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Um profissional de logística que se preze necessita ter posse de todo 
conhecimento sobre a Gestão em Logística, independente do setor 
logístico em qual se enquadre. Conhecer e entender sobre gestão de 
logística, irá facilitar seu trabalho além de que, entenderá como 
funciona todo o processo, do início ao fim e, te tornará um proffisional 
destacado dos demais. 

Neste curso de você poderá aprender tudo o que precisa saber sobre 
os processos logísticos de uma empresa, além de entender como isso 
irá ajudar na redução de custos e tempo. 
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01 – Introdução a Logística 

Surgimento da Logística 

Conforme a humanidade evolui e os tempos passam, nota-se que cada 
vez mais as atividades se aprimoram e tornam-
se melhores. Para isto, a sociedade precisa 
buscar sempre por melhorias para que consiga 
atingir novos resultados que tragam mais 
benefícios. 

Observando esse aspecto dentro das atividades 
industriais e econômicas, empresas buscam por estratégias e recursos 
que possam contribuir para aumentar seus ganhos e reduzir suas 
despesas. Ao longo das últimas décadas, uma área que ganha cada vez 
mais destaque é a Logística. 

 

O que é a Logística? 

A Logística nada mais é do que um processo que é responsável em 
realizar o gerenciamento de tarefas 
relacionadas as áreas de transporte, 
armazenagem, aquisições de materiais 
e do fluxo de informações relacionadas 
a todo o processo.  

O Council of Logistics Management 
(Conselho de Gestão de Logística), 
atribui a definição de que logística é o 

processo em realizar o planejamento, implementar e controlar o fluxo 
de informações de maneira eficiente e eficaz de produtos, mercadorias, 
serviços desde o início ou origem do processo até o ponto final dentro 
dos parâmetros exigidos pelo consumidor. 

 

Conceito de Ballou 

Ballou (2006) ressalta que a logística é responsável por administrar 
todas as atividades importantes para a disponibilização de bens e 
serviços aos consumidores quando e onde estes quiserem adquiri-los. 
Comumente dizemos então que de uma forma resumida é: “colocar o 
produto certo, na hora certa, no local certo e ao menor custo 
possível”Diante dessa explicação sobre o que seria logística, pode-se 
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entender que dificilmente conseguimos atribuir um ponto de onde 
surgiu e como começou, visto que é uma atividade que é inerente ao 
ser humano por se tratar de planejamento de atividades presentes até 
em seu cotidiano.  

No entanto, percebe-se que seu surgimento 
remete a civilizações antigas, como na época 
da construção de pirâmides do antigo Egito 
ou durante o período de conquistas do 
Imperador Alexandre, o Grande que nos 
mostram um planejamento na administração 
dos recursos para realização destas 
atividades. Porém, somente durante a 
Segunda Guerra Mundial (década de 1930) que a Logística é tratada 
como uma ciência, pelo simples fato de perceber a necessidade de uma 
gestão inteligente de recursos e elaborar estratégias que permitissem 
alcançar a vitória contra o inimigo. 

A partir disto, percebe-se a evolução da logística que é incorporada 
como departamento de grandes empresas e industriais com o objetivo 
de reduzir custos e despesas e deste modo aumentar os ganhos, em 
outras palavras, encontrar os pontos em que desperdícios são gerados 
para que possam ser melhorados. 

 

Qual a sua importância? 

A logística está intimamente ligada a questão de fazer a mesma 
atividade só que de uma maneira mais inteligente do que deveria ser 
feito, aprimorando o uso dos recursos e tornando o fluxo do processo 
e das informações mais eficiente e eficaz, como propõe Ballou.  

As principais vantagens da logística encontram-se na diminuição de 
custos, no desenvolvimento de controles, acuracidade na gestão de 
informações, redução de níveis de estoque, redução no tempo de 
entrega, aumento de capacidade, qualidade e confiabilidade do 
processo. 

Dominar as ferramentas e conceitos estudados pela logística permite 
que os profissionais dessa área tenham uma visão mais ampla de como 
é composta uma organização e de que forma as melhores soluções 
podem ser aplicadas a fim de que os objetivos sejam alcançados.  
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02 - Cadeia de Suprimentos 

O que é cadeia de suprimentos? 

Entende-se que pelo fato de a logística abranger basicamente todo o 
fluxo de informações, materiais, 
produtos e serviços dentro de uma 
empresa, a necessidade de 
aprimoramento em entender todos 
os processos pertencentes a essa 
cadeia é essencial para que se 
consiga atingir a eficácia e 
otimização dos resultados.  

Conforme a Logística foi sendo 
estudada e suas definições e campos de atuações explorados, um 
conceito muito importante surgiu em conjunto, que é o Supply Chain 
Management, traduzido para o português como “Gestão da Cadeia de 
Suprimentos”. 

 

Conceito de Bartaglia 

Bertaglia (2009) esclarece com uma definição completa do que a 
cadeia de suprimentos engloba, visto que afirma ser conjunto de 
processos que são necessários para aquisição de materiais, para 
agregar-lhes valor de acordo com 
a concepção dos clientes e 
consumidores e, que assim, sejam 
disponibilizados os produtos para 
o destino (lugar) e para o prazo 
(data) que os clientes e 
consumidores os desejarem. 

Com base no que fora explicado 
acima, pode-se então concluir que 
o fluxo da cadeia de suprimentos 
inicia-se no que o mercado 
consumidor espera ou deseja 
adquirir, com isso é iniciado o processo de aquisição de insumos, 
matérias-primas e serviços com os fornecedores para que sejam 
entregues a empresa e que sejam realizados os processos de 
transformação da matéria-prima em produtos e, por conseguinte, é 
realizada a distribuição (transporte e expedição) até os pontos de 
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venda ou distribuição  (atacado / varejo) para que assim o produto 
chegue ao seu consumidor final. 

 

Importância da Cadeia de Suprimentos nos Processos 
Logísticos 

Agora, após a compreensão do fluxo ao qual a gestão da cadeia de 
suprimentos é responsável, consegue-se dimensionar a sua 
importância para conseguir encontrar a maneira ideal para que os 
processos sejam conduzidos, ou seja, conseguir estruturar todas as 
etapas da cadeia de suprimentos para que materiais e informações 
consigam seguir um fluxo eficiente. 

Portanto, o objetivo principal da cadeia de suprimentos é interligar 
todas as operações entre fornecedores, empresas e os consumidores 
para que assim consiga-se obter melhorias em seus processos, como: 
redução de custos, clareza e compartilhamento de informações, 
aumento na velocidade de fornecimento e resposta ao mercado, 
melhoria no nível de serviço e integrar parceiros da cadeia de 
suprimentos e melhorar o relacionamento entre as partes envolvidas. 

 

Tipos de Logística 

Ballou (1993) ajuda a identificar dentro da cadeia de suprimentos três 
tipos de logística: Logística de Suprimentos, Logística de Produção e 
Logística de Distribuição.  

A logística de suprimentos é 
responsável pela aquisição 
recebimento e armazenamento de 
materiais, enquanto a logística de 
produção é voltada para o 
planejamento para a transformação 
desses materiais em produtos e a 
logística de distribuição fica 
encarregada de atividades como 
expedição e transporte dessas mercadorias até os canais de 
distribuição e consumidores finais. 

Resumidamente, para que se consiga estruturar de maneira adequada 
a Cadeia de Suprimentos mostra-se que existem alguns pontos para 
serem avaliados como: capacidade produtiva, confiabilidade de 
fornecedores, níveis de estoque e localização. A partir desses pontos, 
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deve-se alinhar sua estratégia logística e quais os tipos de mercados 
que busca atender para encontrar o equilíbrio dentro de toda a cadeia, 
evitando que gargalos ocorram e prejudiquem o fluxo de materiais. 

 

03 – Logística de Suprimentos, Produção e Distri-
buição 

Como surgiram os três tipos de logística? 

Já é perceptível a abrangência e complexidade do gerenciamento 
logístico dentro de uma cadeia de suprimentos, visto que existe 
diversas etapas e elementos que a compõem. Com isto, surge a 
necessidade de uma divisão das tarefas e operações conforme o fluxo 
de atividades que decorrem ao longo da cadeia de suprimentos. 

Com isto, Ballou (1993) estruturou e identificou dentro da cadeia de 
suprimentos três tipos de 
logística: Logística de 
Suprimentos, Logística de 
Produção e Logística de 
Distribuição. Cada uma dessas 
divisões possui um conjunto de 
atividades que são desenvolvidas 
para melhorar o desempenho das 
etapas. 

Com base nas obras de Ballou 
(1993) e Trindade et al. (2017), conseguir obter o entendimento e 
compreender a extensão dos conceitos desses três tipos de logística. 

 

Logística de Suprimentos 

Logística de Suprimentos sendo a área que fica encarregada sobre 
quando, como e onde realizar as aquisições de matérias-primas, 
insumos e serviços, de que forma deve-se receber, inspecionar, 
armazenar e disponibilizar para o departamento fabril. Esse conceito 
também pode ser denominado de Logística Inbound, que se refere a 
toda parte de gerenciar a entrada e armazenamento de materiais 
dentro da empresa. 
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Logística de Produção 

Logística de Produção é a etapa responsável por encontrar a sincronia 
entre a demanda e a capacidade produtiva. 
Momento cuja responsabilidade recai sobre o 
Planejamento e Controle de Produção, que 
possui o papel em definir as melhores 
estratégias  

e qual a maneira mais inteligente de 
aproveitar os recursos materiais e humanos 
diante aos gargalos do sistema produtivo e 
concretizar o fluxo de materiais durante o 
período de fabricação, ou seja, tem o objetivo de reduzir o ciclo 
produtivo. 

 

Logística de Distribuição 

Logística de Distribuição, também conhecida como Logística Outbound, 
é a etapa responsável por dar vazão ao produto fabricado pela empresa 
para que assim consiga alcançar seus canais de distribuição (atacado 
ou varejo) e por fim chegar ao 
consumidor final.  Então, as 
estratégias entre o departamento 
comercial e logística devem estar 
bem alinhadas, visto que o 
primeiro faz com que o produto se 
torne conhecido e o segundo 
responsável por entregar o que 
fora prometido ao cliente. Tarefas 
como embalagem, expedição e 
transporte são os principais 
desafios para que consiga fazer o produto chegar ao consumidor final 
e atender as expectativas de prazo e velocidade no atendimento. 

 

Importância das atividades logísticas 

Com o detalhamento dessas etapas, tem-se conhecimento da 
importância de atividades como compras, recebimento, armazenagem, 
expedição e transporte, que são atividades que compõem a logística. 

O departamento de compras é essencial para assegurar um fornecedor 
que seja confiável, ou seja, cumpra com os prazos acordados, as 
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especificações solicitadas e os preços competitivos para que se consiga 
ter a melhor estratégica de fornecimento. Enquanto isso, o 
recebimento é o que faz a 
inspeção e faz a conferência se 
esse fornecedor está cumprido 
com o que está sendo esperado 
pela empresa, além de 
disponibilizar para 
armazenagem, que por sua vez, 
tem o papel de guardar de 
forma correta os materiais para 
que possam ser utilizados no 
momento oportuno. Após a 
finalização da produção, a expedição entra em ação para fazer a 
embalagem e o faturamento desse material a tempo de que o 
transporte ocorra em tempo hábil para atender o prazo solicitado pelo 
cliente. 

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de um profissional de 
logística bem preparado para que consiga enfrentar os desafios de cada 
um desses departamentos e conseguir dar o suporte necessário para a 
resolução de problemas e propor melhorias operacionais e estratégicas 
com a finalidade de conseguir atingir maiores níveis de serviço 

 

04 – Relacionando os Recursos Físicos e Humanos 
em Indústria de Bens e Serviços 

O que é Gerenciamento de Recursos? 

Ao decorrer dos estudos relacionados as áreas em que a logística atua, 
percebe-se que em todas as etapas o 
foco é o gerenciamento de recursos de 
maneira inteligente, ou seja, evitar o 
desperdício e otimizar a utilização dos 
recursos disponíveis que resultam na 
maximização dos lucros.Para que as 
organizações empresariais consigam 
desempenhar suas atividades e cumprir 
com suas metas e objetivos é necessário 
realizar a correta alocação desses 
recursos. Chiavenato (2002) conceitua 
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recursos como qualquer meio ou ativo a disposição que permitem uma 
empresa produzir ou prestar um serviço. 

Por conseguinte, ao deparar-se com um conceito tão abrangente, 
torna-se necessário a classificação dos tipos de recurso empresariais, 
visto que há uma variedade da natureza de cada um deles. Johnson, 
Scholes e Whittington (2011) fazem a classificação dos recursos em 
quatro categorias: (1) Recursos Físicos (o qual possui duas 
subcategorias: Materiais ePatrimonial), (2) Recursos Financeiros, (3) 
Recursos Humanos e (4) Capital Intelectual.  

O autor Fenili (2015) em sua obra consegui detalhar ainda melhor o 
conceito de cada uma dessas categorias, permitindo uma compreensão 
mais completa. 

 

Recursos Físicos 

Iniciando pelos recursos físicos, pode-se afirmar que são todos aqueles 
recursos tangíveis, ou seja, que são 
fisicamente palpáveis. Nesse caso, pode-se 
observar o surgimento de duas 
subcategorias que especificam melhor a 
tangibilidade: Recursos Materiais e Recurso 
Patrimonial. Os materiais podem se referir a 
matéria-prima, insumos, componentes, ou 
seja, aquilo que é consumido, enquanto o 
patrimonial estamos nos referindo a ativos e 
instalações, como um galpão, máquinas, 
móveis de escritório, imóveis em geral, em 
outras palavras o que tem natureza 
permanente.   

 

Recursos Financeiros 

Os recursos financeiros refletem na 
disponibilidade de capital que a organização 
possui ou até mesmo as possibilidades de 
conseguir capital, como por exemplo 
financiamento bancário. Deste modo, podemos 
afirmar que quanto maior a quantidade de 
recursos financeiros, maior a capacidade para 
investimento essa empresa possui. 
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Recursos Humanos 

Enquanto isso, os recursos humanos representam as capacidades 
intelectuais, comportamentais, habilidades técnicas e outras 
características apresentadas pelos colaboradores que compõem o 
quadro de funcionários de uma organização. 

 

Capital Intelectual 

Por último, tem-se a categoria de capital intelectual, que são recursos 
considerados intangíveis e que de alguma forma contribuem 
diretamente para o valor que a empresa gera em mercado, como se 
fosse a detenção do know-how, termo em inglês para conceituar 
técnicas e conhecimento ou capacidade de desenvolver algo. Nessa 
classificação pode-se exemplificar por meio de patentes, experiência 
de mercado, propriedades intelectuais, direitos autorais, entre outros. 

 

05 – Custos Logísticos 

O que são os Custos Logísticos? 

Como é sabido, um dos principais desafios da logística baseia-se na 
redução de custos operacionais, para que assim a maximização da 
margem de lucro consiga ser alcançada e as operações 
consequentemente tornem-se mais eficazes.  
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No entanto, como a logística é uma área de alta complexibilidade, 
percebe-se a necessidade de um aprofundamento nesse tema sobre os 
impactos financeiros dos custos logísticos 
dentro das operações, uma vez que 
qualquer falha durante o processo pode 
acarretar altos prejuízos para que o as 
atividades consigam fluir e atender as 
necessidades do cliente. 

De acordo com Faria (2003), baseado no 
conceito do o Institute of Management 
Accoutants (IMA), explica que os custos 
logísticos são aqueles que estão 
relacionados ao planejamento, 
implementação e controle de todos os materiais que estão entrando, 
em processo ou saindo da empresa, desde o seu ponto de início até o 
destino. 

 

Custos Inbound e Outbound 

Agora, partindo da ótica detalhada na obra de Bio, Faria e Robles 
(2004) é possível obter alguns elementos referentes aos custos das 
operações físicas do processo logístico de abastecimento (Inbound), 
produção e distribuição (Outbound), sendo os principais: Custo de 
Embalagem; Custos de Manuseio / Movimentação de Materiais; Custos 
de Armazenagem e Custos de Transporte. 

 

Custos de Embalagem e Manuseio 

Os Custos de embalagem estão relacionados a para qualquer material 
que seja responsável por conter ou 
acondicionar a carga, podendo 
englobar desde caixas de papelão até 
estruturas metálicas para estabilizar 
materiais em veículos. Enquanto isso, 
os custos de manuseio e 
movimentação de materiais são todos 
os movimentos e movimentações 
realizadas para deslocar os materiais, 
bem como custos com equipamentos, como por exemplo: 
empilhadeiras.  



Logística 17 

 

Custos de Armazenagem e Transporte 

Há também os custos de armazenagem que representam todos os 
custos necessários para manter fisicamente os estoques e aspectos 

relacionados ao armazém, como 
espaço físico, layout etc. Por último, há 
os custos de transporte que 
correspondem a basicamente as 
atividades de movimentação de 
materiais do fornecedor para a planta 
produtiva e por fim da expedição da 
empresa para o cliente. 

 

Custos de TI, Manutenção, Inventário, Tributário e de 
Falhas 

Bio, Faria e Robles (2004) ainda destacam que existem também os 
custos que são inerentes para que as operações ocorram, sendo eles: 
Custos de TI, Custos de Manutenção de Inventário, Custos Tributários 
e de Falhas 

Os custos de TI na área de Logística são aqueles que estão ligados com 
sistemas de rastreio, emissão de NF, Sistemas de Gestão Integrada, 
Gestão de Armazéns, bem como automatização de separação de 
materiais, código de barras, RFID etc. Custos tributários são os custos 
inerentes a tributos, impostos e taxas estabelecidas para a realização 
das operações. Os custos de manutenção 
de inventário são o capital investido, os 
impostos, seguros, obsolescência e risco 
de perda. Por último, os custos de falhas, 
para suprir emergências ou situações em 
que o planejamento não foi realizado 
como esperado, por exemplo: atraso de 
pedidos e mudança de modal de 
transporte e optar por um frete mais 
rápido para compensar o problema. 

Com isto, inicia-se a análise e estudo 
sobre os custos de operações logísticas 
que é o primeiro indicador de em qual etapa é possível realizar uma 
melhoria e por sua vez eliminar gastos desnecessários. A importância 
na mensuração dos custos auxilia em identificar possibilidades e pontos 
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de atenção para que o analista em logística consiga encontrar soluções 
mais adequadas para cada situação. 

 

Fluxo de Informação 

Consegue-se entender que a logística é muito mais responsável do que 
somente realizar a movimentação e o transporte de materiais, bem 
como a sua gestão. Percebe-se que seu grande poder está sob a 
capacidade do gerenciamento e compreensão do fluxo de informações 
que percorrem o processo. 

O domínio de informações permite que haja um processo mais bem 
desenhado e acuracidade da situação em cada uma das etapas da 
cadeia de suprimento se encontra. Por meio dessas informações o 
planejamento estratégico pode ser executado de maneira mais efetiva 
e aprimorada. 

Uma das principais vantagens em fazer essa gestão do fluxo de 
informação é a predição de possíveis cenários, ou seja, conseguir ter 
uma visão antecipada de determinadas possíveis ocorrências. E um dos 
fatores chave para o bom desempenho geral da cadeia de suprimento 
que essas informações trazem é a previsão de demanda 

 
06 – Fluxo de Informação e Previsão de Demanda 

Fluxo de Informação 

Consegue-se entender que a logística é muito mais responsável do que 
somente realizar a movimentação e o transporte de materiais, bem 
como a sua gestão. Percebe-se que seu grande poder está sob a 
capacidade do gerenciamento e compreensão do fluxo de informações 
que percorrem o processo. 

O domínio de informações permite que haja um processo mais bem 
desenhado e acuracidade da situação em cada uma das etapas da 
cadeia de suprimento se encontra. Por meio dessas informações o 
planejamento estratégico pode ser executado de maneira mais efetiva 
e aprimorada. 

Uma das principais vantagens em fazer essa gestão do fluxo de 
informação é a predição de possíveis cenários, ou seja, conseguir ter 
uma visão antecipada de determinadas possíveis ocorrências. E um dos 
fatores chave para o bom desempenho geral da cadeia de suprimento 
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que essas informações trazem é a previsão de demandaPrevisão de 
Demanda 

Autores como Gerber et al. (2013) consideram a previsão de demanda 
sendo como o ponto inicial do planejamento, pois assim consegue-se 
obter noção e verificar o quanto necessita de fluxo de caixa, estoque, 
capacidade produtiva, entre outros.  

De acordo com Werner, Lemos e Daudt (2006) a previsão de demanda 
pode ser estruturada em quatro etapas 
operacionais:  

- Variável a ser prevista;  

- Análise de histórico (média demandas 
passadas);  

- Métodos de previsão e  

- Monitoramento da previsão.  

Ballou (2001) destaca que a demanda pode ser classificada como cinco 
tipos: 

 

Permanente 

Demanda que precisa de reposição e/ou ressuprimento de forma 
permanente ou contínua e que se deve estabelecer quanto e quando 
deverá ocorrer 

 

Sazonal 

Ressuprimento ou reposição para atender essa demanda é feito de 
forma pontual, ou seja, em um período específico onde existe o 
consumo. 

 

Irregular 

Consumo é instável e dificilmente é possível estipular uma previsão de 
vendas e seus históricos de demanda não possuem constância em 
algum aspecto e a flexibilidade no ressuprimento. 
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Em Declínio 

Quando gradualmente uma demanda vai sendo reduzida ao longo de 
um período e/ou acompanha o término da vida útil projetada para um 
produto e planejar durante quanto tempo e quanto deverá ser estocado 
ainda.  

 

Derivada 

É aquela demanda que depende diretamente de um produto acabado. 
Por exemplo: Por meio da previsão de computadores é possível calcular 
a necessidade de periféricos.  

Com base nisso, entende-se que a gestão de informações e previsão 
de demanda são essenciais para que haja um planejamento mestre 
balanceado e que a partir dos dados obtidos as estratégias consigam 
desenvolver-se de maneira com que a redução de custos e eliminação 
de desperdícios consiga ser alcançada. 

 

07 – Nível de Serviço 

O que é Nível de Serviço? 

É mais do que evidente que as empresas buscam atingir sempre os 
melhores resultados, no entanto, apesar de elaborarem diversas 
estratégias ou planos para alcançá-los o fator que é determinante para 
o sucesso da operação é a satisfação do cliente. 
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Isto é, independentemente do que foi planejado para realizar não é de 
conhecimento do consumidor, para ele o que 
valerá é o resultado e não como foi 
desenvolvido o processo até que o produto 
ou serviço chegasse até ele, desde que 
atendesse as expectativas.  

Mediante esse cenário, há um importante 
conceito relacionado a isso que é o “Nível de 
Serviço”. Muitas literaturas atribuem como 
um sinônimo de qualidade na ótica do 
cliente, todavia, de acordo com Ballou 
(2008) o Nível de Serviço engloba todos os elementos ao serviço 
prestado em que o cliente reage ao conjunto total resultante e por meio 
de requisitos pré-estabelecidos tem o retorno de sua satisfação ou não.  

 

Classificação do Nível de Serviço 

Um nível de serviço deve ser estabelecido por meio de critérios que 
sejam mais adequados para o tipo de operação, ou seja, buscar 
determinar quais indicadores conseguem representar as exigências dos 
clientes para verificar se o nível de atendimento está sendo satisfatório. 

Ballou (2008) também classifica que em três etapas são estabelecidas 
para a prestação do serviço: 

Pré-Transação: momento em que é formalizado a negociação e os 
critérios estipulados. 

Transação: etapa em que ocorre o processo logístico responsável pela 
gestão dos estoques, prazos de entrega, planejamento de produção, 
transporte, em outras palavras, o que reflete diretamente no tempo de 
entrega 

Pós-transação: é a etapa responsável por assegurar a garantia de 
manutenção do serviço, como reposição de peças, reparos, 
devoluções, serviço de atendimento a reclamações etc.  

Agora, a necessidade maior encontra-se em como mensurar e medir o 
nível de serviço. Deste modo, deve-se entender como funciona o 
processo e encontrar os pontos chaves para que se tornem os 
indicadores de desempenho, ou seja, o que vai balizar os critérios 
adequados para a operação. 
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Medição de Desempenho 

Considerando um Nível de Serviço Logístico, tem-se três principais 
categorias gerais para medição de desempenho, de acordo com 
Bowersox e Closs (2010) e Bowersox et al. (2007).: Disponibilidade, 
Desempenho Operacional e Confiabilidade.  

Baseado na obra desses autores, quando se aborda o conceito de 
disponibilidade, entende que é a capacidade de ter um produto a 

pronta entrega ao cliente, e seu 
desempenho pode ser medido por 
Frequência de Falta de Estoque, 
por exemplo. Quando se referem 
a desempenho operacional está 
ligado a fatores que determinam 
a realização e o tempo de 
execução para a entrega de um 
pedido de cliente, ou seja, suas 

medidas consistem em Velocidade (quantidade de dias), consistência 
e flexibilidade. Por último, a confiabilidade reflete na qualidade das 
informações referente ao serviço, e que pode ser mensurado por meio 
de quantidade de devolução por erros de especificação e/ou entrega.  

 

08 – Sistemas Informatizados na Logística 

Qual a função dos Sistemas Informatizados na Logística? 

A gestão de documentos e de informação nos processos logísticos 
possui um alto nível de volume, deste modo, torna-se necessário aliar 
as tecnologias de informação com a rotina das atividades logísticas 
para que o controle seja realizado da melhor maneira possível.  

Por ser considerado um processo de alta complexibilidade e que se 
torna muito exigente a capacidade de processamento humano, o 
investimento em sistemas informatizados na indústria e principalmente 
na área logística cresceram exponencialmente nas últimas décadas, 
para que a resposta e consulta de informações fosse quase que em 
tempo real. 

Principais Softwares utilizados 

Para as principais atividades logísticas temos diversos softwares e 
sistemas informatizados, no entanto, as principais categorias são: 
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Transportation Management System (TMS) 

Warehouse Management System (WMS) 

Sistemas de Rastreio 

Sistemas de Roteirização. 

 

Transportation Management System (TMS) 

O Transportation Management System (TMS), traduzido do inglês 
como Sistemas de Gerenciamento 
de Transporte, de acordo Andrade, 
Ribeiro e Aquino (2016) com são 
programas de computadores que 
dão suporte em controlar a frota e 
as atividades de transporte de 
uma organização com o objetivo 
de sincronizar o arranjo dos 
paletes no caminhão com a rota 
planejada, para que assim seja 
poupado tempo durante a carga e descarga. 

 

Warehouse Management System (WMS) 

O Warehouse Management System (WMS), conhecido como Sistemas 
de Gerenciamento de Armazém, que 
segundo Banzato (2005) é um 
software responsável em otimizar 
todas as atividades concernentes ao 
processo de armazenagem, incluindo 
recebimento, inspeção, 
endereçamento, estocagem, 
separação, embalagem, entre outras, 
realizando o controle e registros dos 
recursos materiais e das informações, permitindo que haja uma maior 
precisão no cenário físico e virtual. 

 

 

 

 



24 Logística 

Sistemas de Monitoramento e Rastreio 

Os Sistemas de Monitoramento e Rastreamento de carga permitem ao 
analista visualizar e acompanhar em tempo real a localização de uma 
carga, ou seja, saber em que ponto do trajeto o veículo está. Esse 
programa utiliza como base o Sistema de Posicionamento Global 
(GPS), conforme explica Anefalos & Caixeta Filho (2000). 

 

Sistemas de Roteirização 

Enquanto os softwares de roteirização prestam suporte para o 
planejamento das entregas, segundo Rodrigues (2000) e por meio de 
um roteiro lógico que estabelece um ordenamento conforme 
determinação da capacidade do veículo, considerando distâncias dos 
percursos e o tempo necessário de cada entrega. 

Pode-se considerar que essas ferramentas tecnológicas conseguem 
tornar o controle de informações e 
melhorar a assertividade dos 
processos, e assim percebe-se a 
necessidade e preocupação do 
investimento da informatização e 
automação de processos para que os 
profissionais em logística tenham 
recursos suficientes para tomada de 
decisões e tempo para buscarem 
novas soluções e melhorias para os 

desafios do cotidiano. 

 

09 – Planejamento Logístico 
A gestão e o planejamento de materiais e os seus fluxos são o conjunto 
da essência da logística, que busca ser responsável por integrar 
diversas atividades para que o material consiga percorrer todas as 
etapas da forma esperada.  

Além disso, o intuito em realizar uma excelente administração de 
materiais implica na redução de custos e por conseguinte na redução 
do tempo de entrega para o cliente, uma vez que o processo se torna 
cada vez mais assertivo quando a sinergia entre os departamentos é 
encontrada. 
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O que diz Chiavenato? 

De acordo com Chiavenato (1991) pode-se assumir que a 
administração de materiais envolve todos os fluxos encontrados 

na cadeia de suprimentos, envolvendo 
desde a programação de materiais, 
compras, recebimento, 
armazenagem, movimentação interna 
até a expedição.  

A partir disto entende-se que a 
administração desse fluxo necessita 
de basicamente quatro análises em 
relação aos materiais para que o planejamento logístico possa ocorrer: 

- Nível de Estoque / Disponibilidade de Materiais 

- Necessidade de Compras (Quantidade) 

- Prazo de entrega x Data Necessidade 

- Capacidade produtiva / armazenagem 

 

Como funciona esse processo de análise? 

Pode-se afirmar que o analista de logística responsável pelo 
planejamento desses materiais e analisar seu fluxo em uma primeira 
etapa precisa analisar os níveis de estoque e/ou a disponibilidade de 

materiais, bem como as suas 
condições no almoxarifado, para 
em seguida poder avaliar uma 
necessidade de compra.  

A partir disto, a necessidade de 
aquisição de materiais foca-se nas 
opções em disponíveis em 
mercado, ou seja, na busca pelos 
fornecedores mais qualificados 
para atender as necessidades de 

prazo, especificação técnica e critérios de qualidade, além de todo o 
processo de negociação de preço.  

Com base nisso, entende-se que o profissional de logística deve avaliar 
as questões de prazo da disponibilidade de materiais dentro de sua 
empresa e a data de necessidade de recebimento pelo cliente, para 
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que assim consiga-se elaborar um cronograma de todas as atividades 
e tarefas produtivas e fazer a programação produtiva, e assim solicitar 
antecipação de prazos ou optar por modais de transporte mais efetivos, 
bem como envolver todos os departamentos de recebimento e 
armazenagem para que também programem suas funções. 

Por último, há a necessidade de avaliar a capacidade produtiva e de 
armazenagem para que seja avaliado quantotempo deverá ser 
programado para que as operações sejam realizadas até que o produto 
fique pronto para ser entregue ao cliente. 

Pode-se presumir que a administração de materiais envolve muito mais 
a questão de quando o material estará disponível e quanto tempo cada 
item necessitará em cada etapa da cadeia de suprimentos e, com isto, 
encontrar um ponto de equilíbrio com a necessidade do consumidor 
final 

10 – Métodos de Controle de Estoque 

O que é a Gestão de Estoques? 

A gestão e controle dos estoques é uma tarefa imprescindível para que 
se consiga manter o material em condições adequadas para uso, além 
de melhorar o giro desse estoque, ou seja, o tempo em que o material 
fica dentro da organização e qual o grau de sua rotatividade. De acordo 

com Messias (1987), a gestão de 
estoques visa aprimorar o 
investimento realizado e trazer 
um aumento na utilização dos 
meios internos para diminuir a 
necessidade de dispêndio 
financeiro com novos 
investimentos. Em outras 
palavras, é atingir que o material 
permaneça em estoque somente 

o tempo necessário e que sua gestão seja proporcional a sua demanda, 
evitando que matérias fiquem sem uso e acabem tornando-se 
obsoletos 

 

Deficiência na Gestão de Estoques 

Gitman (2002) alertou que uma péssima gestão de estoques resulta 
em desvantagens como: 
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- Perda de rentabilidade 

- Diminuição de agilidade de 
movimentação 

- Redução do conceito de excelência 

- Obsolescência e perdas de 
materiais.   

Sendo assim percebe-se a 
necessidade de estudar metodologias 
e formas de manter o desempenho da 
gestão de estoques de maneira satisfatória. Os principais métodos para 
controle de estoque são: PEPS, UEPS, Just In Time (JIT) e Controle 
Rotativo de Inventário (CRI). 

 

PEPS 

No modelo PEPS, que é a abreviação de “Primeiro que Entra, Primeiro 
que Sai” e, em algumas literaturas, conhecido como FIFO (First In First 
Out), é uma metodologia que osprimeiros itens que registram entrada 
são os primeiros a serem expedidos. Com base na definição de 
Francischini e Gurgel (2002), esse modelo prioriza uma ordem 
cronológica de entrada para presumir a saída do material do estoque 
com seu respectivo custo unitário. 

 

UEPS 

Já o modelo UEPS, que é a abreviação de “Ultimo que Entra, Primeiro 
que Sai”, do inglês LIFO 
(Last In Last Out) é um 
modo em que o item que 
teve entrada mais recente 
efetuada tem a sua saída 
priorizada, sendo uma 
metodologia ideal para 
períodos inflacionários, que 
assim pode-se ter uma 
vantagem em relação ao 
seu custo unitário em sua última entrada, mas que, no entanto, não 
pode ser adotada no Brasil por condições fiscais. 

 



28 Logística 

 

CRI 

O Controle de Inventário Rotativo (CRI), segundo Fogaça (s.d) tem 
como principal característica a frequência de contagens, ou seja, sua 
frequencia está condicionada a um período (dias, semanas ou meses) 
e podem ocorrer de acordo com a demanda ou datas específicas 

 

JIT 

O Just In Time (JIT) é uma herança do famoso Toyota Production 
System (TPS), que tem como objetivo a redução de estoques baseado 
em que um material deverá 
ser usado somente no 
momento de requisição, ou 
seja, reduzindo a quantidade 
de períodos de permanência 
em estoque de dias, semanas 
ou meses para algumas horas. 

Observando a quantidade de 
informações que podem 
influenciar na metodologia escolhida, é imprescindível que os 
profissionais de logística se atentem as características de seus 
materiais e do mercado atuante, para que haja harmonia entre a 
disponibilidade de materiais e sua demanda. 

 

11 – Análise de Inventário de Estoque 

Conceito de Acuracidade 

A intenção da aplicação de uma gestão de estoque e métodos de 
controle visam basicamente manter a acuracidade daquilo que se tem 
registro com o que está armazenado, isto é, garantir com que o saldo 
virtual seja o mesmo que está sendo encontrado fisicamente nos 
almoxarifados. 
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Em meio disso, depara-se com um conceito denominado acuracidade, 
que de acordo com Sheldon (2004) representa o percentual medido da 
quantidade de apontadas fisicamente pela quantidade cadastrada no 
sistema informatizado (como por exemplo: ERP, WMS, planilhas de 
controle etc. 

 

Principais motivos para o baixo nível de Acuracidade 

No entanto, leva-se ao 
questionamento quais seriam as 
principais causas para a 
apresentação de um baixo nível de 
acuracidade em um estoque, que 
conforme explicado por 
Drohomeretski (2009) seriam:  

- Erro no Bill Of Material (Cadastro 
da Estrutura de Materiais / Lista de 
Materiais);  

- Erro no registro de movimentações (via sistema); Erro no processo 
de recebimento;  

- Erro no processo de apontamento e Erros nas operações de 
expedição. 

 

Como corrigir esses erros? 

Conforme Dias (2010), as empresas usam como meio para corrigir 
esses erros de apontamento por meio da realização de inventários de 
estoque, que possuem a finalidade de fazer um levantamento dos itens 
que quais e quantos itens fazem parte do estoque analisado, 
conferência e verificação de possíveis discrepâncias no final do 
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exercício contábil, fazendo a contagem de todos os itens de uma vez 
só com o intuito de corrigir essas possíveis divergências. 

Pode-se notar que o inventário de estoque se torna um importante 
evento dentro de uma organização, visto que suas atividades entram 
em um período exclusivo para sua realização, ou seja, as demais 
operações ficam suspensas enquanto essas contagens não são 
encerradas, para que assim não surjam novas divergências, além de 
que envolve diversos setores da empresa juntamente com fiscais da 
Receita Federal para a realização dessa auditoria, evitando possíveis 
fraudes. 

 

Realizando o Inventário 

Oliveira, Lope e Buri (2011) determinam que para uma equipe realize 
o inventário deve fazer as seguintes tarefas: 

- Definição de Produtos a serem inventariados 

- Comparar os produtos sistema X físico 

- Análise da Entrada / Saída de Produtos 

- Verificar os produtos listados 

- Listar os relatórios contábeis 

- Realizar os ajustes necessários 

Percebe-se que o inventário é uma ótima 
oportunidade para que a empresa consiga 
corrigir os erros de apontamento causados ao 
decorrer da realização de suas operações 
durante o exercício, no entanto, torna-se 
também uma excelente oportunidade para que seja descoberta a causa 
principal desses erros e eliminar esse tipo de ocorrência durante as 
atividades, seja por mudança de metodologias de operações, 
treinamentos, investimentos em sistemas informatizados que deem 
apoio, etc. 
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12 – Conferência e Recebimento de Materiais 

Recebimento de Materiais 

Uma das principais tarefas da cadeia de logística e de suma importância 
é o recebimento dos materiais, ou seja, a etapa que dá início as 
operações internas de uma organização e do fluxo de matérias 
inbound.  

O recebimento pode ser caracterizado 
como a etapa da cadeia de 
suprimentos pela execução de um 
conjunto de operações que envolvem 
a identificação do material recebido, 
mediante suas características físicas e 
especificações técnicas com o 
documento fiscal apresentado, e 
assim realizar a inspeção quantitativa 
e qualitativa do material, e por fim, 
aprovando para uso, conforme explica 
Santos (2001). 

Com base nisto, pode-se afirmar que o papel do recebimento é 
resguardar a confiabilidade do material que está adentrando a 
empresa, garantindo que o que foi adquirido ou a quantidade adquirida 
realmente está entrando fisicamente no armazém.  

 

Atividades do Recebimento 

Francischini e Gurgel (2009) classificam como atividades do 
departamento de recebimento: 

Conferência: tarefa que corresponde a verificação das características 
de fornecimento com a documentação apresentada, checando a 
quantidade recebida e com a solicitada no pedido de compra, bem 
como suas especificações física por meio de avaliação qualitativa 

Contagem: etapa para realizar a contagem quantitativa de materiais 
recebidos  

Emissão de Canhoto: momento em que o responsável pelo 
recebimento toma posse do recibo fornecido pelo transportador e 
atesta que o material também fora entregue no destino.  
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Registro: Etapa em que é realizada a entrada do material virtualmente, 
bem como o lançamento de nota fiscal, para que seja registrada de 
maneira formal o material na empresa e esteja disponibilizado para 
controle de qualidade, armazenagem e utilização.Documentação: 
tarefa referente a organização dos documentos recebidos juntamente 
com o material, como nota fiscal, manuais, certificados de materiais e 
outros documentos pertinentes a mercadoria recebida e que deverão 
ser arquivados por quem está fazendo aquisição do material. Mediante 
os pontos acima destacados como responsabilidades do recebimento, 
entende-se que sua importância se concentra na confiabilidade de 
informações, bem como a recusa ou aceite de materiais. Em outras 
palavras, os conferentes respondem pela procedência quantitativa e 
qualitativa dos materiais a serem recebidos mediante o confronto 
daquilo que está sendo requisitado e recebido. 

 

13 – Conferência e Expedição de Mercadorias 

Expedição de Materiais 

Assim como é importante fazer o recebimento adequado dos materiais 
em uma empresa, deve-se ter uma atenção redobrada em relação a 
expedição desses materiais, uma vez que se entende que o produto 
está saindo de sua organização diretamente para o seu cliente e que 
qualquer tipo de falha pode resultar na insatisfação com o nível de 
serviço prestado. 
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Processo de Expedição 

De acordo com Marques (2009) e Bertaglia (2009) o processo de 
expedição em si acontece após 
a separação dos pedidos que 
serão carregados e 
transportados para o 
consumidor final, incluindo a 
conferência e carregamento de 
mercadorias dentro do veículo. 
Um ponto extremamente 
importante é considerar um 
ordenamento lógico ao realizar 
o carregamento dos materiais 
para que as entregas sejam feitas na sequência e que o peso seja 
distribuído de maneira equilibrada no veículo. 

Marques (2009) também atribui como principais atividades 
desenvolvidas pela equipe da expedição sendo: 

Conferência: verificar se o material que o cliente solicitou está 
finalizado e de acordo com o pedido de venda 

Separação/Embalagem: preparação e confecção da embalagem do 
material juntamente com todos os documentos necessários (nota 
fiscal, certificado de materiais, 
manuais etc.) 

Pesagem: necessário para 
determinar os custos e valor de 
frete da mercadoria. 

Consolidação: realizar a 
unitização ou junção de várias 
encomendas por operador 
logístico ou cliente. 

Carregamento: Tarefa de 
alocar os materiais de maneira 
otimizada considerando as condições de capacidade do veículo e 
roteirização de entrega. 
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Expedição X Almoxarifado  

Interessante ressaltar que a expedição é o departamento que absorve 
os impactos de atrasos acumulados de todos os departamentos 
anteriores, criando a necessidade de desenvolver operações velozes e 
evitando a qualquer custo que materiais fiquem parados na área de 
expedição. Muitas empresas comentem o erro de fazer da expedição 
uma extensão do almoxarifado, no entanto, os dois departamentos 
possuem funções diferentes. 

Deste modo, pode-se considerar que a expedição é o elo entre a 
organização e a distribuição externa, integrando atividades como 
armazenamento, separação, embalagem e transporte, com uma 
dinâmica flexível e veloz para que consiga ter uma resposta melhor as 
necessidades do cliente. 

 

Gestão de Estoques 

Sabemos que a gestão de estoques é fundamental para que se possa 
manter uma as operações dentro dos seus padrões de excelência, além 
de garantir uma redução de custos e evitar quaisquer tipos de prejuízos 
com investimentos desnecessário e, ao mesmo tempo, garantir o nível 
de serviço logístico aos seus clientes. 

Vendrame (2008) ajuda a entender o conceito de controle de estoque 
como evitar a falta de itens sem que resulte em estoques excessivos 
as reais necessidades da empresa.  

A partir desse ponto de vista, depara-se com a necessidade de 
compreender de como o estoque é composto para fazer sua correta 
administração e conseguir enxergar pontos de melhoria para o início 
de estratégias que promovam uma melhor rotatividade. 
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14 – Curva ABC 

Técnica 80/20 

Uma das técnicas mais conhecidas é a 80/20, também conhecida como 
Curva ABC, que fora desenvolvida a partir dos estudos do economista 
francês Vilfredo Pareto, que se baseava na distribuição de renda e 
riqueza, foi então constatado que 80% da riqueza estava em posse 
apenas de 20% da população.  

Trazendo essa teoria para o âmbito da gestão de estoques, tem-se que 
a teoria de 80/20 interpreta que cada item dos materiais armazenados 
em um almoxarifado tem sua 
importância definida 
fundamentada na porcentagem 
utilizada e no valor representado. 

Conforme a explicação de Dias 
(1995), é uma espécie de 
detalhamento da constituição dos 
itens existentes em um estoque 
que se divide em três grupos, 
cujo valor do consumo anual das demandas desses itens. Para 
determinar o valor do consumo anual das demandas batas multiplicar 
o preço unitário pela sua demanda durante o período de doze meses. 

 

Classificação ABC 

Com isto, existem as três divisões nas categorias de itens em estoque, 
que resultam na classificação ABC, e de acordo com (1995) seriam 
elas:  

- Classe A: São itens classificados como de maior relevância para 
empresa, que possuem geralmente o maior valor monetário, ou seja, 
que necessitam de uma atenção específica pelo analista de logística. 
Representam aproximadamente 20% dos itens quantitativamente e 
80% financeiramente. 

- Classe B: São itens de valor monetário intermediário entre as 
categorias A e C. Representam aproximadamente 30% dos itens em 
estoque e 15% financeiramente. 

- Classe C: Categoria composta por um alto volume de itens, mas, 
representam financeiramente 5% do estoque e quantitativamente 50%  
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Com base nessa teoria é possível ter uma ferramenta para contribuição 
da tomada de decisões em relação as estratégias que serão utilizadas 
para a gestão de estoques, permitindo uma maior percepção da 
amplitude e os impactos causados pela atual conformidade e situação 
do estoque. 

 

15 – Lote Econômico de Compras 

O que é LEC? 

A área de aquisições ou compras dentro de uma organização é de suma 
importância, uma vez que há a necessidade de buscar as melhores 
possibilidades em questão de redução de custo, qualidade em materiais 
e velocidade no fornecimento, sempre 
levando em considerações diversos fatores 
e exigências seja do cliente ou da política 
de estoques. 

Sendo assim, analistas de compras e 
logísticas buscam balancear todos esses 
fatores de forma que as aquisições sejam 
realizadas de maneira eficiente e que não 
gerem desperdício seja de recursos 
financeiros ou de esforço de trabalho.  

Deste modo, um dos meios que buscam 
otimizar o quanto devemos comprar de um determinado material é o 
LOTE ECONÔMICO DE COMPRAS, abreviado como LEC. Para Gitman 
(2002) o lote econômico de compra é uma das principais ferramentas 
utilizado para determinar a quantidade exata de materiais de estoque 
que deve ser comprado, levando em consideração vários custos 

operacionais e financeiros que podem estar envolvidos com o processo, 
visando estipular concomitantemente uma quantidade do pedido que 
minimize os custos totais de estocagem e assegure a necessidade para 
um determinado período. 

 

Calculando o LEC 

Para calcular o LEC (Lote Econômico de Compras) utiliza-se a seguinte 
formula matemática: 
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LEC =  
2 × D × CP

C ×  I
 

 

Para cada um desses coeficientes temos a seguinte representação: 

LEC – Lote Econômico de Compras 

D = Demanda Anual 

CP = Custo de Colocação de Pedido 

C = Custo Unitário 

I = Encargos da Operação 

Deste modo, entende-se que é primordial ter 
um compreendimento dos custos envolvidos 
nas suas operações para que se consiga interpretar as necessidades e 
oportunidades em calcular um lote econômico de compras, e a partir 
do momento que surgir uma demanda para ser comprada o analista de 
logística possa encontrar a forma mais vantajosa de determinar essa 
quantidade. 

 

16 – Ponto de Pedido 

Conceito de Ponto de Pedido 

Muito é discutido sobre a importância do quanto comprar, mas muitas 
vezes deixa-se de lado outro aspecto 
importante a ser realizado no processo 
de aquisição de materiais que é 
quando comprar, em outras palavras, 
saber em quanto tempo consegue-se 
receber a mercadoria que fora 
encomendada para que assim consiga-
se determinar o momento ideal para 
efetuar o pedido de compras. 

Com isto surge o conceito de ponto de 
ressuprimento (PR) ou ponto de 
pedido (PP), que conforme 
conceituado por Dias (2006) é a 
definição para um grupo de materiais de quando deverá ser iniciado o 
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processo de reposição de estoques em uma quantidade pré-
estabelecida, sendo assim, quando um material necessita de reposição 
é o momento em que o ponto de pedido foi atingido. 

Entende-se que quando o ponto de pedido é atingido é que se realiza 
a aquisição do material, cuja quantidade é baseadem um lote 
econômico de compras, que já será calculado previamente e 
determinado como parâmetro para esse ressuprimento. 

 

Conceito de Lead Time 

Junto com a definição de ponto de pedido, surge também o conceito 
de lead time ou tempo de reposição / ressuprimento, que nada mais é 
segundo Martins (2003) que o tempo que se dará entre a implantação 
do pedido de compras para um produto no fornecedor até o momento 
de sua entrega em estoque.  

O cálculo para determinar o ponto é realizado pela fórmula matemática 
abaixo: 

PP = (CM x TR) + ES 

No qual cada variável significa:  

PP = Ponto de Pedido ou Ressuprimento 

CM = Consumo Médio 

TR = Tempo de Reposição 

ES = Estoque de Segurança 

Com isto, o lead time (LT) ou tempo de 
reposição (TR) podem ser ilustrados por 
meio de um gráfico denominado dente de 
serra, conforme ilustrado abaixo: 
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Fonte: BRITO, 2010, apud, ROSS, WESTERFIELD E JORDAN, 2002. 

 

Baseado dos cálculos e conceitos apresentados acima, é primordial o 
entendimento acerca de ponto de pedido e tempo de reposição para 
evitar quaisquer tipos de desabastecimento ou falta de materiais em 
estoque, uma vez que seu papel é evitar com que o fluxo da cadeia de 
suprimentos seja interrompido. 

 

17 – Modais de Transporte 

O que são Modais de Transporte? 

A logística permite as empresas elaborar diversas estratégias, 
independente de qual segmento atuante. Deste modo, é possível 
reinventar-se e buscar pelas 
melhores soluções de acordo com as 
exigências e restrições de produtos e 
mercado.  

A partir disso, entende-se que a 
atividade de transportes é uma das 
mais desafiadoras no mundo da 
logística e ao mesmo é a que 
proporciona diversas oportunidades 
de melhoria de desempenho e/ou redução de custos. E um dos 
principais pontos a serem analisados é a definição de modais de 
transporte.  
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Modal ou modalidade de transporte pode ser definido como o meio em 
que uma mercadoria será transportada, em outras palavras, qual é a 
via em que o transporte ocorrerá, podendo também haver a 
combinação de dois ou mais modos de transporte de acordo com o 
trajeto a ser percorrido 

 

Tipos de Modais de Transporte 

Em função dos avanços da tecnologia e com a acentuada globalização 
na economia mundial, percebe-se a necessidade de realizar estudos 
que proporcionem as melhores condições de transporte, uma vez que 
não existem mais barreiras entre os países para que possa ocorrer as 
transações e negociações.  

Para Wanke & Fleury (2016), existem cinco modais ou modos de 
transporte de cargas: 

- Rodoviário; 

- Aquaviário;  

- Ferroviário;  

- Dutoviário;  

- Aeroviário. 

 

Rodoviário 

O transporte rodoviário é conduzido por meios terrestres como 
rodovias, ruas, estradas, etc. 
Geralmente é um modal 
utilizado por apresentar 
vantagens como flexibilidade 
e acessibilidade, sendo que 
no Brasil é o modal que 
predomina em sua matriz de 
transportes. Em 
contrapartida, pode-se 
apontar como pontos 
negativos o alto custo de 
combustível e frete, baixa 
capacidade de carga e infraestrutura ainda precária. 
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Ferroviário 

Continuando a categoria dos modais terrestres, há o modal ferroviário 
conduzido pelos trens que percorrem as ferrovias, sendo adequado 
para transporte grandes volumes e uma quantidade elevada de carga 
a um custo baixo. No entanto, apresenta um baixo nível de flexibilidade 
e na maioria dos processos, necessita do apoio de algum outro modal 
(transbordo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquaviário 

O modal aquaviário é aquele que pode ser realizado por meio dos 
mares, lagos e rios e que é a solução para percursos longos a um custo 
baixo e ao mesmo tempo disponibilizando uma grande capacidade para 
carga, mas possui um tempo de transporte muito alto em comparação 
com os demais, além de burocracias portuárias e fiscais de cada origem 
e destino. 
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Aeroviário 

O modal aeroviário é realizado por meio de aeronaves e tem como 
principal vantagem a sua velocidade em longas distâncias, porém 
enfrenta limitação em sua capacidade decarga, bem como apresenta o 
maior custo de frete entre todos os modais.  

 

 

 

 

 

 

Dutoviário 

Por último, é o modal dutoviário, feito por meio de tubulações, sendo 
mais adequado, e quase que 
exclusivo, para mercadorias a 
granel, gasosas ou líquidas e com 
um trajeto invariável, sendo 
assim, como vantagens só tem o 
baixo custo e baixo nível de 
avarias ou danos as mercadorias. 

Pode-se considerar então que a 
determinação e definição de 
modais é um ponto estratégico e 
tático para as operações logísticas de uma empresa, sendo primordial 
a análise da localização do cliente, custos de transporte, tipo de 
mercadorias, prazos negociados, para que assim consiga ter um 
melhor desempenho perante o nível de serviço logístico 

 

18 – Logística Reversa 

A evolução da Indústria e da Economia 

Conforme a constante evolução da industrialização e da economia, 
diversas tecnologias foram sendo desenvolvidas e com elas a 
capacidade produtiva, deste modo, a velocidade com que os recursos 
naturais foram sendo consumidos. Diante disso, nota-se uma 



Logística 43 

preocupação maior com a 
utilização desses recursos e em 
manter a sustentabilidade das 
operações.   

De acordo com Elkington (1994), 
pode-se entender por 
sustentabilidade como a harmonia 
entre o meio-ambiente, a 
economia e a sociedade. Em outras 
palavras, que as empresas devem 
atuar de forma contribuitiva para um progresso econômico de forma 
estável e que leve em considerações um desenvolvimento sustentável, 
permitindo a preservação do meio ambiente e proporcionar melhores 
condições para a sociedade. 

 

O que é a Logística Reversa? 

A logística, devido a sua importância na distribuição de materiais, 
possui um grande papel no 
desenvolvimento sustentável por meio da 
Logística Reversa, que segundo Leite 
(2005), seria a área responsável por 
planejar, operar e controlar o fluxo e 
informações correspondentes ao retorno 
dos bens de pós-venda e pós consumo ao 
ciclo de operações da empresa por meio de 
canais reversos. A logística reversa pode 
ser atuante em dois cenários: pós-
consumo e pós-venda.  

 

Logística Reversa Pós-consumo 

A logística reversa de pós-consumo, segundo Wille (2003), é 
encarregada pelo fluxo físico e de informações logísticas a bens que 
necessitam retornar a cadeia logística após o seu consumo, sendo 
como principais razões: Condições de uso 

(possibilidade de reuso); Fim da vida útil (possibilidade de 
reaproveitamento de componentes ou ser remanufaturado) ou 
Resíduos ambientais (descarte especializado para resíduos que trazem 
risco ao meio ambiente). 
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Logística Reversa Pós-venda 

Agora, Wille (2013) traz como outra categoria a logística reversa de 
pós-venda, que é a área que tem como responsabilidade após a 

realização de uma venda reinserir um bem 
a cadeia logística por situações similares a: 
garantia/qualidade (defeito de 
fabricação/funcionamento ou avarias na 
embalagem / produto); questões 
comerciais (problemas após a venda, 
recall, mercadorias em consignação etc.) 
ou substituição de componentes 
(necessidade de manutenção ou 
conserto). 

Com base no discutido, percebe-se que a 
logística não possui somente de fazer os 

materiais chegarem aos seus 

consumidores finais, mas ter a preocupação de um desenvolvimento 
sustentável e dessa forma fazer a gestão do fluxo reverso de materiais, 
para que se consiga encontrar uma forma ou um método que seja 
competitivo para que a empresa minimize seus custos com essas 
operações. 

 

19 – Indústria 4.0 

Conceito de Indústria 4.0 

Durante todo o curso, observou-se a evolução do conceito de logística 
e das tecnologias aplicadas aos processos produtivos e as operações. 
O mercado e a indústria estão em constante revolução, buscando 
formas de inovar-se perante seus concorrentes e aumentar sua parcela 
de participação e conquistando cada 
vez mais clientes. 

Com isto, a Industria 4.0 foi um 
conceito que surgiu com novas 
propostas tornando as tecnologias 
mais presentes em diversas 
atividades industriais com o objetivo 
de ampliar ainda mais a eficiência. 
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Souza, Junior e Neto (2017) informam que a Industria 4.0 surgiu na 
Alemanha, e que é centralizada no desenvolvimento de processos mais 
autônomos por meio de automação industrial juntamente com o 
suporte de sensores integrando máquinas com a internet. 

 

Princípios básicos para operação da Indústria 4.0 

Conforme Hermann, Pentek e Otto (2016) definem como princípios 
básicos para operação da Indústria 4.0: 

Capacidade de Operação em Tempo Real: capacidade de um 
sistema operar com as informações coletadas instantaneamente. 

Virtualização: realização de cópias virtuais da realidade a fim de 
controlar e rastrear todas as atividades realizadas em uma 
organização, por exemplo. 

Descentralização: autonomia de sistemas e máquinas baseados em 
dados coletados para que possam tomar decisões sem a intervenção 
humana. 

Modularidade: permite a alteração do arranjo físico de um processo 
por meio do acoplamento e desacoplamento dos módulos produtivos, 
tornando uma manufatura mais 
dinâmica.  

Orientação a Serviços: 
desenvolvimento de softwares e 
soluções de maneira customizada 
para cada cliente ou projeto 

Interoperabilidade: capacidade do 
intercâmbio de informações por meio de sistemas físicos e da internet 
das coisas. 

 

Pilares da Indústria 4.0 

Souza, Junior e Neto (2017) identificam como os oito pilares da 
Industria 4.0 sendo: 

- Internet das Coisas (IoT) 

- Big Data & Analytics 

- Cloud Computing 
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- Segurança Cibernética 

- Robôs Autônomos  

- Simulação 

- Realidade Aumentada 

- Inteligência Artificial  

As possibilidades oferecidas pela Indústria 
4.0 mostram um avanço tecnológico que a 
integração com ambientes cyber-físicos se 
torna comuns e aumentam a capacidade de processamento de 
informações e eliminam a intervenção humana, com isto trazendo uma 
intensa melhoria em relação as operações desenvolvidas. 

 

20 - Revisão 

A importância da Logística 

Como pode-se observar durante os conteúdos apresentados a Logística 
é segundo Ballou (2006) responsável por administrar todas as 
atividades importantes para a disponibilização de bens e serviços aos 
consumidores quando e onde estes quiserem adquiri-los. Comumente 
dizemos então que de uma forma resumida é: “colocar o produto certo, 
na hora certa, no local certo e ao menor custo possível”. 

Um de seus principais conceitos é a cadeia de suprimentos que de 
acordo com Bertaglia (2009) é o conjunto de processos que são 
necessários para aquisição de materiais, para agregar-lhes valor de 

acordo com a concepção dos 
clientes e consumidores e que 
assim sejam disponibilizados 
dentro de todas as exigências. 

Com isto, Ballou (1993) 
estruturou e identificou dentro 
da cadeia de suprimentos três 
tipos de logística: Logística de 
Suprimentos, Logística de 
Produção e Logística de 
Distribuição. Cada uma dessas 

divisões possui um conjunto de atividade 
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que são desenvolvidas para melhorar o desempenho das etapas. 

Além disso, a Logística atua intensamente na gestão de estoques e 
aquisições de produtos, também conhecido como a administração ou o 
planejamento de materiais, com foco em integrar todas as operações 
para que encontre a sinergia entre os departamentos, isto é, alcançar 
oportunidades de redução de custos e otimização da cadeia de 
suprimentos. 

Operações como recebimento e expedição, juntamente com 
transportes, são áreas 
que possuem imensa 
responsabilidade e uma 
grande tendência em 
criar oportunidades de 
melhoria que permitem 
tornar o fluxo logístico 
mais responsivo e veloz 
as necessidades do 
cliente, garantindo 
também a redução nos 
erros e diminuindo devoluções ou retrabalhos, que consequentemente 
gera economia. 

Percebe-se o alto nível de complexidade e a quantidade de variáveis 
que envolvem as operações logísticas, no entanto, por ser uma área 
totalmente estratégica, muito tem-se investido  

principalmente no desenvolvimento de tecnologias da informação.  

Sendo assim, pode-se concluir que a Logística é um campo em contínuo 
desenvolvimento e com diversas áreas para atuação, possibilitando um 
crescimento profissional exponencial por estar presente e em interface 
com todas as atividades de uma organização, sendo uma ferramenta 
excelente para tornar o processo mais inteligente, eficiente e eficaz. 
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Material Complementar 
 

 

Log Web Notícias 

https://www.logweb.com.br/wp-
content/uploads/2015/02/revista-logweb-1.pdf 

 

 

Gestor de Logística: Suas competências, 
habilidades e atitudes  

https://www.youtube.com/watch?v=t0YpdHg-
VzbA 

 

 

 

Iman Logística 

https://www.imam.com.br/logistica/edicoes-
/297.pdf 

 

 

O que é Suplly Chain? (O que é Cadeia de 
Suprimentos?) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_-
uafLixVWY 

 

 

LogWeb Digital 

https://www.logweb.com.br/wp-
content/uploads/2018/08/lw191_dgt20-1.pdf 
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Logística Inbound e Outbound 

https://www.youtube.com/watch?v=l-
wXQLhHkvnA 

 

 

 

Os Recursos Logísticos para a prática do Supply 
Chain Management 

http://www.abepro.org.br/biblioteca-
/enegep2006_TR450302_7678.pdf 

 

 

Como otimizar o Custo Logístico? 

https://www.youtube.com/watch-
?v=jd5gmpeyUZs 

 

 

 

Tecnologia para Prever a Demanda 

https://www.imam.com.br/consultoria/artigo/-
pdf/tecnologia_prever_demanda.pdf 

 

 

 

Carrefour – ações sazonais (páscoa) 

https://www.youtube.com/watch-
?v=5aiT_4LUuyg  
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Nível de Serviço Logístico: porque é importante e 
como analisar 

https://www.youtube.com/watch-
?v=sH2ZdD_GJbU  

 

 

 

Sistemas de Informação e TI 

https://www.youtube.com/watch-
?v=quq7psDuP28 

 

 

 

LogWeb 

https://www.logweb.com.br/wp-
content/uploads/2020/09/logweb210.pdf  

 

 

 

Logística NATURA português 

https://www.youtube.com/watch-
?v=JSdxG54jkns  

 

 

 

Automação do armazém no Centro Logístico Würt 

https://www.youtube.com/watch?-
v=aZgRwCb9P3U 
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Auditoria estoque com 90% de eficiência RFID 

https://www.youtube.com/watch-
?v=LRU1x8TnPUM 

 

 

 

Como fazer RECEBIMENTO e CONFERÊNCIA de 
mercadorias 

https://www.youtube.com/watch-
?v=BFyPEMWRpuM 

 

 

Expedição de Mercadorias (As 3 funções 
principais) 

https://www.youtube.com/watch-
?v=16HIWKDDZsc  

 

 

Poupe seu tempo com a Regra 80/20 | Princípio 
de Pareto 

https://www.youtube.com/watch-
?v=m32O0obtVWs 

 

 

 

Estoques – Lote Econômico de Compras  

https://www.youtube.com/watch-
?v=E43HS6gpPMs 
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Ponto de Pedido | Papo Express | T2E77 

https://www.youtube.com/watch-
?v=J9FIe7cKsys 

 

 

Cargo Xperts – Principais Modais de Transportes 
e Carga 

https://www.youtube.com/watch-
?v=WFtzPKrq3VM 

 

 

 

Resíduos Sólidos – Coleta Seletiva – Logística 
Reversa 

https://www.youtube.com/watch-
?v=jYFQGF4dMrs 

 

 

Indústria 4.0 – Documentário Completo – 
Insights Deloitte Brasil 

https://www.youtube.com/watch-
?v=QWWQr6TmWGQ 

 

 

LogWeb 

https://www.logweb.com.br/wp-
content/uploads/2020/06/logweb208.pdf 

 

 



Logística 53 

 

 

Vale a Pena Fazer Logística? 

https://www.youtube.com/watch-
?v=IHHMclOmGY0  

 

 
Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) O que é Logística? 
 
 

 

 

 

2)  Descreva a Origem e Evolução da Logística. 

 

 

 

 

3) O que é cadeia de suprimentos? 
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4) Cite os três tipos de logística definidos por Ballou (1993). 

 

 

 

 

 

5) Descreva o que é uma Logística de Suprimentos (Inbound). 

 

 

 

 

6) Descreva o que é uma logística de produção. 

 

 

 

 

7) Descreva o que é uma Logística de Distribuição (outbound). 
 

 

 

 

8) Cite as quatro categorias de recursos. 
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9) Quais os principais tipos de custos das operações físicas da logística? 

 

 

 

 

10) Bio, Faria e Robles (2004) ainda destacam que existem também 
os custos que são inerentes para que as operações ocorram, quais são 
eles? 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

  

Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

 
1) De acordo com Werner, Lemos e Daudt (2006) a previsão de 
demanda pode ser estruturada em quatro etapas operacionais, quais 
são elas? 
 

 
 

 

 

2)  Ballou (2001) destaca que a demanda pode ser classificada como 
cinco tipos, quais são elas? 
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3) O que é nível de serviço? 

 

 

  

4) Quais as três etapas que são estabelecidas para a prestação do 
serviço, segundo Ballou (2008)? 

 

 
 
 

5) Considerando um Nível de Serviço Logístico, tem-se três principais 
categorias gerais para medição de desempenho, de acordo com 
Bowersox e Closs (2010) e Bowersox et al. (2007), quais são elas? 

 

 

 

 

6) Para as principais atividades logísticas temos diversos softwares e 
sistemas informatizados, cite 4 tipos. 

 

 

 

 

7) A Administração de materiais precisa de 4 análises, quais são elas? 
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8) Gitman (2002) alertou que uma péssima gestão de estoques resulta 
em desvantagens, cite 4 exemplos. 

 

 

 

 

9) Qual o objetivo da gestão de estoques? 

 

 

 

 

10) Descreva o que é TMS. 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes as lições de 11 a 15 

1) O que é acuracidade, de acordo com Sheldon (2004)? 
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2)  Questionamento quais seriam as principais causas para a 
apresentação de um baixo nível de acuracidade em um estoque, 
conforme explicado por Drohomeretski? 

 

 

 

 

3) Conforme Dias (2010), como as empresas fazem para corrigir esses 
erros de apontamento? 

 

 

  

4) Qual a finalidade do inventário de estoques? 

 

 
 
 

 

5) Conforme Santos (2001), como pode-se caracterizar a etapa do 
recebimento?? 
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6) Quais são os tipos de atividades do recebimento segundo 
Francischini e Gurgel (2009)? 

 

 

 

 

7) Defina expedição, conforme Marques (2009) e Bertaglia (2009). 

 

 

 

 

8) Quais são os tipos de atividades da expedição segundo Marques 
(2009)? 

 

 

 

 

9) O que é LEC? 

 

 

 

 

10) O que é a Curva ou Classificação ABC? 
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Exercícios referentes as lições de 16 a 20 

1) O que ponto de pedido, segundo Dias (2006)? 

 

 

 

 

2)  O que é Tempo de Ressuprimento ou Lead Time? 

 

 

 

 

3) Qual a forma para calcular ponto de pedido? 

 

 

  

4) Para Wanke & Fleury (2016), existem cinco modais ou modos de 
transporte de carga, quais são eles? 

 

 

 
 
 

 

5) O que é sustentabilidade? 
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6) O que seria logística reversa? 

 

 

 

 

7) Em quais cenários a Logística Reversa é atuante? 

 

 

 

 

8) Conforme Hermann, Pentek e Otto (2016) quais os princípios 
básicos para operação da Indústria 4.0? 

 

 

 

 

 

9) De acordo com Souza, Junior e Neto (2017) quais os oito pilares da 
Industria 4.0? 
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10) Qual a importância da logística? 
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Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 

autorização. 
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