como a percentagem 

representativa em relação ao total entre o período de 2002 e 2012. Percebe-se que em 

2006 não houve nenhuma dissertação e nos anos de 2009 e 2011 houve um número 

maior em relação aos demais anos. É visível uma estabilidade no número de trabalhos 

relacionados à Logística de uma forma geral, conforme demonstrado na tabela 1. 

Tabela 1: Frequência de Dissertações relacionada à Logística por ano 

 

Ano Quantidade % 

2002 2 11% 

2003 1 5% 

2004 1 5% 

2005 1 5% 

2006 0 0% 

2007 2 11% 

2008 2 11% 

2009 3 16% 

2010 2 11% 

2011 3 16% 

2012 2 11% 

Total 19 100% 
Elaborada pela autora.  Fonte: Unitau (2013) 

 

 

As dissertações foram numeradas de 1 à 19 para facilitar a análise, conforme quadro 1. 

 



Quadro 1: Identificação das Dissertações por número 

Ano Título Numeração 

2002 Análise da logística aplicada à distribuição física de telefones celulares 1 

2002 
Gerenciamento logistico do fluxo de informações e materiais em unidade industrial 

aeronáutica 
2 

2003 
Diagnostico da política de inventário e a sua importancia para a administração 

estratégica de manufatura 
3 

2004 
Gestão de estoques na cadeia de suprimentos por meio de integração com os 

fornecedores 
4 

2005 
Consequencias das oportunidades na implantação de um corredor de exportação sobre a 

logística portuária 
5 

2007 Desenvolvimento de fornecedores utilizando a metodologia QFD 6 

2007 Logística integrada aplicada na redução de inventário em industria de motores 7 

2008 Aplicação do Kaizen nas operações internas de logística de uma montadora de veículos 8 

2008 
Modelo de gestão de logística nas pequenas e médias empresas da construção cívil 

brasileira 
9 

2009 
Uma abordagem da utilização dos conceitos de manufatura enxuta na logística 

integrada 
10 

2009 
Utilização da logística integrada na melhoria da competitividade em uma empresa do 

setor automotivo 
11 

2009 
Sistema de Gestão em Projetos com aplicação do guia PMBOK para processos 
intralofisticos em industrias de grande porte 

12 

2010 
Análise da cadeia de suprimentos por meio de fornecedores parceiros: um estudo de 
caso em uma empresa do vale do paraíba paulista 

13 

2010 
O sistema de informação geografica (GIS) como estratégia nas decições logísticas de 

distribuição física 
14 

2011 
Aplicação dos conceitos do lean logistics para nacionalização de fornecedores em uma 

indústria automobilística 
15 

2011 
Lean seis sigma na logística: uma aplicação na gestão de estoque de uma empresa de 

autopeças 
16 

2011 Utilização da metodologia QFD na aquisição de produtos aeroespaciais 17 

2012 
Inteligencia Logistica: Um estudo sobre a implantação de uma plataforma logistica no 

sul do estado de Tocantins 
18 

2012 
gestão de estoque de materiais hospitalares e medicamentos em hospital de referencia: 

um estudo de caso 
19 

Elaborada pela autora.  Fonte: Unitau (2013) 

 

Analisado o número de dissertações por tipo de mestrado, constatado que nove 

dissertações foram desenvolvidas pelos alunos do mestrado em Engenharia Mecânica e 

sete desenvolvidas pelo mestrado de Gestão e Desenvolvimento Regional e três pelo 

Mestrado de Administração que hoje não parte da grade de cursos de mestrado da 

universidade sendo substituído pelo mestrado de Gestão e Desenvolvimento Regional. 

Conforme tabela 2. 

 
Tabela 2: Dissertação por Mestrado 

Ano 

Gestão e 

Desenvolvimento 

Regional 

Engenharia 

Mecânica 
Administração 



2002 0 0 2 

2003 0 0 1 

2004 1 0 0 

2005 1 0 0 

2006 0 0 0 

2007 0 2 0 

2008 1 1 0 

2009 0 3 0 

2010 2 0 0 

2011 0 3 0 

2012 2 0 0 

Total 7 9 3 
Elaborada pela autora.  Fonte: Unitau (2013) 

 

A média do número de páginas das dissertações foi de 123 páginas, sendo que 12 

dissertações tiveram entre 85 e 123 páginas e 7 dissertações tiveram entre 124 páginas e 

164 páginas. 

Tabela 3: Número de Páginas por Dissertação 

Ano Dissertação 
Quantidade de 

Páginas 

2002 1 103 

2002 2 110 

2003 3 99 

2004 4 119 

2005 5 159 

2007 6 161 

2007 7 126 

2008 8 136 

2008 9 156 

2009 10 141 

2009 11 110 

2009 12 97 

2010 13 108 

2010 14 164 

2011 15 85 

2011 16 118 

2011 17 121 

2012 18 110 

2012 19 107 

média 

 

123 
Elaborada pela autora.  Fonte: Unitau (2013) 

 

O método mais utilizado nas dissertações foi o Estudo de Caso (57,90%), um total de 11 

dentre as 19 dissertações elaboradas, conforme demonstrado no gráfico 1. Já a Pesquisa 

de Campo (31,58%) foi o segundo método mais utilizado, seguido pela Pesquisa 

Documental (10,52%). 

 



 
Gráfico 1: Método de Pesquisa 

Elaborada pela autora.  Fonte: Unitau (2013) 

 

Ao analisar os métodos utilizados por ano constata-se que no período de onze anos s 

Pesquisa através do Estudo de Caso foi realizado em oito anos, sendo constante sua 

aparição nos últimos seis anos, conforme tabela 4 . 

 
Tabela 4: Método utilizado por ano 

Ano Estudo de Caso 
Pesquisa 

Documental 

Pesquisa de 

Campo 

2002 2 0 0 

2003 0 0 1 

2004 0 1 0 

2005 1 0 0 

2006 0 0 0 

2007 1 0 1 

2008 2 0 0 

2009 2 0 1 

2010 1 0 1 

2011 1 0 2 

2012 1 1 0 

Total 11 2 6 
Elaborada pela autora.  Fonte: Unitau (2013) 

 

Entre as dezenove dissertações houve 76 palavras-chave no total, sendo 60 palavras-

chave diferentes. Entre as 60 palavras-chaves diferentes somente 8 delas se repetiram 

duas ou mais vezes, conforme demonstrado na tabela 5. Observado ainda que a palavra 

Logística aparece em 8 trabalhos. 

A grande variedade de palavras chaves (60 termos diferentes) utilizadas no trabalho 

reafirma o quanto o termo logística é amplo e pode abranger várias atividades e 

situações. 

 



Tabela 5: Palavras Chave mais utilizadas 

Palavra  

Chave 
Quantidade 

Logística 8 

Produtividade 4 

Cadeia de suprimentos 2 

Gestão de estoque 2 

Kanban 2 

Manufatura enxuta 2 

Milk run 2 

QFD 2 
Elaborada pela autora.  Fonte: Unitau (2013) 

 

O número de referências utilizadas em cada dissertação foi entre 16 e 83, em média de 

54 referências. O número de referência utilizado por ano mostra uma evolução crescente 

resultado do amadurecimento do mestrado. 

Tabela 6: Quantidade de Referências por dissertação 

Ano Dissertação 

Total de 

Referências 

utilizadas 

2002 1 16 

2002 2 45 

2003 3 18 

2004 4 37 

2005 5 59 

2007 6 77 

2007 7 42 

2008 8 67 

2008 9 78 

2009 10 42 

2009 11 72 

2009 12 36 

2010 13 45 

2010 14 83 

2011 15 22 

2011 16 61 

2011 17 87 

2012 18 67 

2012 19 78 

média 

 

54 
Elaborada pela autora.  Fonte: Unitau (2013) 

 

 

Os principais autores que apareceram em cinco ou mais trabalhos estão listados na 

tabela 7, é possível observar que a maioria é de origem estrangeira. 

 



Tabela 7: Principais autores 

Autores Total 

BALLOU, R. H. 25 

CHRISTOPHER, M.  14 

MOURA, R. A. 12 

PORTER, M. E.  11 

BOWERSOX, D. J., CLOSS, D. J. 10 

WOMACK, J. P.; JONES, D. T.; ROODS, D. 9 

NOVAES, A. G. 8 

CHING, H. Y. 7 

GIL, A. C. 7 

DIAS, M. A. P. 6 

POZO, H. 6 

ALVARENGA, A. C., NOVAES, A. G. N.  5 

DUARTE, P. C. 5 

SHINGO, S. 5 

SLACK, N, CHAMBERS, S., HARLAND, C., HARRISON, A., JOHNSTON, R. 5 
Elaborada pela autora.  Fonte: Unitau (2013) 

 

 

5  CONCLUSÃO  

 

A presente pesquisa teve como objetivo possibilitar melhor compreensão acerca das 

características de temas relacionadas à logística dentro das dissertações de mestrado da 

Unitau. 

Partindo desse objetivo foram analisados sete critérios que possibilitam inferir que: 

- A Logística esta presente somente em 0,89% das dissertações elaboradas em 11 anos, 

sendo portanto um assunto pouco explorado. 

- O numero de dissertações por ano esta estabilizado, sendo que o mestrado de 

Engenharia Mecânica apresentou numero maior de dissertação sobre o assunto. 

- A abordagem metodológica predominante é o Estudo de Caso. 

- As palavras-chave mais utilizadas mostram foco maior nos assuntos relacionados a 

Produtividade, Cadeia de Suprimentos e Estoque. 

- As principais referências utilizadas são de origem estrangeiras. 

- Existe uma lacuna em pesquisas relacionadas à Logística Reversa. 

Diante das informações obtidas é possível concluir que a temática Logística é pouco 

explorada entre os mestrandos da Unitau, está estabilizado e possui tema ainda não 

explorado, como a Logística Reversa. 
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